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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 8. a 15. července 2021  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
za rozpočtový rok 2020  

 

Výroční zprávy spolu s odpověďmi orgánů a institucí na připomínky Účetního dvora byly 
zaslány orgánům udílejícím absolutorium a ostatním orgánům a institucím. 
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Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
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Marek OPIOŁA 
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Obecný úvod 
0.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je orgánem1 Evropské unie (EU) a externím 
auditorem finančních prostředků EU2. V této funkci vystupujeme jako nezávislý 
ochránce finančních zájmů všech občanů EU, a to zejména tím, že pomáháme 
zdokonalovat finanční řízení EU. Více informací o naší činnosti uvádějí naše výroční 
zprávy o činnosti, zvláštní zprávy, zprávy o přezkumech a stanoviska k návrhům nových 
či aktualizovaných právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro 
finanční řízení3. 

0.2. Souhrnný rozpočet EU každoročně schvaluje Rada Evropské unie a Evropský 
parlament. Naše výroční zpráva, případně spolu s našimi dalšími zprávami, je 
východiskem pro postup udílení absolutoria, během něhož Evropský parlament na 
doporučení Rady rozhoduje, zda Evropská komise náležitým způsobem vykonávala své 
povinnosti při plnění rozpočtu. Jakmile je výroční zpráva zveřejněna, zasíláme ji 
parlamentům členských států, Evropskému parlamentu a Radě. 

0.3. Naše výroční zpráva za rok 2020 je opět rozdělena na dvě samostatné části. 
Tato část se týká spolehlivosti konsolidované účetní závěrky EU a legality a správnosti 
operací. Ve druhé části informujeme o výkonnosti rozpočtu EU ve stavu ke konci roku 
20204. 

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 externí audit 
(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). 

3 Dostupné na naší internetové stránce www.eca.europa.eu. 

4 “Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2020“ 
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0.5. Tato část naší výroční zprávy má následující strukturu: 

— kapitola 1 obsahuje prohlášení o věrohodnosti, shrnutí výsledků našeho auditu 
spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, včetně informací 
Komise o správnosti, a shrnutí naší koncepce auditu, 

— 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 legality a správnosti operací 
a přezkumu výročních zpráv o činnosti Komise, prvků jejích systémů vnitřní 
kontroly a dalších správních mechanismů, rozdělené podle hlavních okruhů 
víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–20205. 

0.6. Jelikož k jednotlivým okruhům víceletého finančního rámce neexistují 
samostatné finanční výkazy, nejsou závěry uvedené v jednotlivých kapitolách 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 podobě. Ne vždy se ale 
lze vyhnout použití termínů specifických pro EU, její politiky a rozpočet nebo účetnictví 
a audit. Na své internetové stránce jsme proto zveřejnili glosář, v němž je většina 
těchto specifických termínů vysvětlena6. Termíny z glosáře jsou v každé kapitole při 
prvním výskytu vyznačeny kurzívou. 

                                                      
5 Nepředkládáme samostatnou zprávu o okruhu 6 („Náhrady“) ani o výdajích mimo víceletý 

finanční rámec. Zvláštní posouzení neuvádíme u okruhu 3 („Bezpečnost a občanství“) 
v kapitole 7 a okruhu 4 („Globální Evropa“) v kapitole 7. 

6 https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=58667. 
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0.8. Jako externí auditor jsme povinni informovat o svých auditních zjištěních a 
učinit z nich nezbytné závěry, abychom tak poskytli nezávislé a nestranné posouzení 
spolehlivosti účetní závěrky EU a legality a správnosti operací. Cestovní omezení 
spojená s pandemií COVID-19 nám téměř ve všech případech bránila provést kontroly 
na místě, a většinu své práce jsme proto prováděli prostřednictvím dokumentárních 
prověrek a pohovorů s kontrolovanými subjekty na dálku. Přestože se v případě, že 
neproběhnou kontroly na místě, může zvýšit zjišťovací riziko, důkazní informace, které 
jsme získali, nám umožnily práci dokončit a vyvodit z ní závěry. 

0.9. V této zprávě jsou uvedeny také odpovědi Komise (a případně dalších orgánů a 
institucí EU) na naše připomínky. 

9



  

 

 

 

 

 

 

Kapitola 1 

Prohlášení o věrohodnosti a podpůrné informace 
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Obsah 

Body 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským 
účetním dvorem Evropskému parlamentu a Radě – 
zpráva nezávislého auditora I.–XXXIV. 

Úvod 1.1.–1.6. 
Úloha Evropského účetního dvora 1.1.–1.4. 

Výdaje EU jsou významným nástrojem pro dosahování cílů 
politik 1.5.–1.6. 

Auditní zjištění za rozpočtový rok 2020 1.7.–1.43. 
Spolehlivost účetní závěrky 1.7.–1.10. 
Účetní závěrka nebyla zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi 1.7.–1.9. 

Hlavní záležitosti auditu týkající se finančních výkazů za rok 2020 1.10. 

Správnost operací 1.11.–1.31. 
Náš audit se týká příjmových a výdajových operací, na nichž se zakládá 
účetní závěrka 1.12.–1.16. 

V určitých typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 1.17. 

Na riziko výskytu chyb má dopad složitost pravidel a způsob, jakým 
jsou prostředky EU vypláceny 1.18.–1.31. 

Informace Komise o správnosti 1.32.–1.43. 
Odhad míry chyb provedený Komisí se pohybuje na spodní hranici 
našeho rozpětí 1.33.–1.34. 

Přetrvávají problémy při vypracovávání výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti a v informacích o správnosti, které jsou v ní uvedeny 1.35.–1.39. 

Zprávy Komise o finančních opravách a zpětném získávání prostředků 
jsou složité a ne vždy jasné 1.40.–1.43. 
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Příloha 1.1 – Koncepce a metodika auditu 
  

12



 

 

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 2020, schválené Komisí dne 30. června 2021, 

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 
2020 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční 
situaci Evropské unie k 31. prosinci 2020, 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 čistých aktiv 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 2020, 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 2020 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, nám poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření výroku. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů 

VI. Naše celková odhadovaná míra chyb ve výdajích schválených v účetní 
závěrce za rozpočtový rok 2020 činí 2,7 %. Významnou (materiální) mírou chyb je 
zatížena více než polovina těchto výdajů, tedy podstatná část. Týká se to 
především úhradových výdajů, u nichž odhadovaná míra chyb činí 4,0 %. Objem 
těchto výdajů se v roce 2020 převážně kvůli nárůstu v okruhu „Soudržnost“ zvýšil 
na 87,2 miliardy EUR, což představuje 59,0 % 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 1.19–1.26 výroční zprávy za rok 2020. 
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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, které ke konci roku 2020 dosáhly 116,0 miliardy EUR a představují více 
než třetinu celkových závazků roku 2020 ve výši 313,5 miliardy EUR. 

VIII. Větší část závazku týkajícího se důchodů a jiných zaměstnaneckých požitků 
souvisí s důchodovým systémem úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie 
(PSEO) a činí 100,7 miliardy EUR. Zaúčtovaný závazek je odhadem současné 
hodnoty očekávaných budoucích plateb z titulu důchodových závazků, jež bude EU 
povinna provést. 

IX. Požitky vyplácené v rámci důchodového systému se účtují na vrub rozpočtu 
EU. EU nemá zvláštní důchodový fond na pokrytí nákladů na budoucí důchodové 
závazky, avšak členské státy společně ručí za výplatu požitků a úředníci přispívají 
na náklady související s financováním důchodového systému jednou třetinou. 
Výpočet tohoto závazku provádí jménem účetního Komise jednou ročně Eurostat 
za použití parametrů jako je věkový profil a střední délka života úředníků EU, a 
dále předpokladů týkajících se budoucí ekonomické situace. Tyto parametry a 
předpoklady posuzují také pojistněmatematičtí poradci Komise. 

X. Zvýšení důchodového závazku v roce 2020 bylo způsobeno zejména tím, že se 
snížila nominální diskontní sazba, která odráží snížení globálních úrokových sazeb4. 
Jednalo se o hlavní faktor, který se podílel na 98% zvýšení objemu důchodových 
závazků mezi lety 2014 a 2020 z 50,9 miliardy EUR na 100,7 miliardy EUR5. 

XI. Druhou největší částí závazku týkajícího se důchodů a jiných 
zaměstnaneckých požitků je odhadovaný závazek EU vůči společnému systému 
nemocenského pojištění (JSIS), který na konci roku 2020 dosáhl 12,9 miliardy EUR. 
Tento závazek plyne z nákladů na zdravotní péči o zaměstnance EU po ukončení 
jejich služebního poměru (po odečtení jejich příspěvků). 

                                                      
4 Roční účetní závěrka EU za rok, bod 2.9. 

5 O důchodových závazcích v letech 2014–2020 se pojednává v bodě 2.9 přílohy k roční 
účetní závěrce EU. 
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XII. V rámci našeho auditu hodnotíme pojistněmatematické předpoklady 
učiněné u těchto systémů a výsledné ocenění. Naše hodnocení vychází z práce 
externího a nezávislého pojistněmatematického odborníka. Kontrolujeme základní 
údaje použité při výpočtech, pojistněmatematické parametry a výpočet závazku. 
Prověřili jsme také prezentaci závazků v konsolidované rozvaze a v příloze ke 
konsolidované účetní závěrce. 

XIII. Dospěli jsme k závěru, že odhad celkových závazků z titulu důchodů a 
jiných zaměstnaneckých požitků v konsolidované rozvaze je věrný a spolehlivý. 
Výpočet tohoto významného závazku včetně spolehlivosti podkladových údajů 
budeme i nadále posuzovat, a přispívat tak k jeho průběžnému monitorování, 
které provádí Komise.  

Posoudili jsme významné odhady na konci roku uvedené v účetní závěrce 

XIV. Na konci roku 2020 činila odhadovaná hodnota způsobilých výdajů, které 
již příjemcům vznikly, ale zatím nebyly vykázány, 107,8 miliardy EUR (konec roku 
2019: 105,7 miliardy EUR). Tyto částky byly zaúčtovány jako výdaje příštích 
období6. 

XV. Odhadovaný objem prostředků nevyužitých prostřednictvím finančních 
nástrojů v rámci sdíleného řízení a režimů podpory zaúčtovaný v účetní závěrce ke 
konci roku 2020 činil 7,2 miliardy EUR (konec roku 2019: 6,9 miliardy EUR); 
v rozvaze je tato částka uvedena v položce „Ostatní zálohy členským státům“.  

XVI. Pro posouzení těchto odhadů na konci roku jsme prověřovali systém 
výpočtů, který Komise zavedla pro oddělení účetních období, abychom se ujistili 
o jeho správnosti a úplnosti v těch generálních ředitelstvích, která prováděla 
většinu plateb. Během auditní práce na vzorku faktur a plateb předběžného 
financování jsme prověřovali příslušné výpočty pro 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. 

XVII. Dospěli jsme k závěru, že konsolidovaná rozvaha věrně zobrazuje odhady 
celkové výše výdajů příštích období a ostatních záloh členským státům.  

                                                      
6 Zahrnují výdaje příštích období na straně pasiv rozvahy ve výši 64,4 miliardy EUR a na straně 

aktiv rozvahy částku 43,4 miliardy EUR snižující hodnotu předběžného financování. 
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Přezkoumali jsme výši aktiv a odpovídajících výnosů (z nesměnných operací) 
vzniklých v návaznosti na proces vystoupení Spojeného království z EU  

XVIII. 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 v předchozích víceletých finančních 
rámcích z titulu jeho členství v EU. Během přechodného období, které skončilo dne 
31. prosince 2020, Spojené království nadále přispívalo do rozpočtu EU a využívalo 
jej, jako by bylo členským státem EU. 

XIX. Po skončení přechodného období vedou další vzájemné závazky EU a 
Spojeného království k určitým závazkům a pohledávkám pro EU. Tyto závazky 
musí být zachyceny v roční účetní závěrce EU. Komise odhadla, že k rozvahovému 
dni dluží Spojené království Evropské unii 49,6 miliardy EUR a Evropská unie dluží 
Spojenému království 2,1 miliardy EUR. Proto byla na účtech EU k rozvahovému 
dni zaúčtována čistá pohledávka ve výši 47,5 miliardy EUR. 

XX. V rámci běžných auditních postupů jsme s Komisí diskutovali o načasování, 
přesnosti a úplnosti zaúčtovaných aktiv a odpovídajících příjmů. Příslušné částky 
jsme přepočítali, sesouhlasili jsme je s podkladovými záznamy a zkontrolovali jsme 
přiměřenost použitých předpokladů. 

XXI. Dospěli jsme k závěru, že konsolidovaná účetní závěrka věrně zobrazuje 
odhady celkových aktiv a výnosů vykázaných v souvislosti s procesem vystoupení 
Spojeného království z EU. Tyto částky budeme průběžně přezkoumávat. 

Posuzovali jsme dopad opatření spojených s pandemií COVID-19 na účetní 
závěrku 

XXII. Komise reagovala na pandemii COVID-19 uvolněním značných zdrojů na 
posílení sektoru veřejného zdraví členských států a na zmírnění 
socioekonomického dopadu krize v Evropské unii. Jednalo se o financování 
naléhavých zdravotnických potřeb, zavedení větší flexibility při využívání finanční 
podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a půjčky členským 
státům za výhodných podmínek. Finanční dopady těchto iniciativ měly významný 
dopad na finanční výkazy. 

XXIII. V rámci běžných auditních postupů jsme kontrolovali aktiva, pasiva, 
příjmy a výdaje EU včetně těch, které se týkají opatření přijatých Komisí. Dospěli 
jsme k závěru, že jsou v konsolidované roční účetní závěrce zobrazeny věrně. 
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Jiné záležitosti 

XXIV. Vedení odpovídá za poskytnutí „ostatních informací“. Tímto pojmem se 
rozumí dokument „Finanční události roku“, ale nikoliv konsolidovaná účetní 
závěrka nebo naše zpráva o ní. 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 zvážit, zda nejsou ve významné 
(materiální) míře nekonzistentní s konsolidovanou účetní závěrkou nebo poznatky, 
které jsme získali v průběhu auditu, nebo se jinak nejeví 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. 

Odpovědnost vedení 

XXV. 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). 

XXVI. Při sestavování konsolidované účetní závěrky má vedení povinnost 
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 má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit svou činnost, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost než tak učinit. 

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

XXVIII. 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 
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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 

XXIX. 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. 

XXX. 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. 

XXXI. 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. 

XXXII. 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 
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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 
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. 

XXXIII. 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. 

XXXIV. 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 
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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. 

15. července 2021. 

 

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)7: 

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 EU8; 

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. Výkonnostní aspekty plnění 
rozpočtu (tj. hospodárnost, efektivnost a účinnost výdajů) hodnotíme v samostatné 
části naší výroční zprávy9. Souhrnně jsou naše audity také jedním z klíčových 
východisek pro stanoviska k navrhovaným právním předpisům, která vydáváme. 

1.3. Tato kapitola výroční zprávy obsahuje: 

a) obecné informace k našemu prohlášení o věrohodnosti a přehled našich zjištění a 
závěrů o spolehlivosti účetní závěrky a správnosti operací, včetně informací 
o správnosti předložených Komisí; 

b) informace o případech podezření z podvodu, které jsme nahlásili úřadu OLAF, a 
o našich auditech opatření EU v boji proti podvodům; 

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

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

s. 47). 

8 Viz glosář: řádné finanční řízení. 

9 O těchto aspektech informujeme ve své zprávě s názvem „Zpráva Evropského účetního 
dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2020“ a našich zvláštních zprávách 
týkajících se výkonnosti. 
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1.4. Cestovní omezení spojená s pandemií COVID-19 nám téměř ve všech případech 
bránila provádět kontroly na místě, získat originály dokladů, osobně vést pohovory se 
zaměstnanci kontrolovaných subjektů a ověřit fyzickou existenci výstupů 
financovaných EU. Většinu své práce jsme proto prováděli prostřednictvím 
dokumentárních prověrek a pohovorů s kontrolovanými subjekty na dálku. Přestože se 
v případě, že neproběhnou kontroly na místě, může zvýšit detekční riziko10, důkazní 
informace získané od kontrolovaných subjektů nám umožnily práci dokončit a dospět 
k závěrům. 

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 opatřením patří uplatňování právních předpisů a právo 
volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci EU. V roce 2020 dosáhly 
výdaje EU 173,3 miliardy EUR11, což představuje 1,1 % souhrnného hrubého národního 
důchodu členských států EU a Spojeného království12 (viz rámeček 1.1). 

                                                      
10 Detekční riziko je riziko, že auditor nezjistí odchylku, která nebyla napravena vnitřními 

kontrolami subjektu. 

11 Viz konsolidovaná účetní závěrka EU za rozpočtový rok 2020, zprávy o plnění rozpočtu a 
příloha, 4.3 VFR: Čerpání prostředků na platby. 

12 Souhrnný HND členských států EU a Spojeného království, roční účetní závěrka Evropské 
komise za rok 2020 – příloha A – Příjmy; výdaje vládních institucí v EU-27 viz 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Rámeček 1.1 

Výdaje EU v roce 2020 jako podíl hrubého národního důchodu (HND) 
a výdajů vládních institucí 

 
* Souhrnný HND členských států EU a Spojeného království, neboť v roce 2020 přispívalo do 
rozpočtu EU jako ostatní členské státy EU. 

** Jako podíl hrubého národního důchodu EU-27 bez Spojeného království by výdaje vládních 
institucí EU-27 představovaly 54 %. 

Zdroj: HND členských států: roční účetní závěrka Evropské komise za rok 2020 – Příloha A – Příjmy; 
výdaje vládních institucí členských států: Eurostat — roční národní účty; výdaje EU: Evropská 
komise – konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2020. 

1.6. Prostředky EU jsou příjemcům vypláceny formou jednorázových plateb / 
ročních splátek nebo jako řada plateb v rámci víceletých výdajových režimů. V roce 
2020 dosáhly platby z rozpočtu EU tvořené jednorázovými, průběžnými nebo 
konečnými platbami 134,6 miliardy EUR a dalších 38,7 miliardy EUR představovalo 
předběžné financování. Jak ukazuje rámeček 1.2, největší podíl rozpočtu EU připadal 
na „Přírodní zdroje“ a „Soudržnost“ a dále na „Konkurenceschopnost“. 

100 %
Hrubý národní důchod EU 27 + UK*   
15 480 miliard EUR

46 %**
Výdaje vládních institucí EU-27 
7 119 miliard EUR

1,1 %
Výdaje z rozpočtu EU
173 miliard EUR
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Rámeček 1.2 

Platby roku 2020 podle jednotlivých okruhů víceletého finančního 
rámce (VFR) 

Zdroj: EÚD. 

VFR 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost („Konkurenceschopnost“)
VFR 1b
VFR 2
VFR 3
VFR 4
VFR 5
VFR 9

Hospodářská, sociální a územní soudržnost („Soudržnost“) 
Přírodní zdroje
Bezpečnost a občanství 
Globální Evropa 
Správa 
Zvláštní nástroje

Soudržnost 
59,5 (34,3 %)

Konkurenceschopnost 
24,1 (13,9 %)

Zvláštní nástroje 
1,1 (0,6 %)

Správa  
10,3 (6,0 %)

Globální Evropa 
11,4 (6,6 %)

Bezpečnost a občanství 
6,3 (3,7 %)

Přírodní zdroje 
60,6 (34,9 %)

(v mld. EUR)

173,3 
miliardy 

EUR 

Platby
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Auditní zjištění za rozpočtový rok 2020 

Spolehlivost účetní závěrky 

Účetní závěrka nebyla zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi 

1.7. Naše zjištění se týkají konsolidované účetní závěrky EU13 („účetní závěrka“) za 
rozpočtový rok 2020. Obdrželi jsme ji spolu s prohlášením účetního k auditu dne 
1. července 2021, tj. před konečnou lhůtou pro podání, kterou stanoví finanční 
nařízení14. K účetní závěrce je připojen oddíl „Finanční události roku“, který obsahuje 
analýzu finančních výkazů15. Na tento oddíl se náš výrok auditora nevztahuje. 
V souladu s auditorskými standardy jsme však posuzovali, nakolik informace v něm 
uvedené odpovídají informacím v účetní závěrce. 

1.8. Z účetní závěrky zveřejněné Komisí vyplývá, že k 31. prosinci 2020 činily celkové 
závazky 313,4 miliardy EUR a celková aktiva 280,0 miliardy EUR. Rozdíl 33,4 miliardy 
EUR připadá na (negativní) čistá aktiva, která zahrnují rezervy a tu část výdajů, která EU 
vznikla do 31. prosince a která musí být financována z budoucích rozpočtů. 
Hospodářský výsledek za rok 2020 činil 57,4 miliardy EUR. 

                                                      
13 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 čistých aktiv a souvisejících příloh; 

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

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 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). 

15 Viz pokyny k doporučeným postupům Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2), 
Financial Statement Discussion and Analysis Rady pro mezinárodní účetní standardy pro 
veřejný sektor (IPSASB). 
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1.9. Podle zjištění našeho auditu není účetní závěrka zatížena významnými 
(materiálními) nesprávnostmi. V kapitole 2 dále předkládáme výsledky své práce 
zaměřené na rozpočtové a finanční řízení finančních prostředků EU. 

Hlavní záležitosti auditu týkající se finančních výkazů za rok 2020 

1.10. Hlavní záležitosti auditu jsou skutečnosti, které byly podle našeho odborného 
úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Posuzovali jsme je 
v kontextu auditu finančních výkazů jako celku a při vypracování souvisejícího výroku, 
ale nepředkládáme k nim samostatný výrok. O hlavních záležitostech auditu 
informujeme v našem prohlášení o věrohodnosti. 

Správnost operací 

1.11. Zkoumali jsme příjmy a výdaje EU, abychom posoudili, zda byly vybrány a 
vynaloženy v souladu s příslušnými právními předpisy. Výsledky našeho 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 vybrali reprezentativní vzorek 728 operací. Tvoří je převody 
prostředků z rozpočtu EU určených konečným příjemcům financování EU (viz body 11 
a 12 přílohy 1.1.). Naše testování těchto operací přispělo k vypracování našeho 
prohlášení o věrohodnosti a odhadu podílu nesprávných operací v celkovém 
kontrolovaném základním souboru, ve výdajích s vysokým rizikem a výdajích s nízkým 
rizikem (viz bod 1.18) a v každém okruhu víceletého finančního rámce, k němuž 
předkládáme zvláštní posouzení (VFR 1a, 1b, 2 a 5). 
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1.14. Za rok 2020 jsme v základním souboru kontrolovali příjmy v celkové výši 
174,3 miliardy EUR (viz rámeček 3.1 a bod 3.4) a výdaje v celkové výši 147,8 miliardy 
EUR. Tyto částky zahrnují jak příspěvky Spojeného království, tak platby ve prospěch 
Spojeného království v souladu s podmínkami dohody o vystoupení16. 

1.15. Rámeček 1.3 zobrazuje náš kontrolovaný základní soubor v rozdělení na 
jednorázové platby, průběžné platby (pokud je Komise schválila) a konečné platby, 
dále zúčtování předběžného financování a roční rozhodnutí schválit účetní závěrku 
v porovnání s výdaji EU podle jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce (viz 
bod 11 přílohy 1.1). 

                                                      
16 Čl. 135 odst. 1 dohody o vystoupení uvádí: „V souladu s částí čtvrtou přispívá Spojené 

království v letech 2019 a 2020 do rozpočtů Unie a účastní se jejich plnění.“ 
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Rámeček 1.3 

Srovnání našeho kontrolovaného základního souboru (147,8 miliardy 
EUR) a výdajů EU (173,3 miliardy EUR) podle jednotlivých okruhů 
víceletého finančního rámce za rok 2020 

 
(*)  Předběžné financování v okruhu „Soudržnost“ ve výši 58,3 miliardy EUR zahrnuje průběžné 
platby za období 2014–2020 související s výdaji ve výši 47,2 miliardy EUR, které zatím Komise 
neschválila (viz rámeček 5.1). 

Zdroj: EÚD. 

0 10 20 30 40 50 60

(v mld. EUR)

Horní pruhy zobrazují platby

Dolní pruhy zobrazují základní soubor

24,1 
16,3

59,5(*) 
48,4

60,6 
60,3

6,3 
3,1

10,3 
10,4

1,1 
0,1

11,4 
9,2

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 o schválení účetní 
závěrky (programové období 2014–2020) 

Konkurenceschopnost

Soudržnost

Přírodní zdroje 

Bezpečnost a občanství

Globální Evropa

Správa

Zvláštní nástroje
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1.16. Rámeček 1.4 ukazuje, že největší měrou se na našem celkovém základním 
souboru letos podílí „Přírodní zdroje“ (40,8 %), po nichž následuje „Soudržnost“ 
(32,8 %) a „Konkurenceschopnost“ (11,0 %). 

Rámeček 1.4 

Přehled našeho kontrolovaného základního souboru v hodnotě 
147,8 miliardy EUR za rok 2020 podle jednotlivých okruhů víceletého 
finančního rámce 

 
Zdroj: EÚD. 

V určitých typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 

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

a) Pokud jde o příjmy, z celkových důkazních informací vyplývá, že míra chyb nebyla 
významná (materiální). Námi prověřované systémy související s příjmy byly 
obecně účinné. Hlavní vnitřní kontroly tradičních vlastních zdrojů, které jsme 
posuzovali v některých členských státech, a uzavření ověřovacího cyklu HND, 
které jsme prověřovali v Komisi, však byly kvůli přetrvávajícím nedostatkům jen 
částečně účinné (viz body 3.9–3.17). Značné nedostatky, které je třeba vyřešit na 
úrovni EU, jsme dále nalezli v kontrolách členských států zaměřených na snížení 
neuhrazeného cla. Tyto nedostatky nemají vliv na náš výrok o příjmech, neboť se 
netýkají operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, ale rizika, že tradiční vlastní 

Konkurenceschopnost 
16,3 (11,0 %)

Zvláštní nástroje  
0,1 (0,1 %)

Správa  
10,4 (7,0 %)

Globální Evropa  
9,2 (6,2 %)

Bezpečnost a občanství 
3,1 (2,1 %)

Soudržnost 
48,4 (32,8 %)

Přírodní zdroje 
60,3 (40,8 %)

(v mld. EUR)

147,8 
miliardy 

EUR 

Kontrolovaný základní soubor
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zdroje jsou neúplné. Ve své nedávné zvláštní zprávě o celních kontrolách jsme 
doporučili zlepšení v této oblasti17 (viz body 3.18 a 3.19). 

b) Pokud jde o výdaje, z našich důkazních informací vyplývá, že celková míra chyb 
byla významná (materiální), a to ve výši 2,7 %18 (viz rámeček 1.5). Na této míře se 
nejvíce podílely okruh „Soudržnost“ (41,8 %) následovaný okruhem „Přírodní 
zdroje“ (29,3 %), „Konkurenceschopnost“ (15,5 %) a „Globální Evropa“ (8,1 %). 
Významná (materiální) míra chyb je i nadále přítomna ve výdajích s vysokým 
rizikem, kde se jedná převážně o úhradové platby (viz body 1.18 a 1.21–1.22). 
Tyto výdaje představovaly 59,0 % našeho kontrolovaného základního souboru. 

Rámeček 1.5 

Odhadovaná míra chyb (2016–2020) 

 
Chybu definujeme jako objem finančních prostředků, které neměly být z rozpočtu EU vyplaceny. 
K chybám 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. 

Zdroj: EÚD. 

                                                      
17 Viz zvláštní zpráva č. 4/2021 „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně 

finančních zájmů EU“. 

18 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). 

3,1 %

2,4 % 2,6 % 2,7 % 2,7 %

4,0 %

3,4 % 3,4 % 3,6 % 3,6 %

2,2 %

1,4 %
1,8 % 1,8 % 1,8 %

0 %

2 %

4 %

6 %

Interval 
spolehlivosti 

95 %

Horní hranice míry chyb

Míra chyb odhadovaná EÚD

Dolní hranice míry chyb

2,0% významnost 
(materialita)

2017 2018 2019 20202016
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Na riziko výskytu chyb má dopad složitost pravidel a způsob, jakým jsou 
prostředky EU vypláceny 

1.18. Reprezentativní vzorek operací jsme vybrali tak, že jsme základní soubor 
uskutečněných operací rozdělili na výdaje s vysokým rizikem a výdaje s nízkým rizikem, 
a to na základě analýzy rizika vycházející z výsledků našich minulých auditů a posouzení 
řídicích a kontrolních systémů. 

— Riziko vzniku chyb je nižší u výdajů, na něž se vztahují zjednodušená pravidla. 
Tento typ výdajů zahrnuje především nárokové platby19, u nichž příjemci musí 
splnit určité, často jednoduché podmínky. 

— U výdajů, které podléhají složitým pravidlům, je riziko vzniku chyb vysoké. Týká se 
to zejména úhradových plateb, při nichž příjemci předkládají žádost o úhradu 
způsobilých nákladů, které jim vznikly. Příjemci musí jednak prokázat, že provádějí 
činnost, jež je pro podporu způsobilá, a jednak předložit podklady k vynaloženým 
proplatitelným nákladům. Často jsou přitom povinni dodržet složitá pravidla, 
která stanoví, o úhradu čeho lze žádat (způsobilost) a co se považuje za řádně 
vzniklé náklady (pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo pravidla o státní 
podpoře). 

1.19. Podle našich zjištění nebyly výdaje s nízkým rizikem ani v roce 2020 ve 
významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami, avšak ve výdajích s vysokým 
rizikem se i nadále vyskytuje významná (materiální) míra chyb. Výsledky našeho auditu 
za rok 2020 opětovně potvrzují naše hodnocení a klasifikaci rizika a svědčí o tom, že 
způsob vyplácení prostředků má dopad na riziko vzniku chyb. 

1.20. Více informace o základním souboru operací s vysokým rizikem a chybách, 
které jsme v nich zjistili, uvádí rámeček 1.6 a body 1.21–1.30. 

                                                      
19 Nárokové výdaje zahrnují správní výdaje. 
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Rámeček 1.6 

Rozdělení kontrolovaného základního souboru za rok 2020 na výdaje 
s nízkým rizikem a výdaje s vysokým rizikem 

 
Zdroj: EÚD. 

Značná část kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou (materiální) 
mírou chyb 

1.21. Na výdaje s vysokým rizikem připadá 59,0 % kontrolovaného základního 
souboru, přičemž jejich podíl ve srovnání s minulým rokem, kdy tvořily přibližně 
53,1 %, vzrostl. Letošní vyšší podíl výdajů s vysokým rizikem do značné míry souvisí 
s tím, že objem výdajů v námi kontrolovaném základním souboru v rámci okruhu 
„Soudržnost“ se zvýšil o dalších 20,0 miliard EUR. Rámeček 1.7 ukazuje, že nejvíce je 
v našem kontrolovaném základním souboru výdajů s vysokým rizikem zastoupena 
„Soudržnost“ (48,4 miliardy EUR), po níž následují „Přírodní zdroje“ (18,8 miliardy EUR) 
a „Konkurenceschopnost“ (10,3 miliardy EUR). 

1.22. Na základě výsledků našeho testování výdajů s vysokým rizikem ve všech 
okruzích víceletého finančního rámce odhadujeme míru chyb u tohoto typu výdajů na 
4,0 % (2019: 4,9 %), což přesahuje 2,0% práh významnosti (materiality) (viz 
rámeček 1.6). 

2% míra významnosti (materiality)
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Rámeček 1.7 

Rozdělení výdajů s vysokým rizikem podle jednotlivých okruhů 
víceletého finančního rámce 

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. Převažují v nich úhradové platby, které považujeme za 
vysoce rizikové. K hlavním typům chyb, které jsme zjistili a vyčíslili, patřily nezpůsobilé 
projekty a výdaje, porušování pravidel vnitřního trhu (zejména nedodržení pravidel pro 
státní podporu) a absence základní dokumentace. 

1.24.  „Přírodní zdroje“ (kapitola 6): u výdajových oblastí, které jsme označili za
vysoce rizikové (rozvoj venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostředí a klimatická 
opatření), na něž připadá přibližně 31 % plateb v rámci tohoto okruhu, jsme opět zjistili 
významnou (materiální) míru chyb. V těchto oblastech se jedná především o výdaje 
formou úhrady. Nejčastějšími chybami v této oblasti jsou nezpůsobilé náklady, 
administrativní chyby a absence základní dokumentace. 
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1.25.  „Konkurenceschopnost“ (kapitola 4): stejně jako v předchozích letech 
zůstávají vysoce rizikovou oblastí a hlavním zdrojem chyb v této oblasti výdaje na 
výzkum (Horizont 2020 a sedmý rámcový program). Chyby v těchto výdajích souvisí 
s různými kategoriemi nezpůsobilých nákladů (zejména přímé osobní náklady a další 
přímé náklady), absencí základní dokumentace a nedostatečnou auditní stopou. 

1.26.  „Globální Evropa“ (kapitola 8): v této oblasti se většinou jedná o výdaje 
založené na úhradách, které se týkají vnějších akcí financovaných z rozpočtu EU. 
Všechny typy výdajů v tomto okruhu víceletého finančního rámce jsou považovány za 
výdaje s vysokým rizikem s výjimkou plateb na rozpočtovou podporu, jež představují 
přibližně 19 % těchto výdajů. Většina zjištěných chyb se týká absence základní 
dokumentace, porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, dále nákladů, které 
nevznikly, a nezpůsobilých nákladů. 

K odhadované míře chyb ve výdajích s vysokým rizikem nadále nejvíce přispívají 
chyby ve způsobilosti  

1.27. V další části této kapitoly stejně jako v předchozích několika letech podrobně 
popisujeme typy chyb zjištěných ve výdajích 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 2020 a odhady z let 2016 až 
2019. 
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Rámeček 1.8 

Podíl jednotlivých typů chyb na odhadované míře chyb za rok 2020 
u výdajů s vysokým rizikem

Zdroj: EÚD. 

1.28. V roce 2020 jsme nadále nacházeli chyby ve způsobilosti, které se významně,
a to ze 65,9 % (2019: 74 %), podílely na námi odhadované míře chyb ve výdajích 
s vysokým rizikem, zejména v oblastech „Konkurenceschopnost“, „Soudržnost“ a 
„Přírodní zdroje“. Nezpůsobilé náklady zahrnuté do výkazů nákladů tvořily 45,1 % 
těchto chyb a nezpůsobilé projekty, činnosti nebo příjemci 20,8 %. 

1.29. Kromě toho jsme zjistili chyby spočívající v porušení pravidel státní podpory
v okruhu „Soudržnost“ a „Globální Evropa“. Tyto chyby se na námi odhadované míře 
chyb ve výdajích s vysokým rizikem podílely 18,7 % (2019: 20 %). 

1.30. V roce 2020 také výrazně vzrostl podíl plateb, k nimž nebyla v roce 2019
poskytnuta žádná základní dokumentace, zejména v okruhu „Globální Evropa“ a 
„Konkurenceschopnost“. Na tyto chyby připadá 11,4 % (2019: 4 %) v námi odhadové 
míře chyb ve výdajích s vysokým rizikem. 
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U výdajů s nízkým rizikem jsme nezjistili významnou (materiální) míru chyb 

1.31. U výdajů s nízkým rizikem, které tvořily 41,0 % našeho kontrolovaného 
základního souboru, jsme na základě své auditní práce dospěli k závěru, že odhadovaná 
míra chyb je podobně jako v roce 2018 a 2019 pod 2% prahem významnosti 
(materiality). Výdaje s nízkým rizikem zahrnují hlavně nárokové platby a správní výdaje 
(viz rámeček 1.9). Nárokové platby zahrnují přímé platby zemědělcům („Přírodní 
zdroje“ – kapitola 6), studentská stipendia a stipendia na výzkum 
(„Konkurenceschopnost“ – kapitola 4) a rozpočtovou podporu pro třetí země 
(„Globální Evropa“ – kapitola 8). Správní výdaje jsou tvořeny především výdaji na platy 
a důchody zaměstnanců EU („Správa“ – kapitola 9). 

Rámeček 1.9 

Rozdělení výdajů s nízkým rizikem podle jednotlivých okruhů 
víceletého finančního rámce 

 
Zdroj: EÚD. 

Bezpečnost a občanství: 0,9

Globální Evropa: 1,7

Konkurenceschopnost: 6,0

Správa: 10,4

Přírodní zdroje : 41,6Nízké 
riziko 
60,6 
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Vysoké 
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Všechny výdaje

Výdaje s nízkým rizikem 
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37



 

 

Informace Komise o správnosti  

1.32. Za plnění rozpočtu EU nese konečnou odpovědnost bez ohledu na způsob 
řízení (přímé, nepřímé nebo sdílené řízení) Komise. Komise se zodpovídá ze své 
činnosti ve třech zprávách, které tvoří „integrovaný balíček účetního výkaznictví“20 a 
jimiž jsou: 

a) konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie; 

b) výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU; 

c) zpráva o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za předchozí 
rozpočtový rok. 

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

1.33. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti rozpočtu EU Komise uvádí u operací, 
na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2020, své hodnocení rizika při platbě21. Riziko 
při platbě představuje odhad Komise toho, jak velká částka nebyla v okamžiku platby 
proplacena v souladu s platnými pravidly. Toto pojetí se blíží našemu pojetí 
odhadované míry chyb nejvíce. 

1.34. Rámeček 1.10 uvádí údaje Komise týkající se rizika při platbě spolu s rozpětím 
našeho odhadu míry chyb. Údaj Komise pro riziko při platbě za rok 2020 činí 1,9 %, což 
je pod námi odhadovanou mírou chyb 2,7 % (2019: 2,7 %) a nachází se na dolní hranici 
našeho rozpětí, které je 1,8 % až 3,6 %. O faktorech, které přispěly k rozdílu mezi 
těmito údaji, pojednáváme v bodech 1.35–1.39. 

                                                      
20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-

2019_cs. 

21 Čl. 247 odst. 1 písm. b) bod i) finančního nařízení vyžaduje, aby výroční zpráva o řízení a 
výkonnosti zahrnovala odhadovanou míru chyb ve výdajích Unie. 
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Rámeček 1.10 

Odhad rizika při platbě provedený Komisí ve srovnání s námi 
odhadovanou mírou chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

Přetrvávají problémy při vypracovávání výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti a v informacích o správnosti, které jsou v ní uvedeny  

1.35. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti shrnuje hlavní informace o vnitřní 
kontrole a finančním řízení uvedené ve výročních zprávách o činnosti jednotlivých 
generálních ředitelství Komise22. Odpovědnost za tyto zprávy je dána rozdělením 
povinností stanoveným opatřeními Komise pro správu a řízení. Za spolehlivost 
informací ve výročních zprávách o činnosti odpovídají příslušní generální ředitelé, ale 
výroční zprávu o řízení a výkonnosti přijímá sbor komisařů, který tedy v konečném 
důsledku nese odpovědnost za vypracování této zprávy a za informace v ní obsažené. 

1.36. Generální ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG) a generální sekretariát 
poskytují sboru komisařů v tomto procesu podporu tím, že přezkoumávají informace 
ve výročních zprávách o činnosti ostatních generálních ředitelství a používají je jako 
východisko pro vypracování výroční zprávy o řízení a výkonnosti. Ve společném sdělení 

                                                      
22 Jak požaduje čl. 247 odst. 1 písm. b) finančního nařízení. 
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také informují o výsledcích přezkumu řídicí radu23. Přestože má GŘ BUDG a generální 
sekretariát při vypracovávání výroční zprávy o řízení a výkonnosti vedoucí úlohu, 
nedostávají k jejímu obsahu a rozsahu ani k přezkumu výročních zpráv o činnosti 
ostatních generálních ředitelství žádné podrobné pokyny. Ty by nicméně sboru 
komisařů pomohly zajistit, aby poskytoval relevantní a spolehlivé informace. 

1.37. Loni jsme informovali o problémech ovlivňujících riziko při platbě, které se 
uvádí jednak jednotlivě pro každou oblast politiky v příslušných výročních zprávách 
o činnosti a jednak souhrnně ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti24. Zjistili jsme, že 
tyto odhady byly ovlivněny zvláštní úlohou Komise, která se odráží v její metodice, a 
nedostatky v kontrolách ex post. Skutečnosti, na něž jsme upozornili, se týkaly auditů 
ex post prováděných útvarem interního auditu Komise („Konkurenceschopnost“), 
kontrol členských států odrážejících se v jejich kontrolních statistikách („Přírodní 
zdroje“), kontrol prováděných auditními orgány členských států („Soudržnost“) a 
každoročně zadávané studie míry zbytkových chyb („Globální Evropa“). Domníváme se, 
že tyto problémy stále přetrvávají a mají na odhad rizika při platbě vliv. Podrobněji 
o nich pojednáváme v kapitole 4, kde uvádíme, že míra rizika v okruhu 
„Konkurenceschopnost“ může být stále podhodnocena, kapitole 5, kde uvádíme, že 
údaj týkající se okruhu „Soudržnost“ představuje minimální míru, a kapitole 8, v níž 
uvádíme, že problémy, které jsme zjistili, mohou přispět k podhodnocení míry v okruhu 
„Globální Evropa“.  

1.38. V rámečku 1.11 porovnáváme odhadovanou míru chyb s odhady Komise pro 
ty okruhy víceletého finančního rámce, k nimž předkládáme zvláštní posouzení25. 

                                                      
23 Řídicí rada zajišťuje koordinaci, dohled, poradenství a strategické vedení v oblasti správy a 

řízení. Jejími členy jsou generální ředitelé odpovědní za rozpočet, lidské zdroje a bezpečnost 
a generální ředitel právní služby. Rada podléhá předsedovi Komise a komisaři či komisařům 
odpovědným za rozpočet, lidské zdroje a správu. Sboru komisařů předkládá výroční zprávu. 

24 Viz rámeček 1.11 (výroční zprávy za rok 2019). 

25 Vzhledem k tomu, že Komise ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti nepředkládá u okruhu 
1a VFR („Konkurenceschopnost“) celkový údaj o riziku při platbě (Komise tento okruh 
rozděluje na dvě oblasti politiky), museli jsme seskupit údaje, které uvádí ve výročních 
zprávách o činnosti. 
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Rámeček 1.11 

Srovnání našeho odhadu míry chyb za rok 2020 s odhadem rizika při 
platbě provedeným Komisí v okruzích víceletého finančního rámce(*) 

(*) V případě okruhu „Správa“ nezjistila Komise ani EÚD významnou (materiální) míru chyb. 
(**) Generální ředitelství a útvary Komise: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, 
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA a DEFIS. Některá generální ředitelství spadají pod 
vícero okruhů víceletého finančního rámce (EACEA a INEA). 
(***) GŘ Komise EMPL, REGIO, REFORM a INEA. 
(****) GŘ Komise AGRI, CLIMA, ENV a MARE. 

Zdroj: EÚD. 

1.39. Ze srovnání vyplývá, že u těchto tří oblastí politiky se údaje Komise pohybují
pod našimi odhady. Zjistili jsme, že: 

— u okruhu víceletého finančního rámce „Konkurenceschopnost“ se odhad rizika při 
platbě ve výši 1,6 %, který jsme vypočetli na základě informací ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti, pohybuje pod hranicí našeho rozpětí odhadované míry chyb
(viz bod 4.37).

— u „Soudržnosti“ činí odhad Komise pro tento okruh víceletého finančního rámce 
2,4 %, což potvrzuje, že míra chyb v této oblasti politiky je významná (materiální). 
Odhad Komise je ve spodní polovině našeho rozpětí odhadované míry chyb, pod 
naším odhadem míry chyb (viz bod 5.58). 
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— u „Přírodních zdrojů“ je odhad rizika v době platby provedený Komisí (1,9 %) 
mírně pod naším odhadem, ale v rámci našeho rozpětí (viz body 6.38). 

Zprávy Komise o finančních opravách a zpětném získávání prostředků 
jsou složité a ne vždy jasné 

1.40. Komise v souladu s finančním nařízením předkládá ve výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti informace o preventivních a nápravných opatřeních na ochranu rozpočtu 
před nezákonnými nebo nesprávnými výdaji. Ačkoli výroční zpráva o řízení a 
výkonnosti zdůrazňuje význam těchto opatření, způsob, jakým jsou v ní uvedeny 
uskutečněné finanční opravy a zpětně získané částky, je podle našich zjištění složitý a 
ne vždy jasný. 

1.41. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti uvádí několik různých částek 
uskutečněných finančních oprav a zpětně získaných částek. V závislosti na tom, v jaké 
fázi se opravy nebo zpětně získané částky nachází, mohou být „potvrzené“ (to 
znamená, že bylo přijato rozhodnutí o opravě nebo vymáhání prostředků), nebo 
„provedené“ (to znamená, že stanovená částka byla skutečně uplatněna a 
zaznamenána v účetní závěrce Komise). Podle toho, ve které fázi kontrolního procesu 
se provádí, mohou být označeny jako ex ante (jde tedy o snížení před platbou), nebo 
ex post (snížení po platbě). Výroční zpráva o řízení a výkonnosti také rozlišuje mezi 
finančními opravami spojenými s „náhradami“, kdy v okruhu „Soudržnost“ může 
členský stát nesprávné výdaje stáhnout a vykázat výdaje nové, a „čistými finančními 
opravami“, kdy to možné není a částky se vracejí do rozpočtu EU. Vzhledem ke všem 
těmto rozdílům je mimořádně obtížné získat jasnou představu o výši nesprávných 
výdajů, které byly opraveny a nakonec vráceny do rozpočtu EU. 

1.42. Tuto složitost dokládá rámeček 1.12, který ukazuje skladbu uskutečněných 
finančních oprav a zpětně získaných částek vykázaných ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti za rok 2020. 
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Rámeček 1.12 

Finanční opravy a zpětně získané částky vykázané Komisí ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020 

 
Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy a řízení a výkonnosti za rok 2020. 

Finanční opravy a zpětně získané částky 
vykázané Komisí ve výroční zprávě 

o řízení a výkonnosti za rok 2020 
(v mil. EUR)
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1.43. Vykázaný objem provedených oprav za rok 2020 (1 098 milionů EUR) je 
výrazně nižší než v roce 2019 (2 885 milionů EUR). Podle Komise je tento pokles 
způsoben úhradami souvisejícími s opravami z předchozích let v zemědělství 
v návaznosti na rozsudky Soudního dvora a vysokou mírou uzavírání programů v rámci 
politiky soudržnosti v období 2007–2013. Čisté opravy Komise a zpětně získané 
prostředky v roce 2020 (tj. vybrané a nakonec opravené částky) dosáhly celkem 
557 milionů EUR. Jedná se o částku související zejména s předchozími lety 
(prostředky získané zpět od roku 2005) a programovými obdobími (čisté opravy až 
z období 1994–1999). V oblasti soudržnosti nebyly ke konci roku 2020 v programovém 
období 2014–2020 ještě provedeny žádné čisté finanční opravy. Částky, které byly 
v roce 2020 získány zpět v souvislosti s výdaji z téhož roku (2020), souvisely s vnitřními 
a vnějšími politikami a činily 1,4 milionu EUR. 
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Případy podezření z podvodu 
postupujeme úřadu OLAF 
1.44. Podvodem se rozumí 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 EU26. Podvody vedou k poškození nebo potenciálnímu poškození 
finančních zájmů EU. 

1.45. Hlavní odpovědnost za předcházení podvodům a za jejich odhalování nese 
vedení a osoby pověřené správou daného subjektu. Článek 325 SFEU vyžaduje, aby EU 
a její členské státy bojovaly proti podvodům a jiným protiprávním jednáním 
ohrožujícím finanční zájmy Unie. 

1.46. Jako externí auditor EU nemáme pravomoc vyšetřovat případy podezření 
z podvodu poškozujícího finanční zájmy EU. Riziko podvodu zohledňujeme před 
zahájením auditů (viz body 27–29 v příloze 1.1) a pravidelně své postupy 
přezkoumáváme. Předáváme úřadu OLAF veškerá podezření z podvodu, korupce nebo 
jiné nelegální činnosti postihující finanční zájmy EU, která získáme během své auditní 
práce (včetně našich auditů výkonnosti) nebo na základě informací, jež nám přímo 
poskytnou třetí strany. Úřad OLAF tyto případy dále sleduje a rozhoduje, zda zahájit 
vyšetřování, a podle potřeb spolupracuje s orgány členských států. 

1.47. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), zřízený v roce 2017, je 
nezávislým subjektem EU s pravomocí vyšetřovat, trestně stíhat a předvádět před soud 
pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou například podvody, 
korupce nebo závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH. V červnu 2021 začal Účetní 
dvůr spolupracovat s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) na základě 
správního ujednání uzavřeného mezi oběma stranami27. 

                                                      
26 Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 

o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. 

27 Články 99, 103 a 110 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí 
posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 
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1.48. V průběhu roku 2020 jsme úřadu OLAF oznámili šest případů podezření 
z podvodu zjištěných během našich auditů (v roce 2019: devět) a úřad OLAF zahájil šest 
vyšetřování.  

1.49. V roce 2020 se podezření z podvodu, která jsme zjistili během své práce a 
postoupili úřadu OLAF, nejčastěji týkala umělého vytváření nutných podmínek pro 
financování EU, vykazování nákladů, které nesplňovaly kritéria způsobilosti, využití 
grantů na jiné než povolené účely nebo nesrovnalostí v zadávání veřejných zakázek. Na 
základě informací, které vyplynuly z naší auditní práce mezi lety 2011 a 2020, úřad 
OLAF v souvislosti s 37 případy doporučil ke zpětnému získání částku v celkové 
hodnotě 536 milionů EUR28. 

1.50. Kromě toho, že předkládáme zprávy úřadu OLAF, pojednáváme o tématech 
souvisejících s podvody také v kapitolách této výroční zprávy (viz body 5.45–5.47 a 8.28 
a doporučení 8.3), kde odkazujeme na příslušné nedostatky v práci auditních orgánů a 
ve studiích míry zbytkových chyb. Podvody se zabýváme i v rámci samostatných auditů. 
V roce 2019 jsme zveřejnili zvláštní zprávu o opatřeních proti podvodům ve výdajích 
EU29 a o boji proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost30. V současné době 
provádíme audity s cílem zjistit, zda Komise přijala vhodná opatření proti podvodům ve 
výdajích na společnou zemědělskou politiku (SZP) a proti střetu zájmů v rámci 
sdíleného řízení (SZP a politika soudržnosti). 

  

                                                      
28 Tyto informace poskytuje úřad OLAF a neprověřujeme je. 

29 Zvláštní zpráva č. 1/2019 „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné přijmout 
opatření“. 

30 Zvláštní zpráva č. 6/2019 „Boj proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost: řídicí orgány 
musí posílit odhalování podvodů, reakci na ně a koordinaci“. 
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Závěry 
1.51. Hlavním smyslem této kapitoly je doložit výrok auditora uvedený v prohlášení 
o věrohodnosti. Související výsledky auditu uvádíme v bodech 1.52 a 1.53. 

Výsledky auditu 

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

1.53. Pokud jde o správnost operací, máme za to, že příjmy nebyly ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Pokud jde o výdaje, z výsledků našeho auditu 
vyplývá, že odhadovaná míra chyb činí 2,7 % a je tedy stejná jako minulý rok. Výdaje 
s vysokým rizikem (zejména úhradové výdaje) byly zatíženy významnou (materiální) 
mírou chyb. Letos se podíl tohoto typu výdajů v našem kontrolovaném základním 
souboru zvýšil na 59,0 % a tvoří podstatnou část našeho základního souboru. 
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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 byly 
podloženy dostatečnými a vhodnými důkazními informacemi. Příloha rovněž 
uvádí hlavní rozdíly mezi naší koncepcí auditu a způsobem, jakým Komise 
odhaduje a vykazuje míru nesrovnalostí31 při výkonu svých povinností správce 
rozpočtu EU. Za tímto účelem vysvětlujeme, jak: 

— extrapolujeme zjištěné chyby (bod 6), 

— uspořádáváme kapitoly výroční zprávy podle okruhů víceletého finančního rámce 
(bod 8), 

— uplatňujeme unijní a vnitrostátní pravidla (bod 9), 

— vyčíslujeme chyby u zadávání veřejných zakázek (bod 18). 

2) Naše koncepce auditu je veřejně přístupná na naší internetové stránce32. 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; 

                                                      
31 Viz pozn. pod čarou 83 na s. 72 výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti za rok 2020. 

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

c) výkaz změn čistých aktiv 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 zakládá 
především na přímém testování souladu u velkého náhodného reprezentativního 
vzorku operací. Podle uznávaných statistických postupů zajišťuje extrapolace 
výsledků statistického vzorku nejlepší odhad míry chyb. Pro okruhy víceletého 
finančního rámce, o nichž podáváme zprávu, vzorek rozdělujeme na výdaje 
s vysokým rizikem a výdaje s nízkým rizikem a také na různé podsoubory. 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. 
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Jak testujeme operace 

8) Svou auditní činnost organizujeme a o jejích výsledcích podáváme zprávy podle 
jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce v souladu se strukturou 
rozpočtu, kterou stanovil normotvůrce. V každém okruhu víceletého finančního 
rámce, k němuž předkládáme zvláštní posouzení (kapitoly 4, 5, 6 a 9), testujeme 
reprezentativní vzorek operací, 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) V případě výdajů prověřujeme výdaje v okamžiku, kdy koneční příjemci 
prostředků EU realizovali činnosti nebo jim vznikly náklady a kdy Komise tyto 
výdaje schválila („schválené výdaje“). To se týká všech kategorií plateb (včetně 
plateb za pořízení majetku). V praxi to znamená, že základní soubor operací 
zahrnuje průběžné a konečné platby. Zálohy jsme neprověřovali v okamžiku, kdy 
byly provedeny, ale v okamžiku, kdy: 

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

b) Komise (nebo jiný orgán či subjekt spravující prostředky EU) zúčtováním zálohy 
konečné využití prostředků schválí. 
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12) Změny v právních předpisech na období 2014–2020 týkající se „Soudržnosti“ měly 
dopad na to, co Komise v této oblasti považuje za „schválené výdaje“. Od 
roku 2017 tvoří náš kontrolovaný základní soubor pro tento okruh víceletého 
finančního rámce za období 2014–2020 výdaje zaúčtované v účetní závěrce, 
kterou každoročně schvaluje Komise, 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. Kromě příspěvku k prohlášení 
o věrohodnosti za rok 2020 je naším cílem přezkoumat práci auditních orgánů a 
vyslovit závěr o spolehlivosti hlavního ukazatele správnosti Komise pro tuto oblast 
– míry zbytkových chyb. 

13) Náš auditní vzorek je koncipován tak, aby z něj bylo možno odhadnout míru chyb 
ve výdajích jako celku, nikoliv chyby v jednotlivých operacích (např. v konkrétním 
projektu). Výkazy výdajů nebo platby a na nižší úrovni jednotlivé položky operací 
(např. projektové faktury, pozemky uvedené zemědělcem ve výkazu výdajů) 
vybíráme do vzorku pomocí metody pro výběr vzorku podle peněžních jednotek 
(MUS). Míry chyb vykázané u těchto položek nepředstavují závěry o příslušných 
operacích, nicméně přímo přispívají k celkové míře chyb ve výdajích EU jako celku. 

14) Operace neprověřujeme v každém členském státě či státě a regionu, které jsou 
příjemci prostředků, každý rok. Uvádíme-li konkrétní členské státy, státy anebo 
regiony, které jsou příjemci prostředků, neznamená to, že se dané příklady 
nemohou vyskytnout jinde. Ilustrativní příklady v této zprávě nejsou východiskem 
pro závěry o konkrétních členských státech a státech anebo regionech, které jsou 
příjemci prostředků. 

15) Cílem našeho přístupu není shromažďovat údaje o četnosti chyb v celém 
základním souboru. Prezentované údaje o četnosti chyb zjištěných v daném 
okruhu víceletého finančního rámce, 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. 

Jak hodnotíme a vykazujeme výsledky testování operací 

16) Chyba se může týkat celé částky jednotlivé operace nebo její části. Posuzujeme, 
zda jsou chyby vyčíslitelné nebo nevyčíslitelné, tedy 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 jejich odhalení a oprava svědčí o tom, že systémy dohledu 
a kontroly fungují účinně. 
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17) Naše kritéria pro vyčíslování chyb v zadávání veřejných zakázek popisuje 
dokument „Nesoulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek – typy 
nesrovnalostí a východisko vyčíslování chyb“33. 

18) Naše vyčíslení se může lišit od toho, které provádí Komise nebo členské státy při 
rozhodování o tom, jak postupovat v případě nesprávného uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek. Vyčíslujeme pouze závažná porušení těchto pravidel. 
Za 100% chybu v zadání zakázky označujeme pouze taková porušení pravidel, 
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 sazby34. Při vyčíslování 
chyb ve veřejných zakázkách vycházíme z objemu nezpůsobilých výdajů 
v kontrolovaných operacích. 

Odhadovaná míra chyb 

19) Pro většinu okruhů víceletého finančního rámce 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. Provádíme také odhad 
dolní hranice míry chyb a horní hranice míry chyb. 

20) Pro vyjádření výroku vycházíme z 2,0% prahu významnosti (materiality). Bereme 
v úvahu i povahu, výši a kontext chyb a další informace, které jsou k dispozici. 

21) Naše prohlášení o věrohodnosti již není založeno pouze na našem celkovém 
odhadu míry chyb. Od roku 2016 identifikujeme oblasti rozpočtu EU s nízkým 
rizikem, v nichž očekáváme, že u schválených výdajů zjistíme nevýznamnou 
(nemateriální) míru chyb, a dále oblasti s vysokým rizikem, v nichž očekáváme 
přítomnost významné (materiální) míry chyb. Pro tento účel bereme v úvahu 
kromě přirozených a kontrolních rizik také naše posouzení řídicích a kontrolních 
systémů a 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 

                                                      
33 Vyčíslování chyb v zadávání veřejných zakázek (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/AuditMethodology.aspx. 

34 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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posoudit, zda jsou zjištěné významné (materiální) chyby chybami s rozsáhlým 
dopadem. 

Jak kontrolujeme systémy a informujeme o zjištěných výsledcích 

22) Komise a ostatní orgány a instituce EU, orgány členských států a země anebo 
regiony, které jsou příjemci prostředků, 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, aby bylo možné určit oblasti, 
které lze zlepšit. 

23) V každém okruhu víceletého finančního rámce, včetně příjmů, funguje mnoho 
jednotlivých systémů. Výsledky naší práce týkající se systémů předkládáme spolu 
s doporučeními ke zlepšení. 

Jak dospíváme ke svým výrokům v prohlášení o věrohodnosti 

24) Plánujeme svou 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 3–9. 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. 

25) 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 170535 
(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. 

26) 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). I pokud takto omezeny jsou, mají přesto rozsáhlý dopad, jestliže 
představují nebo mohou představovat podstatnou část účetní závěrky nebo se 
týkají zveřejněných informací, jež jsou pro porozumění finančním výkazům jejich 
uživateli zásadní. 

                                                      
35 ISSAI 1705 – Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora. 
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ČÁST 3 – Auditorské postupy týkající se podvodů 

27) Identifikujeme a vyhodnocujeme 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. 

28) 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. 

29) 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 

30) Vydali jsme: 

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

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

31) 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). 

32) 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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Kapitola 2 

Rozpočtové a finanční řízení 
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Body 

Úvod 2.1. 

Rozpočtové a finanční řízení v roce 2020 2.2.–2.20. 
Rozpočet na rok 2020 byl téměř celý splněn a při reakci na 
pandemii COVID-19 se široce využívaly dostupné nástroje 2.2.–2.8. 
Míra plnění rozpočtu v roce 2020 byla vysoká 2.3.–2.4. 

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 bylo v rozpočtu na rok 
2020 provedeno mnoho změn 2.5.–2.6. 

Komise dosud nezveřejnila zprávy o finančních prostředcích EU 
použitých na účely související s pandemií COVID-19 2.7.–2.8. 

Zbývající závazky přesáhly 300 miliard EUR 2.9.–2.11. 

Ve VFR na období 2014–2020 byl objem plateb nižší, než se 
plánovalo 2.12.–2.16. 
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Rizika a výzvy 2.21.–2.38. 
S prováděním VFR na období 2021–2027 a nástroje NGEU 
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Riziko, že finanční prostředky ve sdíleném řízení ve VFR na období 
2021–2027 budou čerpány se zpožděním 2.23.–2.31. 

Změny související s krizí COVID-19 umožňují rychle reagovat, avšak 
představují také výzvy pro řádné finanční řízení při čerpání finančních 
prostředků 2.32.–2.33. 

Expozice rozpočtu EU vůči finančním rizikům 2.34.–2.38. 
Nástroj SURE zvýšil expozici rozpočtu EU vůči finančním rizikům 2.34.–2.36. 

Nástroj NGEU bude mít od roku 2021 zásadní dopad na celkovou 
expozici 2.37.–2.38. 

Závěry a doporučení 2.39.–2.46. 
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Úvod 
2.1. V této kapitole předkládáme hlavní rozpočtové a finanční záležitosti, které jsme 
zjistili během své práce za rozpočtový rok 2020, v němž byl rozpočet EU silně ovlivněn 
pandemií COVID-19. Uvádíme v ní také zjištěná rozpočtová a finanční rizika a výzvy, 
před nimiž může EU stát v následujících letech. Kapitola vychází z našeho přezkumu 
rozpočtových údajů za víceletý finanční rámec 2014–2020, naší vlastní práce 
provedené v souvislosti s vypracováváním výroční zprávy, zvláštních zpráv, přezkumů a 
stanovisek a z dokumentů zveřejněných Komisí a dalšími zainteresovanými subjekty. 
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Rozpočtové a finanční řízení v roce 
2020 

Rozpočet na rok 2020 byl téměř celý splněn a při reakci na 
pandemii COVID-19 se široce využívaly dostupné nástroje 

2.2. V následujících oddílech analyzujeme, jak byl rozpočet EU plněn v roce 2020, 
který byl posledním rokem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–20201. 
Analyzujeme také, jak EU využila kapacity a flexibility rozpočtu při reakci na pandemii 
COVID-19. 

Míra plnění rozpočtu v roce 2020 byla vysoká 

2.3. Strop pro prostředky na závazky stanovený ve VFR na rok 2020 činil 
168,8 miliardy EUR2. Rozpočtový orgán schválil v původním rozpočtu prostředky na 
závazky ve výši 168,7 miliardy EUR. Viz rámeček 2.1. V roce 2020 schválil rozpočtový 
orgán devět opravných rozpočtů, z nichž sedm vedlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu 
EU na rok 2020. Opravnými rozpočty se zvýšily prostředky na závazky o 5,2 miliardy 
EUR. Prostředky na závazky vzrostly na 173,9 miliardy EUR, tedy na částku přesahující 
strop VFR. Překročení stropu bylo možné díky využití zvláštních nástrojů jako Fond 
solidarity Evropské unie3. Téměř všechny dostupné prostředky na závazky byly 
vyčerpány. Na závazky byla přidělena částka 172,9 miliardy EUR, tedy 99,5 % celkového 
disponibilního objemu. 

                                                      
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(2019) 310 final – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technická úprava 
finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady 
č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020). 

3 Úplný seznam je uveden v čl. 3 odst. 2 a článcích 9–15 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020. 
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2.4. Strop pro prostředky na platby stanovený ve VFR na rok 2020 činil 
172,4 miliardy EUR4. Rozpočtový orgán schválil v původním rozpočtu prostředky na 
platby ve výši 153,6 miliardy EUR. Během roku 2020 se opravnými rozpočty tyto 
prostředky zvýšily o 10,5 miliardy EUR. Vzrostly na 164,1 miliardy EUR, a zůstaly tak 
pod úrovní stropu stanoveného ve VFR. Čerpání disponibilních prostředků na platby 
bylo mírně nižší: bylo vyplaceno 161,8 miliardy EUR, tedy 98,6 % celkového 
disponibilního objemu5. Viz rámeček 2.1. Celkové platby v roce 2020, včetně 
přenesených prostředků a účelově vázaných příjmů, činily 173,3 miliardy EUR a 
skládaly se z plateb z konečného rozpočtu na rok 2020 ve výši 161,8 miliardy EUR, 
přenesených prostředků ve výši 1,6 miliardy EUR a účelově vázaných příjmů ve výši 
9,9 miliardy EUR6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technická úprava 

finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady 
č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020). 

5 Přenosy a účelově vázané příjmy nejsou do této analýzy zahrnuty, protože nejsou součástí 
schváleného rozpočtu a řídí se jinými pravidly. 

6 Viz konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový 2020, zprávy o plnění 
rozpočtu a přílohy – příloha 4.3. 
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Rámeček 2.1 

Plnění rozpočtu v roce 2020 

 
Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový 2020, zprávy o plnění 
rozpočtu a přílohy – přílohy 4.1.–4.3. a COM(2019) 310 Technická úprava finančního rámce pro rok 
2020. 

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 bylo v rozpočtu na rok 2020 
provedeno mnoho změn 

2.5. Aby bylo možno rychle reagovat na pandemii COVID-19 a poskytnout podporu, 
byly použity dva nástroje: převody a opravné rozpočty. Převody jsou pohyby peněžních 
prostředků mezi různými oddíly stávajícího rozpočtu. Opravnými rozpočty se 
k původnímu rozpočtu přidávají prostředky nebo se z něj prostředky odebírají. 
Přinejmenším částečnou souvislost s pandemií COVID-19 mělo pět z devíti opravných 
rozpočtů. Máme za to, že část opravného rozpočtu souvisí s pandemií COVID-19, pokud 
je COVID-19 uveden v příslušné části rozhodnutí. Některé opravné rozpočty se týkaly 
uvolnění platných pravidel zavedených společnými normotvůrci, aby se usnadnilo 
využívání evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI), a byla tak 
poskytnuta dodatečná likvidita a mimořádná flexibilita pro výdaje související 
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s onemocněním COVID-197. Na jeden rok bylo například umožněno převádět 
prostředky mezi regiony, zrušit požadavek soustřeďovat prostředky na konkrétní 
témata a poskytovat spolufinancování v míře až 100 %. Členské státy také nebyly 
povinny vrátit do rozpočtu EU 7,6 miliardy EUR nečerpaného předběžného financování 
z fondů ESI8 z předchozího roku. Toto opatření usnadnilo správu pokladny v členských 
státech. 

2.6. Rámeček 2.2 zobrazuje změny v prostředcích na závazky a na platby na rok 
2020 rozdělené podle okruhů VFR, které byly důsledkem převodů a opravných 
rozpočtů schválených rozpočtovým orgánem. Celkový objem dodatečných prostředků 
na závazky doplněných prostřednictvím opravných rozpočtů činil 5,2 miliardy EUR, 
přičemž na výdaje související s pandemií COVID-19 připadlo 3,3 miliardy EUR. 
U prostředků na platby činila celková částka opravných rozpočtů během roku 
10,5 miliardy EUR, přičemž na výdaje související s pandemií COVID-19 připadlo 
9,4 miliardy EUR. 

                                                      
7 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), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558, 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, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde 
o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění 
COVID-19. 

8 V případě EZFRV se roční předběžné financování neposkytuje. 
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Rámeček 2.2 

Převody a opravné rozpočty jako reakce na pandemii COVID-19 
(v milionech EUR) 

 Prostředky na závazky Prostředky na platby 

Okruhy Převody* Opravné 
rozpočty*  Převody*  Opravné 

rozpočty*  

 1. Inteligentní růst 
podporující začlenění -8 -12 -215 5 184 

 
1a Konkurenceschopnost pro 

růst a zaměstnanost -8 -12  -263 -9 

 
1b Hospodářská, sociální 

a územní soudržnost   48 5 193 

z toho: 
Financování likvidity na základě investiční 

iniciativy pro reakci na koronavirus a 
investiční iniciativy pro reakci na 

koronavirus plus+ a 100% financování EU 

  48 5 100 

 
2. Udržitelný růst: 

přírodní zdroje -1 49 22 799 

z toho: 
Poskytnutí podpory zemědělcům 

prostřednictvím Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

   750 

 
3. Bezpečnost a občanství -69 3 119 50 2 664 

z toho: 
Financování mimořádné podpory v rámci 
Unie prostřednictvím reaktivace nástroje 

pro mimořádnou podporu 

 2 700  2 500 

 4. Globální Evropa 202  474 586 

 
5. Správa -41  -42  

 9. Zvláštní nástroje  133  133 

Celkem 84 3 288 289 9 366 
(*) V čistých částkách. Součet údajů nemusí být přesný kvůli zaokrouhlení. 

Zdroj: EÚD na základě rozhodnutí rozpočtového orgánů o opravných rozpočtech a převodech a 
údajů poskytnutých Komisí. 
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Komise dosud nezveřejnila zprávy o finančních prostředcích EU použitých 
na účely související s pandemií COVID-19 

2.7. Aby Komise zvýšila transparentnost, začala v první polovině roku 2020 
s přihlédnutím k žádostem Evropského parlamentu o informace9 interně sledovat 
peněžní prostředky EU použité k účelům souvisejícím s krizí COVID-19. Komise dosud 
o finančních prostředcích EU použitých na účely související s pandemií COVID-19 
nezveřejnila žádnou zprávu. 

2.8. Jak se uvádí v rámečku 2.3, podle nezveřejněných informací, které nám Komise 
poskytla, byly k účelům souvisejícím s krizí COVID-19 do konce roku 2020 vyčleněny 
závazky ve výši 12,9 miliardy EUR v přímém i nepřímém řízení. Zjistili jsme, že do 
závazků ve výši 12,9 miliardy EUR, o nichž nás Komise informovala, nebylo zahrnuto 
přibližně 0,2 miliardy EUR závazků souvisejících s krizí COVID-19, přestože v ústředním 
účetním systému Komise tato částka takto označena byla. Podle týchž nezveřejněných 
informací poskytnutých Komisí členské státy ve sdíleném řízení přislíbily nebo uzavřely 
smlouvy na dalších 34,2 miliardy EUR, takže celková částka prostředků EU 
poskytnutých k účelům souvisejícím s krizí COVID-19 dosáhla 47,1 miliardy EUR. 
U politiky soudržnosti začala Komise veřejně poskytovat informace související s krizí 
COVID-19 ve svém přehledu o koronaviru10. Přehled neuvádí souhrn ročních částek 
souvisejících s krizí COVID-19, které byly přiděleny na závazky či čerpány. 

                                                      
9 Viz například Stanovisko k rozpočtovému procesu na rok 2022 – oddíl III 2020/2265(BUI). 

10 Internetové stránky přehledu o koronaviru. 
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Rámeček 2.3 

Přehled částek souvisejících s reakcí na pandemii COVID-19 
do konce roku 2020 (v milionech EUR) 

Okruhy 

Částky 
přidělené 

na závazky 
v přímém a 
nepřímém 

řízení 

Částky 
přislíbené 
nebo se 

smlouvami 
ve sdíleném 

řízení 

 1. Inteligentní růst podporující začlenění 2 558 33 496  

 
1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 2 554  

z toho: 
Financování výdajů souvisejících s programem Erasmus+ 1 402  

Pokrytí výdajů souvisejících s programem Horizont 2020 1 150  

 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost 4 33 496  

z toho: 
Poskytnutí dodatečné likvidity členským státům nevyžádáním 
nečerpaného předběžného financování roku 2019 (na základě 

investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a investiční iniciativy 
pro reakci na koronavirus plus+) – žádný přímý rozpočtový dopad 

 7 600 

Podpora 100% financování EU (investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus a investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus+)  6 209 

Poskytnutí plné flexibility / změna programů 
(investiční iniciativa pro reakci na koronavirus a investiční 

iniciativa pro reakci na koronavirus plus+) 
 19 687  

 2. Udržitelný růst: přírodní zdroje 1 705  

 3. Bezpečnost a občanství 3 035  

z toho: 
Zvýšení nástroje pro mimořádnou podporu z důvodu vakcín 2 151  

 4. Globální Evropa 7 184  

z toho: 
Financování změn programů s cílem pomoci zemím 
prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci 

3 181  

Financování změn programů s cílem pomoci zemím 
prostřednictvím evropského nástroje sousedství 2 124  

 5. Správa 6  

 9. Zvláštní nástroje 133  

Celkem 12 917 34 201  

Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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Zbývající závazky přesáhly 300 miliard EUR 

2.9. Objem zbývajících závazků nadále rostl a do konce roku 2020 dosáhl 
303,2 miliardy EUR. Nárůst byl menší než v předešlých letech, zčásti proto, že byly 
uvolněny dodatečné prostředky na platby na boj s pandemií COVID-19. Viz bod 2.5 a 
rámeček 2.4. 

2.10. Jak jsme uvedli dříve11, jedním z hlavních důvodů vysoké míry zbývajících 
závazků je roční rozdíl způsobený tím, že míra závazků je vyšší než objem provedených 
plateb. V přijatém rozpočtu na rok 2021 je objem prostředků na závazky nižší než 
objem prostředků na platby. V předešlých letech jsme konstatovali, že je to jeden 
z hlavních způsobů, kterými lze zbývající závazky snížit12. 

2.11. Podle dlouhodobé prognózy Komise13, která nezahrnuje nástroj Next 
Generation EU (NGEU), by měl objem zbývajících závazků zůstat na této vysoké úrovni 
do roku 2027 poměrně stabilní (viz rámeček 2.4). Bude to hlavně způsobeno velmi 
malým ročním rozdílem mezi prostředky na závazky a prostředky na platby ve VFR na 
období 2021–2027, což v předchozích dvou VFR neplatilo. Pokud však závazky 
zůstanou vysoké a žádosti o platby budou kvůli zpožděné realizaci nižší než předpoklad, 
jak tomu bylo v období 2016–2020, zbývající závazky vzrostou. 

                                                      
11 Náš rychlý přezkum č. 5/2019 „Zbývající závazky – bližší pohled“, zveřejněný v dubnu 2019. 

12 Viz naše výroční zpráva za rok 2018, body 2.18–2.21, výroční zpráva za rok 2017, 
body 2.46–2.49 a výroční zpráva za rok 2016, body 2.32–2.39. 

13 COM(2020) 298 final, 30.6.2020, „Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků 
prostředků rozpočtu EU (2021–2025)“ a aktualizace poskytnutá Komisí, která se týká 
důsledků závěrů Evropské rady z 17.–21. července 2020 pro VFR na období 2021–2027. 
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Rámeček 2.4 

Zbývající závazky, závazky a platby 

 
Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka EU za roky 2014 až 2020. Odhady do roku 2027: 
„Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)“ 
(COM(2020) 298 final, 30. 6. 2020) a aktualizace poskytnutá Komisí, která se týká důsledků závěrů 
Evropské rady z 17.–21. července 2020 na VFR na období 2021–2027. 

Ve VFR na období 2014–2020 byl objem plateb nižší, než se 
plánovalo  

2.12. Během VFR na období 2014–2020 bylo v přijatých rozpočtech k dispozici 
1 120 miliard EUR na závazky, zatímco strop VFR činil 1 087 miliard EUR. Z dostupných 
prostředků na závazky bylo na závazky skutečně přiděleno 1 082 miliard EUR, tedy 
97 %14. 

2.13. Během období 2014–2020 bylo z rozpočtů EU celkově vyplaceno 983 miliard 
EUR. Tato částka byla o 19 miliard EUR nižší než přijaté rozpočty a zhruba o 44 miliard 
EUR nižší než strop VFR na období 2014–2020. Viz rámeček 2.5. Rozdíl mezi závazky a 
provedenými platbami (99 miliard EUR) je hlavní příčinou zvýšení zbývajících závazků 
v letech 2013 až 2020. 

                                                      
14 Přenosy, účelově vázané příjmy a přerozdělení prostředků nejsou do této analýzy zahrnuty, 

protože nejsou součástí schváleného rozpočtu a řídí se jinými pravidly. 
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Rámeček 2.5 

Provádění VFR na období 2014–2020 – celkové částky a stropy 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka EU za roky 2014 až 2020. 

2.14. Závazky se v každém roce období 2014–2020 kromě roku 2014 blížily stropu
(viz rámeček 2.6). Důvodem byla skutečnost, že rozpočtový orgán rozhodl výjimečně 
převést prostředky na závazky z roku 2014 do roku 2015 a následujících, protože VFR 
byl přijat se zpožděním a také operační programy byly schváleny se zpožděním. 

2.15. Prostředky na platby byly v roce 2014 a 2015 vyčerpány téměř v plném
rozsahu při uzavření předchozího VFR na období 2007–2013 MFF (viz rámeček 2.6). 
V letech 2016 až 2020 však byly platby nižší, než se předpokládalo, neboť členské státy 
předložily nižší žádosti o platby z fondů ESI (s výjimkou EZFRV). Celkové rozpětí pro 
platby – kterým se automaticky upravuje strop pro platby směrem nahoru tím, že se 
nečerpané prostředky na platby z předchozích let převedou do budoucích let15 – tak 
nebylo v období 2018 až 2020 z velké části zapotřebí. Dopad celkového rozpětí pro 
platby jsme analyzovali ve své výroční zprávě za rok 201816. 

15 Článek 5 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020. 

16 Body 2.12–2.16 výroční zprávy za rok 2018. 
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Rámeček 2.6 

Výdaje stanovené v rozpočtu a skutečné výdaje v období 2014–2020 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka EU za roky 2014 až 2020. 

2.16. Ve VFR jsou pro každý okruh VFR stanoveny stropy prostředků na závazky17. 
V okruzích VFR „Bezpečnost a občanství“ a „Globální Evropa“ byl objem přijatých 
závazků vyšší než stropy VFR. Tato situace vznikla v důsledku nepředvídaných potřeb, 

                                                      
17 Viz článek 3 a příloha nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec 

na období 2014–2020. 
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jako byla uprchlická krize18 a COVID-1919. Dodatečné financování pro tyto okruhy bylo 
možné díky flexibilitě stanovené ve zvláštních nástrojích v rámci rozpočtu. Viz 
rámeček 2.7. 

Rámeček 2.7 

Plnění rozpočtu v hlavních okruzích VFR na období 2014–2020 

 
Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka EU za období 2014–2020. 

                                                      
18 Nařízení Rady 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 

č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020. 

19 Nařízení Rady 2020/538 ze dne 17. dubna 2020 o změně nařízení (EU, Euratom) 
č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, pokud jde 
o rozsah celkového rozpětí pro závazky. 
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Míra čerpání prostředků z fondů ESI je nižší než míra 
v předchozím VFR 

2.17. V roce 2020 byla uvolněna pravidla způsobilosti fondů ESI pro výdaje 
související s krizí COVID-19 a byla zavedena možnost 100% financování EU (investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a investiční iniciativa pro reakci na koronavirus 
plus+)20. Tato opatření nevedla k výrazně většímu čerpání prostředků v roce 2020. 
Míra ročního čerpání prostředků z fondů ESI přidělených členským státům během VFR 
na období 2014–2020 se zvýšila z 12 % v roce 2019 na 15 % v roce 2020. Ve srovnání 
s rokem 2019, kdy bylo vyplaceno 57 miliard EUR, byla v roce 2020 vyplacena částka 
72 miliard EUR. Celkové čerpání v období VFR 2014–2020 tak na konci roku 2020 
dosahovalo 55 %. Do konce roku 2020 bylo z celkového přídělu fondů ESI ve výši 
465 miliard EUR vyplaceno celkem 256 miliard EUR. Do konce roku 2020 byly přijaty 
závazky k celé částce 465 miliard EUR přidělené členským státům21. 

2.18. Celková míra čerpání v roce 2020, tedy závěrečném roce současného VFR, 
byla stejná jako v roce 2013 (15 %), závěrečném roce předcházejícího VFR na období 
2007–2013. Avšak kumulativní míra čerpání byla zhruba o 7 % nižší než v předchozím 
VFR. Z celkového objemu prostředků z fondů ESI tak zůstalo nečerpáno 45 % 
(209 miliard EUR). Tato částka představuje hlavní podíl z 303 miliard EUR zbývajících 
závazků na konci roku 2020 (viz bod 2.9). Upozorňujeme však, že VFR na období 
2007–2013 se obecně řídil pravidlem n+2, zatímco VFR na období 2014–2020 MFF se 
řídí pravidlem n+3. 

2.19. Jak ukazuje rámeček 2.8, v čerpání prostředků z fondů ESI přidělených 
členským státům během VFR na období 2014–2020 jsou mezi členskými státy značné 
rozdíly. Například Finsko vyčerpalo 79 % svého celkového přídělu, zatímco tři členské 
státy, v nichž je míra čerpání nejnižší (Itálie, Chorvatsko a Španělsko), vyčerpaly pouze 
přibližně 45 % prostředků, které jim byly přiděleny. Téměř 40 % plateb, které zbývá 
vyčerpat – přibližně 83 miliard EUR ze zbývajících (209 miliard EUR) –, připadá na Itálii, 
Španělsko a Polsko. 

                                                      
20 Tyto změny se částečně vztahují i na EZFRV. Ovšem EZFRV byl krizi COVID-19 přizpůsoben 

hlavně prostřednictvím nařízení (EU) č. 2020/872 z června 2020. 

21 Jedinou výjimkou byl operační program v hodnotě 8 milionů EUR, jehož změna nebyla 
dokončena v roce 2020, nýbrž v roce 2021. 
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Rámeček 2.8 

Fondy ESI na období 2014–2020: dosud nečerpané částky 

 
Zdroj: EÚD na základě informací Komise.  
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2.20. Rámeček 2.9 ukazuje celkové čerpání z fondů ESI podle jednotlivých let do 
konce roku 2020. Z předchozích zkušeností plyne, že míra čerpání se pravděpodobně 
zvýší22, avšak stále to nemusí stačit na to, aby byly vyčerpány všechny prostředky. 
V roce 2014 zřídila Komise pracovní skupinu pro lepší provádění programů politiky 
soudržnosti. Cílem pracovní skupiny, která byla činná do konce roku 2015, bylo pomoci 
členským státům, které měly problémy s prováděním svých operačních programů, 
využít zbývající finanční prostředky z období 2007–2013. Přijatá opatření vedla v těchto 
členských státech k výrazně vyššímu čerpání prostředků, avšak zaznamenali jsme 
nedostatečné zaměření na výsledky23. 

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

programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se 
zaměřovala na výsledky“, obrázek 4. 

23 Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 34. 
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Rámeček 2.9 

Roční míra čerpání prostředků z fondů ESI podle členských států 
v období 2014–2020 

 
Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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Rizika a výzvy 

S prováděním VFR na období 2021–2027 a nástroje NGEU jsou 
spojena rizika a výzvy 

2.21. Pandemie COVID-19 bude mít zásadní dopad na objem finančních 
prostředků, které bude EU v budoucích letech vynakládat. Vedla k rychlému vytvoření 
nástroje Next Generation EU (NGEU), jehož cílem je reagovat na účinky pandemie, 
zachovat cíle stanovené v politikách EU a umožnit členským státům, aby se staly 
odolnější, udržitelnější a lépe připravené na budoucnost. Během VFR na období 
2021–2027 bude z nástroje NGEU k dispozici 750 miliard EUR (viz rámeček 2.10). 

Rámeček 2.10 

NGEU bude sloužit k financování Nástroje pro oživení a odolnost a 
posílí řadu výdajových programů VFR 

 
Pozn.: všechny částky jsou v cenách roku 2018. 

Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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2.22. V období 2021–2027 bude finanční krytí z nástroje NGEU a VFR činit celkem 
1 824 miliard EUR (v cenách roku 2018, 1 074 miliard EUR z VFR na období 2021–2027 
a 750 miliard EUR z nástroje NGEU). Toto kombinované financování představuje téměř 
dvojnásobek částky předchozího VFR. Určili jsme následující hlavní rizika a výzvy: 

o riziko, že finanční prostředky ve sdíleném řízení budou ve VFR na období 
2021–2027 čerpány se zpožděním, 

o výzvy související s řádným finančním řízením při čerpání prostředků v důsledku 
změn souvisejících s krizí COVID-19. 

Riziko, že finanční prostředky ve sdíleném řízení ve VFR na období 
2021–2027 budou čerpány se zpožděním 

2.23. Domníváme se, že k riziku, že finanční prostředky ve sdíleném řízení ve VFR 
na období 2021–2027 budou čerpány se zpožděním, přispívají následující hlavní 
činitele. Tyto činitele jsou podobné činitelům, které způsobily zpoždění při provádění 
VFR na období 2014–2020. Na několik problémů jsme již upozornili v posledních 
letech. Jejich popis následuje. 

Pozdní přijetí legislativy 

2.24. I když Komise navrhla nařízení o novém VFR na období 2021–2027 v květnu 
2018, přijato bylo až 17. prosince 202024. Nové programové období začalo v roce 2021, 
aniž byl přijat potřebný odvětvový legislativní rámec pro finanční prostředky ve 
sdíleném řízení (s výjimkou EZZF a EZFRV25). Nařízení o společných ustanoveních 
upravující prostředky ve sdíleném řízení (s výjimkou EZZF a EZFRV) bylo přijato až 
24. června 2021. 

                                                      
24 Nařízení Rady 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2021–2027. 

25 Přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, 
kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 
v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) 
č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 
2022. 
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2.25. Toto zpoždění je větší než zpoždění v případě dvou předchozích VFR. Ve 
výroční zprávě za rok 201826 jsme doporučili přijímat finanční rámce včas, aby tak 
členské státy měly dostatek času naplánovat své programy. Nařízení o společných 
ustanoveních bylo pro obě období VFR přijato pozdě: šest měsíců před začátkem VFR 
na období 2007–2013 a dva týdny před začátkem VFR na období 2014–202027. 
V předchozích zprávách jsme uvedli, že tato zpoždění vedla k opožděnému přijetí 
operačních programů a převodu nečerpaných prostředků na závazky prvního roku do 
budoucích let28. Ve VFR na období 2021–2027 povede pozdní přijetí nařízení 
o společných ustanoveních, které výrazně přesahuje zpoždění v případě předchozích 
VFR, pravděpodobně k ještě většímu zpoždění při přijímání operačních programů a 
k dalším prodlevám při zahájení jejich realizace. Konstatujeme však, že řada 
zavedených zjednodušení, například pokračování role vnitrostátních orgánů, může 
pomoci přijímání programů zrychlit, a zpoždění tak částečně omezit. 

Zrychlené čerpání a dodatečná dostupnost financování vytvoří tlak na správní zdroje 

2.26. Jak je uvedeno v bodě 2.17, kumulativní míra čerpání prostředků z fondů ESI 
na konci roku 2020 byla pouze 55 %, tj. mnohem nižší než v tutéž dobu v předchozích 
obdobích VFR (2000–2006: 68 %, 2007–2013: 62 %). Již dříve jsme uvedli29, že 
provádění VFR na období 2007–2013 se zpozdilo, protože členské státy stále 
dočerpávaly závazky, které byly k dispozici z předchozího období. Nyní jsme opět 
konfrontováni s podobnou situací, v níž členským státům stále zbývá vyčerpat značné 
částky z VFR na období 2014–2020, což může zpozdit využívání závazků z VFR na 
období 2021–2027. 

                                                      
26 Viz výroční zpráva za rok 2018, doporučení 2.1.c.  

27 Obecné nařízení / nařízení o společných ustanoveních pro VFR na období 2007–2013 bylo 
přijato 11.7.2006 a obecné nařízení / nařízení o společných ustanoveních pro VFR na období 
2014–2020 bylo přijato 17.12.2013.  

28 Viz například výroční zpráva za rok 2015, bod 2.6. 

29 Zvláštní zpráva č. 17/2018: „Opatření Komise a členských států v posledních letech 
programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se 
zaměřovala na výsledky“, bod 22. 
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2.27. Hrozí také, že zejména v prvních letech nového VFR by mohly chybět 
administrativní zdroje, které jsou k souběžnému řízení těchto prostředků potřeba30. 
Pro ilustraci lze uvést, že správní zdroje Komise a členských států budou muset pokrýt: 

o fondy ESIF ve VFR na období 2014–2020 až do uzávěrky fondů, 

o prostředky ve sdíleném řízení ve VFR na období 2021–2027, 

o zvýšený příděl prostředků ve sdíleném řízení z nástroje NGEU v roce 2021 a 
následujících letech. 

2.28. Je rovněž pravděpodobné, že od roku 2021 budou za využití týchž správních 
zdrojů spravovány i některé části Nástroje pro oživení a odolnost. 

2.29. V minulosti jsme upozorňovali na problémy, které vznikají, když se překrývají 
období způsobilosti dvou různých programových období politiky soudržnosti31. Po 
určitou dobu zejména výrazně naroste administrativní zátěž. To ovlivňuje zahájení 
následujícího programového období. Bereme na vědomí, že období způsobilosti fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních, končí v roce 2029, což 
umožňuje zkrátit překrývání mezi uzávěrkou VFR na období 2021–2027 a zavedením 
nového VFR na dva roky. 

2.30. Nástroj pro oživení a odolnost nabízí možnost financovat odhadované 
náklady na národní plány pro oživení a odolnost v plné výši. U fondů ve sdíleném řízení 
to obvykle možné není32. Pokud je financování dostupné buď v podobě prostředků ve 
sdíleném řízení, nebo z Nástroje pro oživení a odolnost, může být díky tomuto plnému 
financování Nástroj pro oživení a odolnost pro členské státy atraktivnější. Bereme však 
na vědomí, že míra podpory není jediným činitelem, který ovlivňuje, jaký nástroj 
financování si členské státy zvolí. 

                                                      
30 Stanovisko č. 6/2020 (podle čl. 287 odst. 4 a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování 

EU) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu 
oživení a odolnosti (COM(2020) 408), body 32–33 a 41, s. 13 a s. 18. 

31 Zvláštní zpráva č. 36/2016 „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti 
a rozvoje venkova na roky 2007–2013“, body 129–130 a doporučení 4. 

32 Stanovisko č. 6/2020, bod 32, s. 13. 
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2.31. Nařízení o VFR na období 2021–2027 neobsahuje přezkum VFR v polovině 
období, který byl stanoven v původním legislativním návrhu VFR. Konstatujeme však, 
že se Komise zavázala předložit přezkum fungování VFR na období 2021–2027, který 
může být možností provést případné potřebné změny. Také článek 7 nařízení o VFR je 
základem pro úpravu stropů VFR, pokud budou prostředky ve sdíleném řízení 
schváleny se zpožděním. 

Změny související s krizí COVID-19 umožňují rychle reagovat, avšak 
představují také výzvy pro řádné finanční řízení při čerpání finančních 
prostředků 

2.32. Aby se členské státy mohly snadněji vypořádat s negativními dopady 
pandemie COVID-19, byla zvýšena flexibilita a byly zjednodušeny správní požadavky na 
čerpání stávajících prostředků z fondů ESI (viz bod 2.5). I když tato opatření členským 
státům pomáhají rychle reagovat, mohou také oslabit zavedené kontrolní systémy, a 
potenciálně tak zvýšit riziko chyb a nesrovnalostí33. Již dříve jsme upozornili na potřebu 
minimalizovat rizika z hlediska dodržování předpisů a řádného finančního řízení34. 

2.33. Doba, po kterou je financování z Nástroje pro oživení a odolnost k dispozici, 
je mnohem kratší než financování z fondů ve sdíleném řízení. Období způsobilosti 
Nástroje pro oživení a odolnost začalo se zpětnou platností 1. ledna 2020. Milníky a cíle 
musí být splněny do lhůty 31. srpna 202635. Během období tohoto VFR se rozsah a cíle 
Nástroje pro oživení a odolnost překrývají s jinými programy EU, a vzniká tak riziko 
dvojího financování, zejména pokud se bude Nástroj pro oživení a odolnost vztahovat 
na projekty, které jsou potenciálně způsobilé v rámci jiných politik, jako je soudržnost, 
doprava, energetika a výzkum36. Bereme na vědomí, že Komise v současné době 
pracuje na své kontrolní strategii pro Nástroj pro oživení a odolnost, která zahrnuje 

                                                      
33 Zpráva MMF – Fiscal affairs, 26. srpna, 2020 – COVID-19 Funds in Response to the 

Pandemic. 

34 EÚD 2020/C 159/01, stanovisko č. 3/2020 (podle čl. 287 odst. 4 a čl. 322 odst. 1 písm. a) 
Smlouvy o fungování EU) 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, bod 5, s. 2. 

35 Čl. 18 odst. 4 písm. i) a čl. 20 odst. 5 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. 

36 Stanovisko č. 6/2020, bod 6, s. 5. 
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hlavní kontroly Komise, pokud jde o provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
v členských státech. 

Expozice rozpočtu EU vůči finančním rizikům  

Nástroj SURE zvýšil expozici rozpočtu EU vůči finančním rizikům 

2.34. Celková expozice rozpočtu EU vůči podmíněným závazkům – tj. závazkům, 
které závisí na tom, zda v budoucnu dojde k určité události – se zvýšila z 90,5 miliardy 
EUR na konci roku 2019 na 131,9 miliardy EUR37 do konce roku 2020, což je nárůst 
o 46 %. Toto zvýšení bylo téměř zcela způsobeno zavedením evropského nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (nástroje 
SURE)38, který do konce roku 2020 zvýšil expozici o 39,5 miliardy EUR v podobě 
výpůjček členských států (viz rámeček 2.11). Na základě nástroje SURE si členské státy 
budou moci do roku 2022 vypůjčit na účely související s pandemií COVID-19 až 
100 miliard EUR. Na konci roku 2020 dosáhly výpůjčky již 39,5 miliardy EUR. Tyto úvěry 
jsou zaručeny z rozpočtu EU. Ačkoli úvěry na základě nástroje SURE zvyšují celkovou 
expozici, jsou související rizika zmírněna pojistkami zabudovanými do nástroje, 
zejména systémem záruk, v němž všechny členské státy poskytují protizáruku až do 
výše 25 miliard EUR za riziko, které nese rozpočet EU. 

                                                      
37 Konsolidovaná účetní závěrka EU za rok 2020, příloha 4.1.1 a 4.1.2. 

38 Nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) 
v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. 
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Rámeček 2.11 

Expozice rozpočtu EU vůči rizikům k 31. prosinci 2020 podle kategorií 

 
Zdroj: EÚD na základě konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2020, příloha 4.1.1 a 
4.1.2. 

47 396
úvěry na základě 

evropského 
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finanční stabilizace
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úvěry na základě 
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740
úvěry EIB –
členské státy

201
úvěry na podporu 
platební bilance

79
úvěry Euratomu –
členské státy
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2.35. Přezkoumali jsme zprávy Komise o expozici rozpočtu EU vůči podmíněným 
závazkům39. Komise považovala míru expozice rozpočtu EU na konci roku 2020 za 
udržitelnou. Povahu expozice rozpočtu EU jsme analyzovali ve své výroční zprávě za 
rok 201940 a došli jsme k závěru, že expozici lze na konci roku 2019 pokládat za 
udržitelnou. Zavedení nástroje SURE představuje klíčovou podstatnou změnu v riziku, 
které rozpočet EU v roce 2020 nesl. 

2.36. V roce 2020 Komise vypočetla, že roční riziková expozice rozpočtu EU v roce 
2021 dosáhne 14,1 miliardy EUR. Později však Irsko a Portugalsko požádaly, aby se 
splátky úvěrů v celkové výši 9,7 miliardy EUR splatné v roce 2021 přesunuly do 
pozdějších let41. Riziko se tak převedlo do budoucích let a roční riziko pro rozpočet EU 
v roce 2021 se snížilo na 4,4 miliardy EUR. V roce 2020 dosahovalo roční riziko 
4,5 miliardy EUR. 

Nástroj NGEU bude mít od roku 2021 zásadní dopad na celkovou expozici 

2.37. Nástroj NGEU umožní EU rychle a důsledně jednat. V následujících letech 
však podstatně zvýší celkovou expozici rozpočtu EU až o 750 miliard EUR (v cenách 
roku 2018). Viz rámeček 2.12. K dispozici bude 390 miliard EUR v podobě grantů a 
rozpočtových záruk a až 360 miliard v podobě úvěrů členským státům. Komise si 
nezbytné peněžní prostředky vypůjčí jménem EU na finančních trzích a tyto výpůjčky 
budou zaručeny rozpočtem EU. Jeho celková expozice by se tak mohla zvýšit až na 
zhruba 940 miliard EUR. Komise tak bude konfrontována s výzvou zvýšit svou správní 

                                                      
39 COM(2020) 677 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých 

souhrnných rozpočtem – stav k 31. prosinci 2019 a průvodní dokument pracovní dokument 
útvarů Komise SWD(2020) 241, výroční zpráva Komise o struktuře pro financování EU za rok 
2019 (bod 16 interinstitucionální dohody), COM(2020) 327 – Zpráva Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě 
v roce 2019 a průvodní dokument pracovní dokument útvarů Komise SWD(2020) 136, 
COM(2020) 385 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o řízení 
záručního fondu Evropského fondu pro strategické investice v roce 2019 a průvodní 
dokument pracovní dokument útvarů Komise SWD(2020) 162. 

40 Viz naše výroční zpráva za rok 2019, body 2.22–2.34. 

41 COM(2020) 677 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých 
souhrnným rozpočtem – stav k 31. prosinci 2019 a průvodní dokument pracovní dokument 
útvarů Komise SWD(2020) 241. 
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kapacitu, aby zajistila řádné řízení větších transakcí na kapitálových trzích než kdykoli 
předtím, včetně vydávání dluhopisů a řízení finančních rizik42. 

Rámeček 2.12 

Srovnání minulé a možné budoucí expozice rozpočtu EU 

 
Zdroj: EÚD na základě COM(2020) 677 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách 
krytých souhrnným rozpočtem – stav k 31. prosinci 2019, pracovního dokumentu útvarů Komise 
SWD(2020) 241 a předpisů upravujících nástroje NGEU a SURE. 

2.38. Celková expozice neznamená, že výzvy k čerpání všech těchto prostředků 
mohou být předloženy v jednom roce. Konstatujeme také, že se předpokládá, že 
zvýšená expozice související s nástrojem NGEU bude vyvážena zvláštním dočasným 
zvýšením stropu vlastních zdrojů o 0,6 % HND po dobu trvání závazků vzniklých na 
základě nástroje NGEU.  

                                                      
42 Náš přezkum č. 6/2020 „Rizika, výzvy a příležitosti spojené s reakcí EU na krizi COVID‐19 

v oblasti hospodářské politiky“, bod 87. 
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Závěry a doporučení 

Závěry 

2.39. Prostředky na závazky a na platby byly v roce 2020 téměř v plné výši 
vyčerpány. Rozpočtový orgán EU se rozhodl, že použije nové zvláštní nástroje na 
vytvoření závazků přesahujících strop VFR. Platby zůstaly pod úrovní stropu VFR. Viz 
body 2.3–2.4. 

2.40. EU v reakci na pandemii COVID-19 rychle s využitím rozpočtu poskytla 
podporu prostřednictvím převodů a opravných rozpočtů. Na výdaje související 
s pandemií COVID-19 byly na základě opravných rozpočtů doplněny dodatečné 
prostředky na závazky ve výši 3,3 miliardy EUR a dodatečné prostředky na platby ve 
výši 9,4 miliardy EU. EU kromě toho uvolnila stávající pravidla upravující fondy ESI, aby 
členským státům poskytla dodatečnou likviditu a flexibilitu. Viz body 2.5–2.6. 

2.41. Komise nás informovala, že k účelům souvisejícím s krizí COVID-19 byly do 
konce roku 2020 vyčleněny závazky ve výši 12,9 miliardy EUR v přímém i nepřímém 
řízení. Zjistili jsme, že do těchto závazků ve výši 12,9 miliardy EUR nebylo zahrnuto 
přibližně 0,2 miliardy EUR závazků souvisejících s krizí COVID-19, přestože v ústředním 
účetním systému Komise tato částka takto označena byla. Podle Komise členské státy 
ve sdíleném řízení přislíbily nebo uzavřely smlouvy na dalších 34,2 miliardy EUR, 
takže celková částka prostředků EU poskytnutých k účelům souvisejícím s krizí 
COVID-19 dosáhla 47,1 miliardy EUR. Komise dosud o finančních prostředcích EU 
použitých k účelům souvisejícím s pandemií COVID-19 nezveřejnila žádnou zprávu. 
Viz body 2.7–2.8. 

2.42. Zbývající závazky přesáhly 300 miliard EUR. Komise odhadovala, že na této 
vysoké úrovni zůstanou do roku 2027 poměrně stabilní (bez NGEU). Pokud však 
závazky zůstanou vysoké a žádosti o platby kvůli zpožděné realizaci nižší než 
předpoklad, jak tomu bylo v období 2016–2020, zbývající závazky vzrostou. Viz 
body 2.9–2.11. 

2.43. V období VFR 2014–2020 byly prostředky na závazky vyčerpány téměř 
v plné výši. Nicméně prostředků na platby bylo během těchto sedmi let od roku 2016 
čerpáno méně, než se předpokládalo, což bylo způsobeno zpožděným prováděním 
fondů ESI. Platby celkově zůstaly téměř 45 miliard EUR pod úrovní stropu VFR na 
období 2014–2020. Viz body 2.12–2.16. 
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2.44. Rychlost čerpání zaostává za prováděním v předchozím VFR. Průměrné 
kumulativní čerpání dosáhlo pouhých 55 %. V čerpání jsou mezi členskými státy 
podstatné rozdíly. Hrozí, že částka 209 miliard EUR, která je členským státům jako 
financování z fondů ESI k dispozici, nebude vyčerpána v plné výši. Viz body 2.17–2.20. 

2.45. Zpožděné přijímání potřebné legislativy a celkově pomalé čerpání finančních 
prostředků z fondů ESI v období 2014–2020 může vést ke zpožděnému čerpání fondů 
ve sdíleném řízení ve VFR na období 2021–2027. Třebaže opatření související 
s pandemií COVID-19 pomohla členským státům na pandemii rychle reagovat, hrozí, že 
objem správních zdrojů potřebných k řízení podstatného zvýšení (kvůli Nástroji pro 
oživení a odolnost) souběžně s novým VFR a starým VFR nemusí dostačovat. Riziko je 
obzvláště vysoké v prvních letech nového VFR a mohlo by způsobit další zpoždění a 
oslabení kontrolních systémů a řádného finančního řízení. Viz body 2.21–2.33. 

2.46. V důsledku zavedení nástrojů NGEU a SURE expozice rozpočtu EU 
v nadcházejících letech výrazně vzroste až o 940 miliard EUR. Nárůst má být vyvážen 
posílením schopnosti EU poskytovat financování, kterého bude dosaženo dočasným 
zvýšením stropu vlastních zdrojů. Viz body 2.34–2.38. 

Doporučení 

Doporučení 2.1 – Předkládání zpráv o finančních prostředcích 
EU určených k účelům souvisejícím s pandemií COVID-19  

Aby bylo možné předkládat komplexní zprávy o částkách souvisejících s pandemií 
COVID-19, k nimž byly přijaty závazky nebo které byly vyplaceny (včetně částek 
přislíbených nebo nasmlouvaných v roce 2020), měla by Komise standardizovat 
zaznamenávání výdajů z rozpočtu EU, které jsou určeny na účely související s pandemií 
COVID-19, a po dobu, po níž to bude považováno za nutné, o nich alespoň jednou 
ročně informovat rozpočtový orgán. 

Časový rámec: do konce roku 2021 
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Doporučení 2.2 – Postupně snižovat zbývající závazky 

S ohledem na snižování celkové míry zbývajících závazků v následujících letech by 
Komise měla analyzovat činitele přispívajících k vývoji zbývajících závazků a na základě 
výsledků přijmout vhodná opatření. 

Časový rámec: do konce roku 2023 

Doporučení 2.3 – Podpora řádného využívání financování EU 

Ve světle podstatného nárůstu objemu a druhů financování EU, které bude 
v následujících letech k dispozici, včetně částek zbývajících z předchozího VFR, by 
Komise měla vypracovat taková opatření, aby vnitrostátní orgány měly k dispozici 
doplňující poradenskou podporu, která bude napomáhat řádnému využívání těchto 
prostředků členskými státy. 

Časový rámec: do konce roku 2022 
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Kapitola 3 

Příjmy 
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Příloha 3.4 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení  
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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 2020 uvádí rámeček 3.1. 

Rámeček 3.1 

Příjmy – přehled za rok 2020(*) 

 
Příjmy za rok 2020 celkem(**): 174,3 miliardy EUR 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, 
bod 10). 
(**) Tato částka představuje skutečné příjmy rozpočtu EU. Částka 224,0 miliardy EUR ve výkazu 
finanční výkonnosti je vypočtena za použití akruálního účetnictví. 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2020. 

  

Vlastní zdroje odvozené 
z hrubého národního důchodu 

123,0 (70,6 %) Tradiční vlastní zdroje
19,9 (11,4 %)

Vlastní zdroje odvozené 
z daně z přidané hodnoty
17,2 (9,9 %)

Příspěvky a náhrady v souvislosti 
s dohodami a programy EU
8,2 (4,7 %)

Přebytek z předchozího 
roku 3,2 (1,8 %)

Ostatní příjmy 2,8 (1,6 %)

174,3
miliardy EUR 

(v mld. EUR)
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Stručný popis 

3.2. Většina příjmů (92 %) pochází ze tří kategorií vlastních zdrojů1: 

a) vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu (HND) zajišťují 70,6 % 
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 HND; 

b) na tradiční vlastní zdroje (TVZ) připadá 11,4 % 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 9,9 % příjmů EU. 
Příspěvky z tohoto vlastního zdroje se vypočítávají na základě jednotné sazby 
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 (4,7 % příjmů EU), jako například 
příjmy související se schvalováním souladu EZZF a EZFRV, a z příspěvků nečlenských 
zemí EU na programy a činnosti EU2. 

                                                      
1 Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů 

Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105), článek 2. 

2 Viz přezkum č. 3/2021 „Finanční příspěvky třetích zemí ve prospěch EU a členských států“. 
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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 příjmům v roce 2020 jsme 
kontrolovali následující: 

a) vzorek 55 inkasních příkazů Komise 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 zdrojů3; 

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 mechanismů oprav; 

c) účetní systémy pro TVZ ve třech členských státech (Španělsku, Francii a Nizozemí), 
vybraných na základě částky vybraného cla i našeho vlastního hodnocení rizik; 

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

                                                      
3 Vycházeli jsme z odsouhlasených údajů o HND a z harmonizovaného základu pro DPH 

vypočteného členskými státy. Statistiky a údaje poskytnuté Komisí a členskými státy jsme 
při auditu přímo netestovali. 
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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 cel4, 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 druhým rokem opatření, která EU 
přijala, aby omezila výši neuhrazeného cla a zmírnila riziko neúplnosti tradičních 
vlastních zdrojů. 

3.6. Při tom jsme prověřovali výsledky následných kontrol tradičních vlastních 
zdrojů, které provedla Komise a při nichž v členských státech zkoumala strategie 
celních kontrol zaměřené na zmírnění rizika podhodnocení dovozu5. Využili jsme též 
výsledků uvedených v naší nedávné zvláštní zprávě o celních kontrolách6, v níž jsme 
analyzovali, zda rámec pro řízení rizik zavedený Komisí ve spolupráci s členskými státy 
zajišťuje jednotné uplatňování celních kontrol tak, aby byly ochráněny finanční zájmy 
EU. 

  

                                                      
4 Rozdíl mezi teoretickou výší dovozního cla, jež by mělo být vybráno pro ekonomiku jako 

celek, a skutečnou výší vybraného dovozního cla. 

5 Viz též bod 3.14 naší výroční zprávy za rok 2019. 

6 Viz zvláštní zpráva č. 4/2021 „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně 
finančních zájmů EU“. 
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Správnost operací 
3.7. V tomto oddíle předkládáme svá zjištění týkající se správnosti příjmových 
operací. Ve svých závěrech o správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka EU, 
vycházíme ze svého posouzení systémů Komise pro výpočet a výběr příjmů7. 
Z prověrky vzorku 55 inkasních příkazů vyplynulo, že žádný z nich neobsahoval 
vyčíslitelnou chybu. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 3.1. 

  

                                                      
7 Viz bod 10 v příloze 1.1. 
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Prověrka prvků systémů vnitřní 
kontroly 
3.8. Jak je vysvětleno v bodě 3.4, vybrali jsme a zkoumali několik systémů. 
Připomínky k těmto systémům nemají vliv na náš celkový výrok bez výhrad o správnosti 
příjmů EU (viz kapitola 1). Poukazujeme však v nich na přetrvávající nedostatky 
v účinnosti kontrolních systémů Komise i členských států, z nichž nejvýznamnější mají 
dopad na to, jak Komise uzavírá svůj ověřovací cyklus HND, a na spolehlivost výkazů 
TVZ v Nizozemsku. 

Jsou-li údaje o HND ponechány otevřené po dobu deseti let, 
vytváří to rozpočtovou nejistotu 

3.9. V rámci svého víceletého cyklu ověřování HND Komise zkoumá, zda jsou 
postupy, které členské státy uplatňují pro sestavování národních účtů, v souladu 
s rámcem ESA 20108 a zda jsou údaje o HND srovnatelné, spolehlivé a úplné9. V roce 
2020 uzavřela Komise cyklus ověřování údajů o HND pro vlastní zdroje od roku 201010 
u všech členských států kromě Francie. Jak jsme již uvedli v předchozích letech, 
v případě Francie se ověřování zpozdilo kvůli neuspokojivému popisu postupů pro 
sestavování údajů v soupisu k HND11. Tento stav vytváří nejistotu, pokud jde o výpočet 
budoucích příspěvků Francie i ostatních členských států. 

                                                      
8 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). 

9 Viz článek 5 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 
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). 

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

11 Viz bod 4.18 naší výroční zprávy za rok 2018 a bod 3.21 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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3.10. Po uzavření ověřovacího cyklu stanovila Komise velké množství výhrad k HND 
v souvislosti s konkrétními postupy pro sestavování údajů v členských státech, které je 
třeba zlepšit12 (viz příloha 3.2). S výjimkou výhrady o dopadu globalizace na HND (viz 
bod 3.11), umožňují tyto výhrady provádět změny ve statistických údajích členských 
států po dobu deseti let13. Jak jsme již uvedli v minulosti, výrazně to zvyšuje 
rozpočtovou nejistotu ve vnitrostátních rozpočtech, pokud jde o příspěvek založený na 
HND14. 

Dopad globalizace na HND se řádně neřeší 

3.11. Pokud jde o výhradu k HND související s dopadem globalizace, která 
umožňuje, aby údaje zahrnovaly přesnější odhad aktiv nadnárodních společností 
v oblasti výzkumu a vývoje15, zkrátila Komise období pro revizi údajů tak, že jako 
výchozí rok pro změny stanovila rok 2018. Komise sice reaguje na obtíže členských 
států získat od nadnárodních společností údaje za dřívější roky, avšak taková výjimka 
oslabuje srovnatelnost, spolehlivost a úplnost údajů o HND členských států za období 
2010 až 2017. Toto omezení není v souladu s pravidly EU16 pro výpočet vlastního 
zdroje z HND. 

                                                      
12 Výhrady týkající se operací a průřezové výhrady, jež nahrazují výhrady týkající se procesů. 

13 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 stanovením výhrady k HND. 

14 Viz body 68–70 a doporučení 2 ve zvláštní zprávě č. 11/2013 „Zajištění správnosti údajů 
o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a cílenější koncepce by zlepšila 
účinnost ověřování Komise“ a body 4.9–4.10 a doporučení 1 v naší výroční zprávě za rok 
2014. 

15 Viz bod 3.20 naší výroční zprávy za rok 2019. 

16 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. 10b odst. 4. 

94

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_11/sr13_11_cs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2014/annualreports-2014-CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2014/annualreports-2014-CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.168.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2014:168:TOC


 

 

Přes zlepšení zůstává počet výhrad k DPH a otevřených případů 
týkajících se tradičních vlastních zdrojů vysoký 

3.12. Prověřovali jsme proces, kterým Komise ověřuje výpočet základu pro DPH a 
výši tradičních vlastních zdrojů, a uvádíme přehled nevypořádaných výhrad a 
otevřených případů, které Komise stanovila v souvislosti se zjištěnými nedostatky (viz 
příloha 3.2). Ve srovnání s minulým rokem se počet výhrad k DPH zvýšil z 95 na 104 
(9 %) a počet otevřených případů v souvislosti s TVZ poklesl z 356 na 326 (8 %). 
Zároveň jsme zaznamenali, že členské státy pokročily při odstraňování nedostatků 
zjištěných v minulých letech, což vedlo ke stažení výhrad a uzavření otevřených 
případů týkajících se TVZ, avšak mnohé nedostatky zůstávají nevyřešeny. 

V členských státech přetrvávají nedostatky v řízení a účtování 
tradičních zdrojů 

3.13. Prověřovali jsme, jak tři členské státy (Španělsko, Francie a Nizozemsko) 
sestavují výkazy vybraného a dosud nevybraného cla17, a také jejich postupy pro 
správu tradičních vlastních zdrojů, které mají uhradit do rozpočtu EU (viz příloha 3.3). 
Posouzení klíčových vnitřních kontrolních systémů členských států pro TVZ uvádíme na 
obrázku 3.1. 

                                                      
17 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 – Posouzení klíčových vnitřních kontrolních systémů pro TVZ 
ve vybraných členských státech 

 
Zdroj: EÚD. 

3.14. Ve Francii jsme v sestavování výkazů TVZ (u vybraných i dosud nevybraných 
cel) nezjistili žádné výrazné problémy. V ostatních dvou zkoumaných členských státech 
jsme však zjistili, že nedostatky, které jsme dříve odhalili, přetrvávají (viz rámeček 3.2). 

Příspěvky TVZ v r. 2020

NizozemskoFrancie Španělsko

Sestavování výkazů 
TVZ

Správa vybraného 
dovozního cla

Správa nevybraného
dovozního cla

NeúčinnéObecně účinné Částečně účinné

1,7 miliardy EUR, 
8 % celkových TVZ

3,1 miliardy EUR, 
16 % celkových TVZ

1,3 miliardy EUR, 
7 % celkových TVZ
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Rámeček 3.2 

Přetrvávající nedostatky ve vnitrostátních kontrolních systémech pro 
sestavování výkazů TVZ 

Španělsko 

Ve výroční zprávě za rok 201818 jsme upozornili, že španělské výkazy vybraného 
cla obsahovaly manuální zápisy, které měly vyrovnat automatická zaúčtování 
vytvořená informačním systémem. Zjistili jsme, že částky poskytnuté do rozpočtu 
EU byly neoprávněným manuálním zásahem nesprávně sníženy o půl milionu eur. 

Bereme na vědomí, že odhalování a oprava chybných automatických účetních 
zápisů se zlepšily, avšak podotýkáme, že jelikož se informační systém nezměnil, 
riziko nesprávného sestavení španělských výkazů TVZ nadále trvá. 

Nizozemsko 

Od roku 201319 jsme několikrát informovali, že nejsme schopni řádně posoudit 
spolehlivost nizozemských výkazů (včetně výkazů vybraného a dosud nevybraného 
cla), protože informační systémy nám neumožňují stanovit auditní stopu. Kvůli 
těmto omezením informačního systému nebyly vnitrostátní celní orgány schopny 
poskytnout ujištění, že řádně zmírňují riziko dvojitých účetních zápisů na účtech 
nevybraného cla a že částečné platby od dlužníků jsou správně rozdělovány mezi 
tradiční vlastní zdroje a vnitrostátní příjmy. 

Přestože nám zástupci nizozemských orgánů v roce 2017 sdělili, že tyto nedostatky 
budou do března 2018 odstraněny, o tři roky později stále trvají. 

3.15. V roce 2020 Komise do větší hloubky zkoumala systémy, pomocí nichž 
vnitrostátní celní orgány sestavují výkazy TVZ. Z deseti kontrolovaných členských států 
vyhodnotila spolehlivost výkazů jako částečně uspokojivou v šesti členských státech20 a 
jako celkově uspokojivou ve čtyřech21. 

                                                      
18 Viz bod 4.9 a rámeček 4.2 naší výroční zprávy za rok 2018. 

19 Viz bod 2.17 naší výroční zprávy za rok 2013 a bod 4.14 naší výroční zprávy za rok 2017. 

20 Bulharsko, Francie, Malta, Portugalsko, Slovensko a Švédsko. 

21 Česká republika, Německo, Maďarsko a Polsko. 
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3.16. Stejně jako v předchozích letech22 jsme zaznamenali nedostatky v tom, jak 
vnitrostátní celní orgány spravují stanovená, ale dosud nevybraná cla. 

3.17. V kontrolovaných členských státech jsme zjistili zpoždění v oznamování 
anebo účtování celního dluhu (Francie a Nizozemsko) a v jeho vymáhání (Španělsko, 
Francie a Nizozemsko) a dále zpožděné odpisy nevymahatelných dluhů v účetnictví 
(Nizozemsko). Také Komise v této oblasti stále odhaluje a vykazuje nedostatky, 
přestože členským státům poskytla další pokyny, jak toto clo spravovat. 

Nedostatek systematického monitorování údajů o dovozu a 
nedostatečně sladěné celní kontroly na úrovni EU 

3.18. Ve zvláštní zprávě z roku 2021 o celních kontrolách jsme konstatovali, že 
Komise systematicky neprovádí analýzy údajů o veškerém dovozu do EU platné pro 
celou EU, aby odhalovala finanční rizika v celní oblasti23. Potvrzuje to i naše následná 
kontrola doporučení, které jsme předložili ve výroční zprávě za rok 2017 (viz 
příloha 3.4). Nedostatečné monitorování údajů o dovozu na úrovni EU snižuje účinnost 
řízení rizik, na jehož základě členské státy vybírají dovozní prohlášení, která podrobí 
celní kontrole. 

3.19. I když jsme ve své zvláštní zprávě uznali, že rámec Komise pro řízení rizik je 
důležitým krokem k jednotnému uplatňování celních kontrol, dospěli jsme k závěru, že 
nevede k dostatečné harmonizaci výběru kontrol chránící finanční zájmy EU24. Je to 
způsobeno zejména nedostatky v koncepci rámce na úrovni EU, které členským státům 
umožňují výrazně se při jeho provádění lišit. Konstatovali jsme, že Komise nadále 
v průběhu následných inspekcí TVR v členských státech odhaluje nedostatky 
v jednotlivých národních kontrolních strategiích zaměřených na zmírnění rizika 
podhodnocení dovozu a rozdíly mezi těmito strategiemi (viz rámeček 3.3). 

                                                      
22 Viz například bod 3.9 naší výroční zprávy za rok 2019, bod 4.10 naší výroční zprávy za rok 

2018 a bod 4.15 naší výroční zprávy za rok 2017. 

23 Viz zvláštní zpráva č. 4/2021 „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně 
finančních zájmů EU“, bod 33. 

24 Tamtéž, bod 62. 
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Rámeček 3.3 

Podle posouzení Komise jsou kontrolní strategie členských států 
zaměřené na řešení rizika podhodnocení stále celkově nedostatečné 

V roce 2018 a 2019 provedla Komise ve všech členských státech v souvislosti 
s tradičními vlastními zdroji několik kontrol strategie celních kontrol zaměřené na 
řešení rizika podhodnocení dovozů. Z jejího posouzení vyplynulo, že vnitrostátní 
kontrolní strategie je částečně neuspokojivá nebo neuspokojivá ve 24 z 28 
členských států25. Následné inspekce Komise v letech 2019 a 2020, které jsme 
přezkoumali, ukázaly, že tři členské státy a Spojené království svou kontrolní 
strategii zlepšily (z hodnocení neuspokojivá na hodnocení částečně uspokojivá). 
Celkově je však tento stav stále nedostačující. 

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise o inspekcích TVR. 

25 Viz body 3.13 a 3.14 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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Výroční zprávy o činnosti 
3.20. Informace ve výročních zprávách o činnosti za rok 2020 zveřejněných GŘ 
BUDG a Eurostatem celkově potvrzují naše připomínky a závěry. Výroční zpráva o 
činnosti GŘ BUDG však neobsahovala nedostatky, které jsme zjistili a které se týkaly 
sestavování výkazů vybraného a dosud nevybraného cla pro účely TVZ v Nizozemsku 
(viz rámeček 3.2). 

3.21. Již pátým 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 v období 2011 až 2017. Tato výhrada byla poprvé vyjádřena 
v roce 2016, kdy byly vyčísleny ztráty tradičních vlastních zdrojů připadající na Spojené 
království, a v roce 2018 byla její platnost rozšířena i na další členské státy, a to bez 
vyčíslení. 

3.22. V řízení o nesplnění povinnosti proti Spojenému království zahájeném Komisí, 
které se týká ztrát TVZ z důvodu tohoto podhodnoceného dovozu z Číny, se očekává 
rozsudek Soudního dvora Evropské unie. Posledním krokem bylo jednání před Soudním 
dvorem dne 8. prosince 2020. Celkové možné ztráty v souvislosti s touto výhradou, 
které jsou v konsolidované účetní závěrce Evropské unie za rok 2020 zaúčtovány jako 
pohledávka, činí 2,1 miliardy EUR jistiny. Kvůli velkému podílu odhadovaného cla 
pocházejícího až z roku 2011, které nebylo poskytnuto, byly zaúčtovány i úroky ve výši 
1,6 miliardy EUR. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

3.23. Z celkových důkazních informací vyplývá, že míra chyb v příjmech nebyla 
významná (materiální). Systémy související s příjmy, které jsme prověřovali, byly 
obecně účinné. Avšak hlavní vnitřní kontroly tradičních vlastních zdrojů, které jsme 
posuzovali v některých členských státech, a uzavření ověřovacího cyklu HND, které 
jsme prověřovali v Komisi, byly kvůli přetrvávajícím nedostatkům jen částečně účinné 
(viz body 3.9–3.17). 

3.24. Značné nedostatky, které je třeba vyřešit na úrovni EU, jsme nalezli 
v kontrolách členských států zaměřených na snížení neuhrazeného cla. Tyto nedostatky 
nemají vliv na náš výrok o příjmech, neboť se netýkají operací, na nichž se zakládá 
účetní závěrka, nýbrž rizika, že tradiční vlastní zdroje jsou neúplné. Ve své nedávné 
zvláštní zprávě o celních kontrolách jsme doporučili zlepšení v této oblasti26 (viz body 
3.18 a 3.19). 

Doporučení 

3.25. Příloha 3.4 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na dvě doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2017 a dvě vyjádřená ve výroční 
zprávě za rok 2018, která měla být provedena do konce roku 2020. Komise realizovala 
jedno doporučení ve většině ohledů a tři v některých ohledech. 

3.26. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2020: 

                                                      
26 Viz zvláštní zpráva č. 4/2021„Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně 

finančních zájmů EU“, doporučení 1 „Posílit jednotné uplatňování celních kontrol“ a 
doporučení 2 „Vypracovat a zavést plnohodnotnou analýzu a koordinační kapacitu na 
úrovni EU“. 
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Doporučení 3.1 – Přezkoumat a aktualizovat způsob ověřování 
s cílem zkrátit dobu, po kterou zůstávají údaje o HND otevřené 

Doporučujeme, aby Komise přezkoumala a aktualizovala způsob, jakým bude 
v budoucích víceletých cyklech ověřovat údaje členských států o HND, aby se proces 
dále zefektivnil a zkrátilo se období, po něž zůstávají údaje o HND po konci cyklu 
otevřené. 

Časový rámec: do konce roku 2024 (konec současného ověřovacího cyklu) 

Doporučení 3.2 – Je zapotřebí dalších opatření, která řádně 
vyřeší dopad globalizace na HND 

a) Doporučujeme, aby Komise ve spolupráci se statistickými úřady členských států 
dále zlepšovala zachycování globalizace na národních účtech, a vyřešila tak 
výhradu k HND v této oblasti za období od roku 2018 dále. 

b) Pokud by se měl účinek zrušení výše uvedené výhrady na národní účty mezi 
členskými státy výrazně lišit, měla by Komise přehodnotit kvalitu údajů o HND 
z předchozích let, aby mohla rozpočtový orgán informovat o možných důsledcích 
revidovaných statistických údajů pro příjmový rozpočet od roku 2010. 

Časový rámec: polovina roku 2023. 

Doporučení 3.3 – Spolehlivost nizozemských výkazů tradičních 
vlastních zdrojů 

Doporučujeme, aby Nizozemí zajistilo spolehlivost svých měsíčních a čtvrtletních 
výkazů TVZ tím, že ve svém celním informačním systému odstraní současné nedostatky 
týkající se chybějící auditní stopy, rizika dvojitých zápisů a nesprávného rozdělení 
částečných plateb. 

Časový rámec: do konce roku 2022 
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Přílohy 

Příloha 3.1 – Výsledky testování příjmových operací 

  

2020 2019 

  
  

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 

    
Zdroj: EÚD. 
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Příloha 3.2 – Počet dosud nevypořádaných výhrad týkajících se 
HND a DPH a otevřených případů týkajících se TVZ podle 
jednotlivých členských států k 31. 12. 2020 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise27. 

27 Údaje o výhradách k HND představují pouze výhrady týkající se operací, které se vztahují 
k údajům stanoveným od roku 2010 v konkrétních položkách národních účtů v dotčených 
členských státech. Každého členského státu a Spojeného království se také týká pět 
průřezových výhrad, jedna výhrada k HND týkající se procesů se vztahuje na údaje 
Spojeného království o HND za období 2016–2020 a jedna obecná výhrada se týká Francie. 
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Příloha 3.3 – Sestavování výkazů cel (vybraných a dosud 
nevybraných) pro účely TVZ a jejich zaznamenání na účtech a 
v rozpočtu EU 

 
Zdroj: EÚD na základě stávajících právních předpisů a pravidel EU. 

Členské státy
Stanoví, zaúčtovávají a vybírají clo

Předkládají zprávy Komisi 

Hospodářské subjekty
Předkládají dovozní prohlášení vnitrostátním celním orgánům

Platí případné splatné clo
Dovážejí zboží na trh EU

Měsíční výkaz
vybraného cla

Čtvrtletní výkaz
dosud nevybraného cla

Členské státy
Platí 80 % vybraného cla (TVZ)

do rozpočtu EU

Členské státy
Podnikají všechna nezbytná opatření pro 

výběr celního dluhu
Spravují případy dosud 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 

V rámci prohlášení o věrohodnosti  
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Příloha 3.4 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 

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 

2017 

Komisi doporučujeme, aby: 
TVZ 
Doporučení 1: 
do konce roku 2020 zlepšila monitorování dovozních 
toků a také šířeji využívala technik vytěžování údajů 
s cílem analyzovat neobvyklé postupy a jejich příčiny a 
aby urychleně učinila kroky, aby byly poskytnuty 
dlužné částky TVR. 

  X    

Vlastní zdroj z DPH 
Doporučení 2: 
do konce roku 2019 přezkoumala stávající kontrolní 
rámec a lépe dokládala jeho uplatňování, když 
ověřuje, jak členské státy vypočetly vážené průměrné 
sazby, na jejichž základě získávají harmonizované 
základy DPH. 

 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 

2018 

Komisi doporučujeme, aby: 
Doporučení 1: 
zavedla strukturovanější a zdokumentované 
posuzování rizik pro účely plánování kontrol tradičních 
vlastních zdrojů, včetně analýzy míry rizik každého 
členského státu a rizika souvisejícího se sestavováním 
účtů A a B. 

  X    

Doporučení 2: 
do konce roku 2020 posílila rozsah měsíčních a 
čtvrtletních kontrol výpisů tradičních vlastních zdrojů 
z účtů A a B tím, že bude provádět hlubší analýzu 
neobvyklých změn, aby bylo možné neprodleně řešit 
případy případných nesrovnalostí. 

  X    

Zdroj: EÚD. 

Poznámky k naší analýze dosaženého pokroku: 

Výroční zpráva za rok 2017 

Doporučení 1: 

Komise (GŘ BUDG) v současné době monitoruje trendy v podhodnocování v členských státech pomocí databází THESEUS a Surveillance II. V prosinci 2020 vytvořilo GŘ BUDG 
nový tým pro analýzu údajů, který má poskytovat podklady pro rozhodování v oblasti cel a pro strategii prosazování právních předpisů. Jeho úkoly, četnost analýzy údajů a 
její využití je však ještě třeba vymezit. 
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Komise (GŘ TAXUD) začala vytvářet několik nástrojů, které zlepší analýzu údajů o dovozních tocích. Domnívá se však, že monitorování těchto toků se významně nezlepší, 

dokud nebude zprovozněna databáze Surveillance III28, což se očekává až v lednu 2023. 

V roce 2019 útvary Komise (GŘ BUDG, GŘ TAXUD a OLAF) za společného využití zdrojů realizovaly pilotní projekt s názvem Společná analytická kapacita, jehož cílem bylo 
posoudit využití technik vytěžování a analýzy údajů. Nyní se provádějí kroky navazující na toto opatření. 

V září 2020 zveřejnila Komise svůj akční plán EU v celní oblasti (na období 2020 až 2024), který předpokládá rozvoj analýzy údajů na úrovni EU. Byli jsme informování, že 
Komise předpokládá, že naše doporučení v plné míře zohlední do konce roku 2022. 

Doporučení 2: 

Komise (GŘ BUDG) přepracovala kontrolní postupy pro ověřování výpočtů vážených průměrných sazeb DPH, které provádějí členské státy. Zlepšila se tak transparentnost, 
vysledovatelnost a kontinuita kontrol. Zjistili jsme však, že posouzení dopadu možných nedostatků v národních účtech (na něž se vztahují obecné výhrady k HND) na výpočet 
vážené průměrné sazby není řádně doloženo. 

Výroční zpráva za rok 2018 

Doporučení 1: 

Vítáme skutečnost, že bylo dále formalizováno hodnocení rizik, které Komise (GŘ BUDG) zavedla pro své plánování inspekcí TVZ. Zjistili jsme však, že rámec hodnocení rizik 
stále neumožňuje zobrazit vyhodnocení míry rizika každého členského státu. Tematické oblasti vybrané k inspekcím TVZ nejsou dosud založeny na širším hodnocení rizik 
v oblasti cel, včetně jejich dopadu a pravděpodobnosti. 

Doporučení 2: 

Rozsah měsíčních a čtvrtletních kontrol výkazů vybraného a dosud nevybraného cla (účty A a B), které slouží k odhalování neobvyklých trendů, nebyl rozšířen v souladu 
s naším doporučením. I nadále je v zásadě omezen na kontroly konzistentnosti měsíčních a čtvrtletních výkazů TVZ. Na základě analýzy těchto výkazů se rovněž připravují 
roční inspekce TVZ. V roce 2020 Komise (GŘ BUDG) začala provádět jednorázové inspekce a dokumentární audity, kterými reaguje na vznikající trendy ovlivňující správu TVZ, 
jako jsou rizika související s podhodnoceným dovozem v některých členských státech. 

                                                      
28 Viz rámeček 3.2 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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Kapitola 4 

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost  

109



 

 

Obsah 

Body 

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

Rozsah a koncepce auditu 4.5. 

Správnost operací 4.6.–4.22. 
Hlavním zdrojem chyb jsou i nadále osobní náklady, zejména 
ve výdajích na výzkum 4.13.–4.17. 

Problémy se subdodávkami 4.18.–4.21. 

Druhy chyb v jiných přímých nákladech 4.22. 

Přezkum informací o správnosti poskytnutých 
kontrolovanými subjekty 4.23.–4.29. 
Výběr vzorku na úrovni kontrolovaných výkazů nákladů 
nebyl vždy v souladu se zavedenými postupy 4.27. 

Reprezentativní míra chyb může být navzdory zlepšením, 
která Komise zavedla, podhodnocena 4.28.–4.29. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 4.30.–4.37. 

Závěr a doporučení 4.38.–4.42. 
Závěr 4.38.–4.40. 

Doporučení 4.41.–4.42. 

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“ 
  

110



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 2020 uvádí 
rámeček 4.1. 

Rámeček 4.1 

VFR 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ – přehled 
za rok 2020 

Další opatření a programy 
3,4 (14,1 %)

Vesmír 
1,6 (6,5 %)

Doprava a energetika 
2,4 (10,2 %)

Vzdělávání, odborná 
příprava, mládež a sport 
3,1 (12,8 %)

Výzkum 
13,6 (56,4 %)

Konkurenceschopnost 
24,1 
(13,9 %)

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)

173,3 
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 2020. 

Stručný popis 

4.2. Programy financované v rámci podokruhu víceletého finančního rámce 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ jsou různorodé a mají pomáhat 
rozvoji společnosti podporující začlenění, stimulovat růst, podporovat výzkum, rozvoj a 
inovace a vytvářet pracovní místa v EU. 

4.3. Hlavními programy jsou v oblasti výzkumu a inovací Horizont 20201 (a jeho 
předchůdce sedmý rámcový program2, 7. RP) a v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu program Erasmus+. Do podokruhu 1a VFR 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 se řadí rovněž finanční nástroje, jako je Evropský fond 
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: 6,3

platby předběžného financování ⁽*⁾: 17,8

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾: 10,0

celkem: 16,3

celkem: 24,1

0 5 10 15 20 25

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

(v mld. EUR)

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
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4.4. Většinu výdajů na tyto programy řídí přímo Komise, včetně řízení prováděného 
prostřednictvím výkonných agentur, a výdaje mají podobu grantů poskytovaných 
příjemcům ze soukromého nebo veřejného sektoru, kteří se účastní projektů. Komise 
poskytuje příjemcům zálohy po podpisu grantové dohody a po odečtení vyplacených 
záloh proplácí náklady financované EU, které příjemci vykázali. V případě programu 
Erasmus+ řídí výdaje z větší části (asi 80 % grantů) národní agentury jménem Komise. 

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 2020 kontrolovali: 

a) vzorek 133 operací, v souladu s bodem 9 přílohy 1.1. Vzorek byl sestaven tak, aby 
byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů v rámci podokruhu 1a VFR. Skládal se 
z 84 operací v oblasti výzkumu a inovací (80 operací z programu Horizont 2020 a 
čtyř operací ze 7. RP) a 49 operací spadajících pod jiné programy a činnosti, 
zejména Nástroj pro propojení Evropy, program Erasmus+, finanční nástroje a 
vesmírné programy. Kontrolovaní příjemci se nacházeli ve 22 členských státech a 
Spojeném království a v pěti 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) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti Generálního 
ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD), Generálního ředitelství pro 
komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) a Výkonné agentury pro 
inovace a sítě (INEA), které Komise posléze začlenila do své výroční zprávy o řízení 
a výkonnosti (AMPR); 

c) provádění opatření Komisí řešící problémy, které jsme zjistili v předchozích letech 
v oblasti spolehlivosti jejích auditů ex post týkajících se správnosti výdajů v rámci 
programu Horizont 2020. Na tyto otázky se zaměřujeme každoročně, abychom 
v budoucnu mohli dostupné informace o správnosti lépe využívat. 
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Správnost operací 
4.6. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 4.1. Ze 133 operací, které 
jsme kontrolovali, 64 (48 %) obsahovalo chyby. Na základě 37 chyb, které jsme vyčíslili, 
odhadujeme míru chyb na 3,9 %3. Rozdělení naší odhadované míry chyb za rok 2020 
mezi výzkum a ostatní operace uvádí rámeček 4.2. 

Rámeček 4.2 

Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

4.7. Výdaje ze sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 zůstávají 
oblastí s vyšším rizikem a hlavním zdrojem chyb, které zjišťujeme. Ve 28 z 84 operací 
v oblasti výzkumu a inovací ve vzorku jsme zjistili vyčíslitelné chyby v důsledku 
nezpůsobilých nákladů. To odpovídá 66 % naší odhadované míry chyb v tomto 
podokruhu v roce 2020. 

                                                      
3 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 1,9 % (dolní hranice) a 5,8 % (horní hranice). 

7 %

17 %

15 %

27 %

1 %

16 %

2 %

10 %

5 %
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Nezpůsobilé nepřímé náklady
a náklady na subdodavatele

Protiprávní / diskriminační kritéria
výběru/zadání zakázky uvedená v oznámení

o zakázce nebo v zadávací dokumentaci

Jiné nezpůsobilé přímé náklady
(DPH, cestovní náklady, vybavení)

Chybějící základní podkladová
dokumentace/chybějící auditní stopa/

výdaje, které nevznikly

Nezpůsobilé přímé osobní náklady

Výzkum Ostatní

66 %
34 %
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4.8. Již dříve jsme informovali o tom, že koncepce programu Horizont 2020 
i související kontrolní strategie Komise se zlepšily4. Některá zjednodušení usnadnila 
příjemcům situaci a přispěla ke snížení rizika chyb. Výsledky našeho auditu a vlastní 
odhad Komise (viz bod 4.32) však ukazují, že tato zjednodušení nesnížila míru chyb pod 
2% práh významnosti (materiality). 

4.9. V případě ostatních programů a činností jsme zjistili vyčíslitelné chyby v devíti 
ze 49 operací ve vzorku. Patřily k nim: 

a) jedna nesprávnost v zadávacím řízení (Nástroj pro propojení Evropy); 

b) nesplnění základní podmínky pro platbu5 (Evropský program služeb 
zaměstnanosti); 

c) náklady vzniklé mimo období způsobilosti projektu (evropský statistický program); 

d) nezpůsobilé osobní náklady (výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a 
ocel a Nástroj pro propojení Evropy). 

4.10. Komise uplatnila nápravná opatření, která měla přímý dopad na šest operací, 
jež jsme vybrali do vzorku. Tato opatření byla pro naše výpočty relevantní, neboť 
snížila odhad míry chyb pro tuto kapitolu o 0,12 procentního bodu. Ve 14 případech 
vyčíslitelných chyb na straně konečných příjemců měla Komise dostatek informací 
k tomu, aby těmto chybám předešla, odhalila je a napravila ještě před tím, než výdaje 
schválila. Většina nezjištěných chyb se týkala osobních nákladů. Pokud by Komise nebo 
auditoři najatí příjemci6 řádně využili všechny informace, které měli k dispozici, 
odhadovaná míra chyb u této kapitoly by byla o 1,6 procentního bodu nižší. 

4.11. Pokud jde o výdaje na výzkum, auditoři najatí samotnými příjemci na konci 
projektu předkládají osvědčení o finančních výkazech. Tato osvědčení mají Komisi 

                                                      
4 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.“ 

5 Kontrolovaný příjemce nepožadoval od budoucích zaměstnavatelů uchazečů o zaměstnání 
písemné prohlášení, v němž by se uvádělo, že politika zaměstnanosti společnosti nepokrývá 
náklady na stěhování. Smyslem tohoto prohlášení je zabránit dvojímu financování těchto 
nákladů. 

6 Osvědčení o finančních výkazech vydávaná auditory, které najali příjemci, jsou jedním 
z prvků kontrolního systému Komise (viz bod 4.11). 
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pomoci ověřit, zda jsou náklady vykázané ve finančních výkazech způsobilé. My jsme 
nicméně opakovaně upozorňovali na nedostatky v těchto osvědčeních7. Zjistili jsme, že 
auditoři, kteří osvědčení předkládali, neodhalili deset ze 14 případů zjistitelných 
vyčíslitelných chyb. 

4.12. Kromě toho určité kategorie jednotkových nákladů, jako jsou náklady na 
nadnárodní přístup k výzkumné infrastruktuře, najatí auditoři netestují, neboť Komise 
od nich nepožaduje, aby tento typ kontroly prováděli. Zatímco jednotkové náklady jsou 
obvykle méně náchylné k chybám než úhrada skutečných nákladů, z našich kontrol 
vyplývá, že počet nárokovaných jednotek může být přesto nesprávný. Kontrolní systém 
Komise tedy tyto chyby pravděpodobně neodhalí. 

Hlavním zdrojem chyb jsou i nadále osobní náklady, zejména ve 
výdajích na výzkum 

4.13. Pravidla pro vykazování osobních nákladů v rámci programu Horizont 2020 
jsou navzdory úsilí o zjednodušení i nadále složitá a jejich výpočet zůstává zásadním 
zdrojem chyb ve výkazech nákladů. Jak jsme uvedli v předchozích výročních zprávách8 
a zvláštní zprávě č. 28/2018, metodika pro výpočet osobních nákladů v rámci programu 
Horizont 2020 je nyní v některých ohledech složitější, což zvýšilo i riziko chyb. 
Z 28 operací zatížených vyčíslitelnými chybami v našem vzorku operací z oblasti 
výzkumu nebyla u 20, tedy více než 70 %, metodika výpočtu osobních nákladů 
uplatněna správně. 

4.14. V předchozích výročních zprávách jsme poukázali na to9, 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. Navíc pokud zaměstnanci pracovali výhradně 
na daném projektu, vytváří toto pravidlo dodatečnou administrativní zátěž pro 
příjemce a má dopad na náklady, které budou proplaceny. Do výše uvedené historické 
sazby se nepromítne zvýšení platů v následujícím roce. Příjemci proto často toto 
pravidlo nedodržují a vykazují náklady, které jim skutečně vznikly v neuzavřeném 
rozpočtovém roce. V roce 2020 jsme zjistili devět takových případů. 

                                                      
7 Bod 5.15 výroční zprávy za rok 2018 a bod 4.10 výroční zprávy za rok 2019. 

8 Body 5.34 (2017), 5.16 (2018) a 4.11 (2019) a doporučení 1 (2017), které dosud nebylo plně 
provedeno. 

9 Body 5.17 (2018) a 4.12 (2019). 
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4.15. Příjemci nemohou vykazovat skutečné mzdové náklady za probíhající účetní 
období, pokud nepoužívají měsíční hodinovou sazbu. Z našich auditů však vyplynulo, že 
výpočty uplatňované u této možnosti jsou příliš složité, a proto jen zřídka správné. 
Hlavní problém spočívá v tom, že platby vzniklé v období delším než jeden měsíc 
(např. odměna za dovolenou a třináctý měsíční plat) budou přidělovány k měsícům, 
v nichž byly skutečně vydány. Příjemci se při tomto přidělování často dopouštějí chyb, 
což zkresluje měsíční sazby. 

4.16. K dalším, méně častým chybám v osobních nákladech patřilo použití 
teoretických mzdových nákladů namísto skutečných údajů, nezpůsobilé mzdové složky, 
nezpůsobilé hodiny odpracované mimo období způsobilosti projektu a nesprávné 
vykazování nákladů na zaměstnance vyslané propojenými třetími stranami. 

4.17. Pokud jde o zaznamenávání času, v důsledku zjednodušení, která Komise 
zavedla v programu Horizont 2020, jsme zjistili méně případů nedodržení formálních 
požadavků. Z naší kontroly výkazů práce na základě záznamů o nepřítomnosti a 
státních svátků však vyplynulo, že v mnoha případech zaměstnanci stále uvádějí hodiny 
odpracované na financovaných projektech během nepřítomnosti, státních svátků a 
víkendů. Špatná kvalita systémů zvyšuje riziko, že podkladové záznamy hodin budou 
nespolehlivé a vykázané náklady budou nadhodnoceny. V jednom případě příjemce 
nepředložil žádné časové záznamy, a proto jsme vyhodnotili všechny jeho osobní 
náklady jako nezpůsobilé. 

Problémy se subdodávkami 

4.18. Při podpisu grantové dohody s Komisí by příjemci měli výslovně uvést, které 
části práce budou zadány subdodavatelům, aby byly odpovídající náklady způsobilé a 
aby bylo zajištěno optimální zhodnocení prostředků. Při určování způsobilosti za 
účelem nárokování úhrady nepřímých nákladů je rovněž důležité rozlišovat mezi vlastní 
a subdodavatelskou prací: příjemci nemají nárok na úhradu takových nákladů 
v případě, že jsou úkoly zadány subdodavateli, ale u úkolů, které provádějí sami, 
mohou nárokovat úhradu 25 % osobních nákladů. 

4.19. Při naší práci jsme zjistili několik případů, kdy příjemci neměli dostatek 
zaměstnanců a najali externí konzultanty. Tuto skutečnost však Komisi předem 
neoznámili a žádali o úhradu nákladů na služby konzultantů jako u vlastních osobních 
nákladů spolu s odpovídající paušální sazbou pro nepřímé náklady. V těchto případech 
jsme konstatovali, že všechny dotyčné náklady jsou nezpůsobilé. 
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4.20. Tento typ chyb se týkal většinou příjemců ze soukromého sektoru, u nichž je 
využívání služeb jiných společností běžnou praxí. Tito příjemci ne vždy věděli 
o rozdílném účtování přímých osobních nákladů a nákladů na externí poradce v rámci 
programů financovaných EU (H2020 a Nástroj pro propojení Evropy). Riziko takových 
chyb je obzvláště vysoké u malých a středních podniků, které jsou důrazně 
podněcovány k účasti na výzkumných programech, ale mohou mít jen málo 
zaměstnanců nebo zaměstnance nemají vůbec. Příklad je uveden v rámečku 4.3. 

Rámeček 4.3 

Příklad subdodavatelských nákladů vykázaných jako přímé osobní 
náklady, které vedly k nezpůsobilým nepřímým nákladům 

Jeden z kontrolovaných malých a středních podniků byl ve skutečnosti krycí 
společností. Nedisponoval vlastními pracovníky pobírajícími mzdu ani prostory. 
Adresa společnosti byla soukromá rezidence jednoho z vlastníků tohoto podniku. 
Společnost využívala služeb externích pracovníků, kteří pracovali z jiných částí 
země nebo v zahraničí. Platby provedené ve prospěch externích pracovníků 
společnost vykázala jako přímé osobní náklady. Pokud jde o vlastní práci na 
projektu, uzavřeli vlastníci s vlastní společností smlouvy o poradenství. Své služby 
fakturovali společnosti a následně od EU požadovali úhradu ve výši, která téměř 
trojnásobně přesahovala sazby programu Horizont 2020 stanovené pro vlastníky 
malých a středních podniků, kteří nedostávají mzdu. Na základě nesprávné 
klasifikace nákladů na subdodávky jako osobních nákladů společnost rovněž 
požadovala 115 000 EUR na nepřímé náklady na zaměstnance a prostory, které 
neměla k dispozici. 

4.21. Příjemci mají rovněž potíže porozumět rozdílu mezi zadáváním úkolů10 
v rámci akce a poskytováním „jiného zboží a služeb“11. Výsledkem je nesprávná 
klasifikace nákladů v žádostech příjemců s dopadem na jejich nárok na úhradu 
nepřímých nákladů, jak se uvádí v bodě 4.18. 

                                                      
10 Subdodavatelské smlouvy jsou uzavírány za účelem provádění úkolů v rámci akce nebo 

jejich částí uvedených v popisu opatření. 

11 Zakázky na nákup zboží, stavebních prací nebo služeb, které nesouvisejí s prováděním úkolů 
opatření, ale jsou nezbytné pro jejich provedení. Tato kategorie zahrnuje položky 
nesouvisející s výzkumem, jako je nákup spotřebního materiálu, náklady na šíření, překlady, 
pořádání akcí atd. 
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Druhy chyb v jiných přímých nákladech 

4.22. U ostatních kategorií nákladů jsme se setkali s těmito druhy chyb: 
nezpůsobilé náklady na zařízení, odpočitatelná DPH, náklady, které nevznikly, cestovní 
výdaje nesouvisející s projektem a nesprávné směnné kurzy. Příklad žádosti 
o proplacení nákladů s několika takovými chybami je uveden v rámečku 4.4. 

Rámeček 4.4 

Příklad vícenásobných chyb v jedné žádosti o proplacení nákladů 

Příjemce v odvětví energetiky vykázal náklady na zaměstnance, vybavení a další 
náklady. Vykázal více než 1 500 hodin odpracovaných o víkendech a státních 
svátcích dvěma zaměstnanci, více než 90 000 EUR na odpisy zařízení, které 
nevlastní, a 20 % nezpůsobilé odpočitatelné DPH z nákladů na spotřební materiál. 
Příjemce rovněž použil u nákladů vzniklých v místní měně různé nesprávné 
směnné kurzy. 
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Přezkum informací o správnosti 
poskytnutých kontrolovanými subjekty 
4.23. Komise na základě výsledků svých auditů ex post vypočítává rizikovou částku 
při platbě, kterou uvádí ve výročních zprávách o činnosti GŘ. Zhruba 20 % auditů 
ex post celé rodiny programů Horizont 2020 provádí společný auditní útvar 
GŘ RTD (CAS) a 80 % provádí jeho jménem soukromé auditorské společnosti12 
vybrané v zadávacím řízení. Společný auditní útvar sestavuje svůj reprezentativní 
vzorek schválených výkazů nákladů pro audit ex post zhruba každých 18 měsíců. 

4.24. U výročních zpráv za rok 2018 a 2019 jsme přezkoumali náhodný vzorek 
20 auditů ex post z reprezentativního vzorku Komise obsahujícího platby související 
s programem Horizont 2020. Tuto práci jsme provedli s cílem případně v budoucnu 
lépe využívat dostupných informací o správnosti. Ze 40 auditů, které jsme prověřovali 
v souvislosti s těmito dvěma roky, jsme se na závěry nemohli spolehnout 
v 17 případech13. 

4.25. V roce 2020 jsme provedli přezkum postupů Komise pro audity ex post 
s cílem následně zkontrolovat nápravu nedostatků, které jsme zjistili v předchozích 
letech a které byly předmětem doporučení v našich výročních zprávách za roky 2018 a 
2019. Zjistili jsme, že CAS přijal opatření ke zlepšení kvality svých auditů ex post, 
například zvýšil požadavky na kvalitu soukromých auditorských společností v poslední 
výzvě k podávání nabídek, která byla vyhlášena v roce 2020, a auditorským 
společnostem a interním auditorům pravidelně zajišťoval odbornou přípravu. 

4.26. U všech devíti reprezentativně vybraných auditů ex post (týkajících se 
jedenácti výkazů nákladů), které byly zahájeny v roce 2019 nebo 2020 a dokončeny 
v roce 2020, jsme zkontrolovali, zda byly dodrženy postupy výběru vzorků a zda CAS 
přezkoumal standardní auditní kontrolní seznamy, které je třeba pro každý audit 
vyplnit. Rovněž jsme vybrali náhodný vzorek 10 auditů, u nichž jsme ověřovali, jak CAS 
uplatnil opravy na metodiku výpočtu míry chyb. 

                                                      
12 Externí auditorské společnosti, které používají stejnou metodiku auditu jako auditoři 

společného auditního útvaru. 

13 Bod 5.33 výroční zprávy za rok 2018 a bod 4.27 výroční zprávy za rok 2019. 
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Výběr vzorku na úrovni kontrolovaných výkazů nákladů nebyl 
vždy v souladu se zavedenými postupy 

4.27. Zjistili jsme, že hodnotitelé CAS provádějící přezkum kvality neověřovali 
postupy sestavování vzorku prováděné interně ani postupy prováděné externími 
auditory. Ve dvou případech jsme odhalili porušení pravidel CAS pro výběr vzorku a 
zjistili jsme, že ve většině případů jsou informace nutné pro opakované provedení 
výběru vzorku k dispozici pouze na úrovni auditorů a že osoby provádějící přezkum 
jménem CAS si je nevyžádaly. Kromě toho jsme zjistili, že CAS neověřuje, zda soukromé 
auditorské společnosti vyplňují standardní auditní kontrolní seznamy, které útvar 
vypracoval pro dokumentaci auditní činnosti. 

Reprezentativní míra chyb může být navzdory zlepšením, která 
Komise zavedla, podhodnocena 

4.28. Za účelem nápravy metodického problému, na který Účetní dvůr upozornil již 
dříve a který vedl k podhodnocování míry chyb14, vypočítal CAS na základě 790 auditů 
uzavřených v roce 2020 navýšení. To vedlo ke zvýšení v míře chyb o 0,41 procentních 
bodů; tato skutečnost byla uvedena ve výročních zprávách o činnosti, které byly 
předmětem našeho přezkumu (viz bod 4.30). Při opakovaném provedení deseti 
výpočtů jsme nezjistili žádné významné rozdíly. Zaznamenali jsme však, že postupy 
výběru vzorků u dvou z deseti případů nebyly plně v souladu s pravidly CAS pro 
sestavování vzorků pro audity ex post v programu Horizont 2020. 

4.29. Za účelem zohlednění kvantitativních zjištění Účetního dvora z přezkumů 
40 auditů ex post provedených Účetním dvorem v letech 2018 a 2019 vypočítal CAS 
dodatečné navýšení míry chyb o 0,13 procentního bodu. Toto navýšení nebylo ve 
výročních zprávách o činnosti výslovně uvedeno. Jsme si vědomi úsilí, které útvar CAS 
vynaložil, aby příslušný dopad vyčíslil, přestože revidovaná míra nezohledňuje 
skutečnost, že k takovým chybám mohlo dojít i v auditech ex post, které nebyly 
předmětem přezkumu EÚD. Některá naše zjištění rovněž vycházela z kvalitativních 
aspektů, například z nedostatků v auditních postupech. Míra chyb tedy může být 
podhodnocena. 

  

                                                      
14 Míra chyb byla vypočítána jako podíl všech schválených nákladů namísto skutečně 

kontrolované částky. Ve výsledku byl tedy jmenovatel ve výpočtu chyb vyšší, a míra chyb 
tak byla podhodnocena; viz bod 5.34 výroční zprávy za rok 2018. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
4.30. Výroční zprávy o činnosti, které jsme prověřovali15, odrážely dostupné 
informace a věrně posuzovaly finanční řízení příslušných generálních ředitelství / 
výkonné agentury ve vztahu ke správnosti uskutečněných operací týkajících se výdajů 
podokruhu 1a VFR. 

4.31. Auditní práce týkající se 7. RP je dokončena. Výroční zprávy o činnosti GŘ RTD 
a GŘ CONNECT potvrzují, že kumulativní míra zbytkových chyb 7. RP je vyšší než 2 %16. 
Vzhledem k prahové hodnotě de minimis u finančních výhrad17 zavedené v roce 2019 
nevykázalo žádné GŘ kvantifikovanou výhradu. Totéž platilo pro výzkumný program 
Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (3,13 %), který spravuje GŘ RTD. 

4.32. Pokud jde o program Horizont 2020, GŘ RTD vykázalo u všech generálních 
ředitelství a dalších subjektů EU, které řídí výdaje EU na výzkum, očekávanou 
reprezentativní míru chyb ve výši 2,95 %. U GŘ RTD činí míra zbytkových chyb 2,24 % a 
u GŘ CONNECT 2,20 %. Audity ex post, z nichž tyto míry chyb vycházejí, zahrnovaly 
platby provedené v období 2014–2019. Výsledky auditu u obou GŘ naznačují, že míra 
chyb zůstane v rozmezí 2 % až 5 %, které stanovila Komise. Komise se domnívá, že 
k výdajům programu Horizont 2020 není nutno vydat výhradu, neboť trend směřuje ke 
konečnému cíli, jímž u tohoto programu je 2% míra zbytkových chyb. 

4.33. Pokud jde o rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a Nástroj 
pro propojení Evropy, GŘ CONNECT vykázalo kumulativní míry zbytkových chyb, které 
výrazně překračují 2% práh významnosti (7,6 % a 4,75 %). Nicméně vzhledem k velmi 
nízké hodnotě plateb a nízkému finančnímu dopadu nebyly v souladu prahem 
de minimis pro finanční výhrady k těmto programům vzneseny žádné výhrady. 

                                                      
15 GŘ RTD, GŘ CONNECT a INEA. 

16 3,51 % pro GŘ RTD a 3,22 % pro GŘ CONNECT. 

17 Kvantifikované výhrady ve výročních zprávách o činnosti týkající se měr zbytkových chyb 
nad 2% prahem významnosti (materiality) se v případě segmentů představujících méně než 
5 % celkových plateb GŘ a segmentů s finančním dopadem nižším než 5 milionů EUR 
považují za „nevýznamné“. 
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4.34. Agentura INEA ve své výroční zprávě o činnosti vykázala u programu Horizont 
2020 míru zbytkových chyb ve výši 2,45 %, u CEF Telecom to bylo 4,73 %. Agentura 
nevydala výhrady ani k programu Horizont 2020 (kvůli prahu významnosti (materiality) 
Komise pro tento program), ani k CEF Telecom (kvůli prahu de minimis). 

4.35. Ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2020 uvedlo GŘ RTD 22 otevřených 
doporučení útvaru interního auditu. Čtyři tato doporučení byla klasifikována jako 
„velmi důležitá“ a z těchto čtyř se dvě týkala strategie auditu ex post útvaru CAS a další 
dvě řízení odborníků. Všechna doporučení, jejichž realizace se zpozdila, byla provedena 
a akční plány pro všechna otevřená doporučení byly dokončeny a schváleny. 

4.36. Útvar interního auditu závěrem konstatuje, že systémy vnitřní kontroly 
zavedené pro auditované procesy jsou v GŘ CONNECT účinné; totéž platí pro systémy 
INEA s výjimkou jednoho velmi důležitého doporučení, jež z auditu vyplynulo. Toto 
doporučení se týká metodiky auditu ex post agentury INEA pro posuzování legality a 
správnosti změn v prováděcích smlouvách. 

4.37. Přezkoumali jsme informace obsažené ve výroční zprávě Komise o řízení a 
výkonnosti za rok 2020 týkající se odhadovaného rizika při platbě v oblastech politiky 
spadajících do podokruhu 1a VFR. Komise nevypočítává pro tento podokruh jednu 
míru, nýbrž dvě – jednu pro oblast „výzkum, průmysl, vesmír, energetika a doprava“ 
(1,8 %) a druhou pro „jiné vnitřní politiky“ (1,3 %). Na základě údajů Komise jsme 
vypočetli, že míra pro podokruh 1a VFR by celkově činila 1,6 %. Tento procentní podíl 
je pod prahem významností (materiality) a pod spodní hranici naší odhadované míry 
chyb. Podle našeho názoru však tato míra navzdory opatřením, které Komise již 
uplatnila, stále podhodnocena. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

4.38. 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 usuzujeme, že odhadovaná celková míra chyb 
činí 3,9 % (viz příloha 4.1). Naše výsledky ukazují, že míra chyb u výdajů na výzkum a 
inovace, které byly hlavním zdrojem chyb, zůstává vysoká, zejména u osobních 
nákladů, a že ve zbytku podokruhu je mnohem nižší. 

4.39. Komise přijala opatření ke zlepšení kvality svých auditů ex post. Dohled nad 
těmito audity i jejich přezkum však stále vykazují nedostatky. Komise revidovala 
metodu výpočtu reprezentativní míry chyb pro program Horizont 2020, což vedlo ke 
zvýšení o 0,41 procentního bodu.  

4.40. Odhadované riziko při platbě uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti 
(1,6 % podle našeho přepočtu) je pod prahem významnosti (materiality) a pod spodní 
hranici naší odhadované míry chyb. 

Doporučení 

4.41. Příloha 4.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na doporučení vyjádřená ve výročních zprávách za roky 2018 a 2019, která měla být 
provedena do roku 202018. Komise v plném rozsahu realizovala čtyři doporučení a dvě 
doporučení realizovala ve většině ohledů. 

4.42. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2020 Komisi 
doporučujeme: 

                                                      
18 Doporučení, která jsme uvedli ve své výroční zprávě za rok 2017, vyžadovala přijetí opatření 

do konce roku 2018. Proto jsme jejich následnou kontrolu provedli v rámci práce na výroční 
zprávě za rok 2018. 
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Doporučení 4.1 

Rozšířit oblast působnosti osvědčení o finančních výkazech tak, aby zahrnovala 
kategorie jednotkových nákladů nového rámcového programu pro výzkum, Horizont 
Evropa, aby se zvýšila úroveň odhalování a oprav chyb v jednotkových nákladech. 

Časový rámec: 2022 

Doporučení 4.2 

Provádět opatření, včetně pravidelného přezkumu hlavních příčin chyb ve finančních 
výkazech, poskytovat pokyny ke složité problematice, například k pravidlům pro 
subdodávky, a organizovat informační kampaně, aby se snížila míra chyb v programu 
Horizont 2020. 

Časový rámec: 2021 

Doporučení 4.3 

Dále zlepšit kvalitu auditů ex post řešením nedostatků v postupech výběru vzorků na 
úrovni výkazů nákladů a uplatňovat opravy na metodu výpočtu chyb pro program 
Horizont Evropa. 

Časový rámec: 2022 
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Přílohy 

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

  2020 2019 
  

  
  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací 133 130 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Horní hranice míry chyb 5,8 %  

 Dolní hranice míry chyb 1,9 %  
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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 

2018 

Do roku 2020 by Komise měla: 
Doporučení 1: 
provádět cílenější kontroly výkazů nákladů 
předkládaných malými a středními podniky a novými 
účastníky a zvýšit informovanost těchto důležitých 
příjemců o pravidlech financování. 

 X     

Do konce roku 2020 by Komise měla: 
Doporučení 1: 
u rámcového programu pro výzkum dále zjednodušit 
pravidla pro výpočet osobních nákladů a posoudit 
přidanou hodnotu mechanismu pro náklady na velkou 
výzkumnou infrastrukturu a vyhodnotit, jak by mohla 
svou metodiku zlepšit. 

X19      

                                                      
19 Komise vypracovala legislativní návrh k programu Horizont Evropa, který již nepočítá s konceptem odpracovaných hodin a s různými normativními 

metodami výpočtu osobních nákladů, a navrhuje jeden jednodušší výpočet založený na denní sazbě. Tento výpočet by se prováděl za kalendářní rok a již 
by nevycházel z posledního uzavřeného rozpočtového roku. Pokud jde o velké výzkumné infrastruktury, tato komplexní kategorie nákladů by byla 
nahrazena „interně fakturovaným zbožím a službami“, u nichž podmínky způsobilosti zohledňují obvyklé postupy účtování nákladů příjemci. 
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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 

Do poloviny roku 2020 by Komise měla: 
Doporučení 3: u programu Horizont 2020 řešit 
připomínky předložené v souvislosti s naším přezkumem 
auditů ex post, které se týkají dokumentace, jednotnosti 
výběru vzorků a vykazování informací a také kvality 
auditorských postupů. 

 X20     

Doporučení 4: 
urychleně řešit zjištění útvaru interního auditu Komise, 
které se týkají: 
systémů vnitřní kontroly agentury EACEA pro řízení 
grantů programu Erasmus+; 

X21      

2018 

Doporučení 4: 
urychleně řešit zjištění útvaru interního auditu Komise, 
které se týkají: 
monitorování toho, jak se dodržují smluvní závazky a 
vykazovací povinnosti, pokud jde o šíření a využívání 
výsledků výzkumných a vývojových projektů. 

X22      

                                                      
20 Komise zavedla opatření ke zlepšení kvality postupů pro audity ex post, určité nedostatky však přetrvávají (viz body 4.24 a 4.27–4.28). Účetní dvůr bude 

účinnost těchto opatření ověřovat v příštích letech. 

21 Ve svých následných opatřeních uzavřených v lednu 2021 dospěl IAS k závěru, že jeho doporučení byla provedena kladně. 

22 Ve svých následných opatřeních uzavřených v dubnu 2021 dospěl IAS k závěru, že jeho doporučení byla provedena kladně. 
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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 

2019 

Do konce roku 2020 by Komise měla: 
Doporučení 3: 
dále zjednodušit pravidla o nákladech na zaměstnance 
platná pro příští rámcový program pro výzkum 
(Horizont Evropa). 

X23      

Zdroj: EÚD. 

                                                      
23 Viz poznámka pod čarou 19. 
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Kapitola 5 

Hospodářská, sociální a územní soudržnost  
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Úvod 
5.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se podokruhu víceletého
finančního rámce 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“. Přehled hlavních 
činností a výdajů v rámci tohoto okruhu v roce 2020 je uveden v rámečku 5.1. Další 
informace o základním souboru za rok 2020 jsou uvedeny v bodě 5.7. 

Rámeček 5.1 

Podokruh víceletého finančního rámce 1b „Hospodářská, sociální a 
územní soudržnost“ – přehled za rok 2020 

Ostatní 
2,2 (3,7 %)

Evropský sociální fond 
14,7 (24,7 %)

Fond soudržnosti 
10,2 (17,1 %)

Evropský fond pro 
regionální rozvoj a 
ostatní regionální 
operace 
32,4 (54,5 %)

Soudržnost 
59,5
(34,3 %)

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a rozdělení podle fondů

(v mld. EUR)

173,3
miliardy 

EUR
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(*) Částka 58,3 miliardy EUR se skládá z ročních záloh a průběžných plateb za programové období 
2014–2020, které nebyly součástí účetních závěrek, z nichž vycházely soubory dokumentů 
k poskytnutí jistoty, které Komise v roce 2020 schválila. V souladu s harmonizovanou definicí 
uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11) se tyto platby považují za předběžné 
financování, a nebyly tudíž součástí našeho základního souboru pro výroční zprávu za rok 2020. 
Budou zahrnuty do našeho kontrolovaného základního souboru v roce, kdy Komise schválí 
příslušné účetní závěrky (například v prohlášení o věrohodnosti za rok 2021 pro platby provedené 
v účetním období 2019/2020). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2020. 

Stručný popis 

Cíle politiky a její výdajové nástroje 

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: 

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

s. 47). 

konečné platby:  1,2

platby za období 2014–2020 související s výdaji 
zatím neschválenými Komisí ⁽*⁾ 58,3

zúčtování předběžného financování a platby r. 2017 a 2018 na OP 
za období 2007–2013 uzavřené v r. 2020: 1,1

výdaje za období 2014–2020 schválené 
v r. 2020: 46,1 celkem: 48,4

celkem: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Kontrolovaný
základní soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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— Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jehož cílem je odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly prostřednictvím finanční podpory určené na budování 
infrastruktury a na produktivní investice do tvorby pracovních míst, prováděné 
především podniky; 

— 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 dosahovaného v 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 z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy, který je přímo 
spravován Komisí a financuje projekty, které náleží k transevropským sítím3. 

5.3. V rámci tohoto podokruhu víceletého finančního rámce členské státy 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, aby Komisi nebyly předkládány osvědčené nezpůsobilé 
výdaje. 

                                                      
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, aby míra zbytkových chyb5 v roční účetní závěrce operačních programů 
zůstala pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným v platném nařízení6. 
Aby v účetní závěrce, která se po ověřeních prováděných řídicími orgány jako 
osvědčená předkládá 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. 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 záruku7; 

— 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. 

5.5. Proces vedoucí k uzávěrce operačních programů z programového období 
2007–2013 byl ve velké míře srovnatelný s procesem popsaným v bodě 5.4. 

                                                      
4 Informace o rámci kontroly a získávání jistoty pro fondy ESI, včetně chronologického 

přehledu, jsme v plném rozsahu uvedli ve své 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 „zbytková celková míra chyb“, když 
se hovoří o programovém období 2014–2020. V této kapitole obě označujeme jako 
„míru/míry zbytkových chyb“. 

6 Čl. 28 odst. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (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 Viz článek 130 nařízení o společných ustanoveních, které omezuje úhradu průběžných 
plateb na 90 % příslušné částky. 
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Rozsah a koncepce auditu 

5.6. Naším cílem bylo přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému 
v příloze 1.1 a posoudit správnost výdajů v rámci podokruhu 1b víceletého finančního 
rámce. Také jsme zohlednili charakteristiky rámce kontroly a získávání jistoty pro tuto 
výdajovou oblast, protože jsme chtěli posoudit, nakolik se můžeme spoléhat na práci 
auditních orgánů a Komise. 

5.7. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
podokruhu víceletého finančního rámce v roce 2020 kontrolovali: 

— vzorek 227 operací, který byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro celé rozpětí 
výdajů spadajících do tohoto podokruhu víceletého finančního rámce. Skládal se 
z 213 operací, u kterých byly výdaje osvědčeny v rámci souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky (které byly předtím prověřeny 
auditním orgánem), a dále z osmi finančních nástrojů a šesti projektů Nástroje pro 
propojení Evropy řízených přímo Komisí; 

— práci provedenou auditními orgány s cílem potvrdit informace obsažené ve 
29 souborech dokumentů k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky, jež se 
týkaly 213 operací, které tyto orgány dříve zkontrolovaly; 

— 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; 

— informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO 
a GŘ EMPL a poté začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované 
Komisí. 

5.8. Náš kontrolovaný základní soubor (48,4 miliardy EUR) tvořily výdaje z období 
2014–2020, které byly začleněny do schválených souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty za účetní období 2018/2019, výdaje z let 2007–2013 v souborech dokumentů 
týkajících se uzávěrky operačních programů, které Komise uzavřela v roce 2020, 
a prostředky přidělené na Nástroj pro propojení Evropy z Fondu soudržnosti. 
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5.9. V roce 2020 schválila Komise účetní závěrky s výdaji 407 ze 418 schválených 
operačních programů (44,5 miliardy EUR). Tyto účetní závěrky byly součástí souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty předložených všemi 27 členskými státy a Spojeným 
královstvím za programové období 2014–2020. Členské státy vykázaly úhrady 
konečným příjemcům nebo v jejich prospěch prostřednictvím finančních nástrojů 
v účetním období 2018/2019 v rámci 87 těchto operačních programů (1,6 miliardy 
EUR). Komise také uzavřela nebo částečně uzavřela8 24 ze 101 zbývajících operačních 
programů (a zúčtovala 889 milionů EUR) z programového období 2007–2013. Tři roky 
po uzávěrce programového období tak ještě zbývá uzavřít 77 ze zbývajících operačních 
programů (z nichž 63 bylo uzavřeno částečně). Příspěvek z Fondu soudržnosti na 
Nástroj pro propojení Evropy činil přibližně 1,4 miliardy EUR. 

5.10. Náš vzorek 213 operací s výdaji osvědčenými v rámci souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty a souborů dokumentů týkajících se uzávěrky jsme přezkoumali ve 
dvou fázích. Nejprve jsme vybrali 29 souborů (26 z programového období 2014–2020 a 
tři z programového období 2007–2013) vztahujících se k 41 operačním programům. 
Z těchto 29 souborů dokumentů jsme následně do vzorku vybrali operace, které 
auditní orgány již dříve zkontrolovaly. 

5.11. Součástí našeho vzorku bylo osm finančních nástrojů z období 2014–2020, 
z nichž byly v účetním období 2018/2019 provedeny platby konečným příjemcům nebo 
v jejich prospěch. Prověřili jsme 60 úvěrů, 18 záruk, dvě kapitálové investice a 
devět nákladových položek týkajících se poplatků za správu účtovaných finančními 
zprostředkovateli. 

5.12. Příloha 5.2 obsahuje rozdělení našeho vzorku operací z programového 
období 2014–2020 a počet vyčíslitelných chyb, které jsme ve 27 členských státech a 
Spojeném království zjistili. 

  

                                                      
8 Pokud zůstávají nevyřešeny skutečnosti s významným (materiálním) dopadem, 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, výroční zprávy 
o činnosti a jiné správní mechanismy 
5.13. Tato část kapitoly obsahuje tři pododdíly. První se týká našeho testování 
letošního vzorku 227 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. Náš závěr o informacích o správnosti výdajů na 
soudržnost obsažených ve výročních zprávách o činnosti dvou odpovědných 
generálních ředitelství a výroční zprávě o řízení a výkonnosti vychází z našich zjištění 
z těchto tří pododdílů. 

Výsledky našeho testování operací a přezkumu či opakovaného 
provedení auditní práce 

5.14. Přehled výsledků našeho testování operací uvádí příloha 5.1. Ve 227 
operacích, které jsme kontrolovali, jsme našli a vyčíslili 23 chyb, které auditní orgány 
neodhalily. Při zohlednění 64 chyb, které auditní orgány zjistily, a oprav (v celkové výši 
834 milionů EUR za obě programová období), které uplatnily programové orgány, 
odhadujeme míru chyb na 3,5 %9. 

5.15. Auditní orgány vykázaly vyčíslitelné chyby v souborech dokumentů 
k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky u 64 z 213 operací, které jsme z těchto 
souborů dokumentů vybrali. Chyby se týkaly nezpůsobilých výdajů (43), zadávání 
veřejných zakázek (21), účetních a početních chyb (šest), státní podpory (dvě) a 
chybějících dokladů (jedna)10. Členské státy uplatnily finanční opravy, které podle 
potřeby extrapolovaly, aby míra zbytkových chyb klesla na 2% práh významnosti 
(materiality) nebo pod něj. 

                                                      
9 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 0,9 % (dolní hranice) a 6,1 % (horní hranice). 

10 Jediná operace může být zatížena více druhy chyb. 
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5.16. V rámečku 5.2 jsou zjištěné chyby rozděleny podle jednotlivých kategorií 
(před zohledněním finančních oprav). K odhadované míře chyb přispěly nejvíce 
nezpůsobilé projekty a náklady, porušení pravidel vnitřního trhu (zejména 
nedodržování pravidel státní podpory) a chybějící základní dokumentace. Další 
informace o těchto chybách jsou uvedeny v bodech 5.18–5.36. 

Rámeček 5.2 

Rozdělení chyb, které jsme zjistili 

 
Zdroj: EÚD. 

5.17. Počet a dopad zjištěných chyb prokazují, že zavedené kontroly dosud 
dostatečně nezmírňují vysoké přirozené riziko chyb v této oblasti. To se týká zejména 
řídících orgánů, jejichž ověřování není účinné při prevenci nebo odhalování 
nesrovnalostí u výdajů vykázaných příjemci. Další chyby jsou výsledkem rozhodnutí 
přijatých samotnými řídicími orgány. 
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Nezpůsobilé projekty a náklady 

5.18. Když orgány členských států předkládají Komisi výkazy výdajů, osvědčují, že 
výdaje vznikly v souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy a že podpora 
byla poskytnuta příjemcům a na operace, které splňovaly požadavky operačních 
programů na způsobilost. 

5.19. Nejčastější chybou, kterou auditní orgány zjišťují, jsou nezpůsobilé projekty a 
náklady. Podle jejich zpráv bylo na základě společné typologie dohodnuté s Komisí11 
46 % všech chyb zjištěných během účetního období 2018/2019 tohoto typu. 

5.20. Ve zkoumaných operacích jsme odhalili nezpůsobilé výdaje v 13 případech. 
Připadá na ně 57 % z počtu všech vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 
1,4 procentního bodu odhadované míry chyb. Hlavními příčinami nezpůsobilých výdajů 
byly nákladové položky nebo účastníci projektů, kteří nesplňovali pravidla způsobilosti. 
Jeden takový příklad je uveden v rámečku 5.3. 

Rámeček 5.3 

Nezpůsobilé náklady na zaměstnance 

U výzkumného projektu v Polsku byly náklady projektového manažera na 
zaměstnance v plném rozsahu vykázány jako náklady projektu. Grantová dohoda 
však stanoví, že řízení projektu má být hrazeno paušální sazbou na nepřímé 
náklady. Z tohoto důvodu neměly být náklady na řízení projektu vykázány 
samostatně a jsou nezpůsobilé. 

Nezpůsobilé náklady jsme nalezli i ve výkazech nákladů v Portugalsku a Německu. 

5.21. Nalezli jsme tři projekty, které získaly podporu v programovém období 
2014–2020, přestože nesplňovaly podmínky způsobilosti odpovídajících operačních 
programů. Na tyto případy připadá 13 % všech vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, 
tedy přibližně 1,5 procentního bodu odhadované míry chyb. Příklad nezpůsobilých 
projektů je uveden v rámečku 5.4. 

                                                      
11 Viz rámeček 6.5 ve výroční zprávě za rok 2018 a rámeček 5.7 ve výroční zprávě za rok 2019. 

140

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=53898


 

 

Rámeček 5.4 

Příklad se dvěma operacemi nezpůsobilými podle operačního 
programu 

Podle čl. 125 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních mohou řídicí orgány 
vybírat a financovat pouze operace, které jsou způsobilé podle podmínek 
odpovídajícího operačního programu. Ve Španělsku jsme prověřovali operační 
program ESF zaměřený na vzdělávání, odbornou přípravu a zaměstnanost, jehož 
specifickým cílem bylo „zvyšovat zaměstnatelnost a možnost najímat osoby, které 
nemají pracovní zkušenosti nebo jejichž pracovní zkušenosti jsou malé, 
prostřednictvím opatření spojujících obornou přípravu se zaměstnáním a 
prostřednictvím typů smluv se zabudovanou odbornou přípravou“. Všechny 
operace tedy musí spojovat zaměstnání s konkrétní složkou odborné přípravy. 

Dvě z operací, které jsme zkoumali, se týkaly poskytnutí výjimky ze sociálního 
zabezpečení zaměstnavatelům, kteří najímají pracovníky se zdravotním 
postižením, a to díky zákonu z roku 2006. Jelikož tyto dvě operace neobsahovaly 
složku odborné přípravy, nebyly dle našeho názoru v rámci tohoto operačního 
programu způsobilé. 

Mohly být způsobilé v rámci jiného operačního programu ESF, zaměřeného na 
sociální začleňování a sociální ekonomiku. Španělské orgány však již přijaly závazky 
k celému rozpočtu na uvedený operační program. 

5.22. V případě finančních nástrojů mají nezpůsobilé výdaje hlavně podobu plateb 
buď nezpůsobilým konečným příjemcům, nebo na nezpůsobilé investice. Chyby tohoto 
druhu jsme nalezli ve čtyřech úhradách ze tří z osmi nástrojů, které jsme prověřovali. 
Finanční zprostředkovatelé schválili tři investice, aniž potvrdili, že příjemci jsou malým 
nebo středním podnikem, takže tyto investice považujeme za nezpůsobilé. Zbylá 
investice nesplňovala jiné vnitrostátní požadavky na způsobilost. Na tyto čtyři 
nesrovnalosti připadá 0,2 procentního bodu námi odhadované míry chyb v této 
kapitole. 

5.23. Příjemci využili možnosti zjednodušeného vykazování nákladů u 60 operací, 
tj. 26 % našeho vzorku, přičemž použili paušálních sazeb nebo standardních stupnic 
jednotkových nákladů, případně kombinace obojího. Zjednodušené vykazování nákladů 
může snížit administrativní zátěž příjemců a považuje se za méně náchylné k chybám. 
Podle předpisů EU musí být metodika používání zjednodušeného vykazování nákladů 
stanovena předem a musí být přiměřená, ověřitelná a spravedlivá. Letos jsme zjistili 
chyby týkající se zjednodušeného vykazování nákladů u dvou operací. Žádná z chyb 
nebyla vyčíslitelná. 
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Použití čl. 14 odst. 1 nařízení o ESF vedlo v prvním roce provádění k nepřiměřené 
nerovnováze ve prospěch členského státu 

5.24. Obecně platí, že Komise členským státům proplácí jejich platby určené na 
výdaje příjemců, které jim vzniknou při provádění operací. V případě ESF může Komise 
pro úhrady těchto plateb rovněž stanovit standardní stupnice jednotkových nákladů a 
paušální částky12. Letos poprvé obsahoval náš vzorek operační program (v Itálii), kde 
byla tato možnost úhrady uplatněna. Týkalo se to pěti operací z tohoto operačního 
programu. 

5.25. Příjemci těchto pěti operací správně vykázali způsobilé náklady na základě 
metody zjednodušeného vykazování nákladů stanovené řídicím orgánem. V každém 
z případů však byla částka, kterou řídicí orgán vykázal Komisi, vypočtena na základě 
standardních stupnic jednotkových nákladů Komise13. V důsledku toho byly osvědčené 
částky předložené Komisi a vyplacené z rozpočtu EU v účetním období 2018/2019 za 
každou dotčenou operace o více než 20 % vyšší než částky schválené a vyplacené 
příjemcům. Tento postup dosud v období 2014–2020 vytvořil nerovnováhu ve 
prospěch členského státu ve výši více než 43 milionů EUR. 

5.26. Ačkoli se tyto dvě metody výpočtu liší, v zásadě se týkají stejných nákladů. 
Z tohoto důvodu by se výše finančních prostředků EU, které členský stát obdržel a 
následně vyplatil příjemcům, neměla zásadně lišit. Standardní stupnice jednotkových 
nákladů Komise pro tento italský operační program jsou ve své současné podobě pro 
členský stát příliš velkorysé. 

                                                      
12 Čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). 

13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2016 ze dne 29. srpna 2017, kterým se 
mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde 
o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady 
výdajů členským státům ze strany Komise (Úř. věst. L 298, 15.11.2017, s. 1). 
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Porušování pravidel vnitřního trhu 

5.27. Tento rok jsme zjistili 11 porušení pravidel vnitřního trhu, z nichž tři byla 
vyčíslitelná. Pět porušení se týkalo státní podpory a šest zadávání veřejných zakázek. 

Většina chyb v oblasti státní podpory se stále týká chybějícího motivačního účinku 

5.28. 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 výjimkách14 nebo pokud Komise státní podporu výslovně schválí. 

5.29. Letos jsme našli pět projektů, které porušily pravidla EU pro státní podporu. 
Domníváme se, že na dva z nich (jeden projekt FS a jeden projekt EFRR) neměly být 
žádné veřejné prostředky EU anebo členského státu přiděleny. Připadá na ně 
1,0 procentního bodu odhadované míry chyb. Ostatní tři chyby, které neměly žádný 
dopad na výši veřejného financování, jsme nevyčíslili. Komise vypracovala akční plán 
(společný akční plán pro státní podporu na období 2018–2022) zaměřený na 
informovanost a znalosti auditních orgánů. Důsledné provádění plánu má pro řešení 
nedostatků v uplatňování pravidel státní podpory zásadní význam. 

5.30. Tři chyby (z nichž dvě byly vyčíslitelné) se týkaly absence motivačního účinku. 
Pravidla EU povolují státní podporu jen tehdy, přispívá-li na činnosti, které by se jinak 
neuskutečnily. Motivační účinek se automaticky předpokládá u režimů spadajících pod 
obecné nařízení o blokových výjimkách, pokud práce začnou po datu žádosti 
o financování15. Tato skutečnost byla v posledních třech letech významnou příčinou 
chyb v oblasti státní podpory. Rámeček 5.5 uvádí jeden příklad z letošního auditu. 

                                                      
14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 

a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 
(Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1) (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

15 Článek 6 obecného nařízení o blokových výjimkách. 
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Rámeček 5.5 

Příklad chybějícího motivačního účinku 

V Lotyšsku investoval velký podnik do rekuperace tepelné energie pro využití ve 
svém výrobním zařízení. Před podáním projektové žádosti již příjemce dokončil 
zadávací řízení, uzavřel smlouvu o dodávkách a zaplatil dodavateli první zálohu. To 
potvrzuje, že investice byla zahájena před tím, než příjemce požádal o financování 
z EU, které tedy nemělo žádný motivační účinek, jak je vymezen v právních 
předpisech EU. 

Zjistili jsme jednu další operaci v Portugalsku, která byla nezpůsobilá, protože 
neexistoval motivační účinek. 

Členské státy odhalily mnoho chyb při zadávání zakázek 

5.31. Zadávání veřejných zakázek představuje klíčový nástroj hospodárného a 
efektivního vynakládání veřejných prostředků a vytváření vnitřního trhu. Prověřovali 
jsme 126 zadávacích řízení na stavební práce, služby nebo dodávky. Převážná většina 
se týkala projektů spolufinancovaných z operačních programů EFRR a FS. 

5.32. U šesti zadávacích řízení jsme zjistili nesoulad s pravidly EU anebo 
vnitrostátními pravidly pro zadávání veřejných zakázek, které auditní orgány 
neodhalily. V jednom případě se jednalo o závažné porušení předpisů, které ovlivnilo 
výsledek řízení, což jsme vykázali jako vyčíslitelnou chybu. Na tento případ připadala 
4 % všech vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 0,1 procentního bodu 
odhadované míry chyb. Chyby, které jsme nevyčíslili, se týkaly použití kritérií nebo 
technických specifikací, které některým společnostem znemožnily podat nabídku. 

5.33. Zadávání veřejných zakázek je významným zdrojem nesrovnalostí 
nahlášených auditními orgány. U operací, které jsme zkoumali, odhalily 21 případů 
nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím Komise 
uložily opravy v paušální sazbě od 5 % do 100 %16. Z hlediska četnosti představuje 
porušení předpisů pro zadávání veřejných zakázek 18 % všech chyb, které auditní 
orgány v účetním období 2018/2019 vykázaly, ale připadá na ně plných 41 % hodnoty 
nahlášených nesrovnalostí. 

                                                      
16 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527, nahrazené rozhodnutím Komise C(2019) 3452, 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. 
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5.34. Zjistili jsme rovněž, že kromě toho, že prostřednictvím auditů členských států 
a Komise byly zjištěny případy porušení předpisů, programové orgány uplatnily 
nápravná opatření také v reakci na systémové problémy. Tato nápravná opatření 
umožňují členským státům nahradit nesprávné výdaje. Jeden příklad je uveden 
v rámečku 5.6. 

Rámeček 5.6 

Horizontální finanční opravy na základě paušální částky k nápravě 
systémových nedostatků při ověřování zadávání veřejných zakázek 

V roce 2017 provedla Komise v Maďarsku předběžný preventivní systémový audit, 
aby ověřila vhodnost řídicích kontrol zadávání veřejných zakázek. Audit se týkal 
řídicího a kontrolního systému, který Maďarsko zřídilo a provádělo ve vztahu 
k šesti operačním programům. Komise zjistila průřezové systémové problémy 
s ověřováním veřejných zakázek ex ante. Rovněž zjistila, že programové orgány 
neodhalily nebo dostatečně neřešily řadu jednotlivých nesrovnalostí. Komise 
nakonec na všechny smlouvy, u nichž chybělo náležité ověření ex ante, uplatnila 
10% paušální opravy. Ty se týkaly období čtyř let a dosáhly odhadované hodnoty 
přibližně 770 milionů EUR. V souborech dokumentů k poskytnutí jistoty, které 
jsme prověřovali, proto Maďarsko v účetním období 2018/2019 vyňalo finanční 
prostředky EU ve výši 149 milionů EUR. 

Chybějící základní dokumentace 

5.35. Příjemci a programové orgány členských států musí mít systémy a postupy 
pro zabezpečení odpovídající auditní stopy. Součástí auditní stopy je vedení evidence 
dokumentů. Chybějící podkladová dokumentace a informace tvořily 19 % všech chyb, 
které auditní orgány za účetní období 2018/2019 vykázaly. 

5.36. Zjistili jsme, že podkladové informace nebo dokumentace chyběly u šesti 
operací, které jsme kontrolovali. Byli jsme nuceni vyčíslit čtyři z těchto chyb, protože 
programové orgány nebo příjemci nebyli schopni předložit základní dokumenty 
prokazující splnění podmínek způsobilosti. Tři z těchto čtyř případů se týkaly projektů 
ESF z programového období 2007–2013. Na výsledné chyby připadá asi 17 % operací, 
které jsme vyčíslili, a 0,1 procentního bodu odhadované míry chyb. 
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Naše posouzení práce auditních orgánů 

5.37. Práce auditních orgánů je zásadně důležitou složkou rámce kontroly a 
získávání jistoty v oblasti výdajů na soudržnost. Od roku 2017 jsme posuzovali práci 
34 ze 116 auditních orgánů ve 22 členských státech, včetně 21 auditních orgánů 
v 17 členských státech v tomto roce. 

5.38. U všech souborů dokumentů k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky, 
které jsme ověřovali, auditní orgány původně nahlásily míru zbytkových chyb 2 % nebo 
nižší. 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 uvedly, nebyla vždy spolehlivá. Při auditu 
jsme získali dostatečné důkazní informace k vyvození závěru, že míra zbytkových chyb 
je vyšší než 2 % u 12 z 26 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty (46 %), které jsme 
zkoumali (47 % výdajů ve vzorku). 

5.39. 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 11 z 12 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty v našem vzorku na hodnotu vyšší než 
2 %. 

5.40. Za čtyři roky, během kterých jsme přezkoumávali výdaje za období 2014–
2020, se hodnota souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, u kterých auditní orgány 
vykázaly nespolehlivé míry zbytkových chyb nižší než 2 %, setrvale pohybovala kolem 
50 % výdajů, které jsme si vybrali k auditu (viz rámeček 5.1). Také podíl souborů 
dokumentů se zbytkovou mírou nad prahem významnosti (materiality) byl trvale okolo 
poloviny. 
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Obrázek 5.1 – Hodnota souborů dokumentů k poskytnutí jistoty se 
zbytkovou mírou vyšší než 2 % 

 
Zdroj: EÚD. 

5.41. Při prověřování tří souborů dokumentů týkajících se uzávěrky z období 
2007–2013 jsme u dvou z nich stanovili zbytkovou míru chyb vyšší než 2% práh 
významnosti (materiality). 

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

5.42. Mezinárodní auditorské standardy vyžadují, aby auditoři dokumentovali svoje 
kontroly a jasně označili všechny dokumenty, které jsou v souvislosti s kontrolovanými 
výdaji nejrelevantnější17. 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 nesrovnalosti nebudou odhaleny. 

5.43. Na základě přezkumu práce auditních orgánů jsme byli schopni dospět 
k závěru o 104 operacích v našem ve vzorku (49 %). Nedostatky v rozsahu, kvalitě 
anebo dokumentaci této práce, které vyžadovaly opakované provedení příslušných 
auditorských postupů, jsme zjistili ve 109 operacích (51 %). Hlavní příčinou nedostatků 
byla nedostatečná auditní dokumentace vedená auditními orgány. 

                                                      
17 ISA 230 Dokumentace auditu. 
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5.44. V případě 43 operací (20 % z celkového množství) jsme museli o potřebnou 
auditní dokumentaci požádat příjemce. Zjistili jsme vyčíslitelné chyby, které auditní 
orgán dříve neodhalil, v 18 ze 109 operací (v devíti souborech dokumentů, včetně 
sedmi za programové období 2014–2020), u nichž jsme znovu provedli audit. 

Auditní orgány by si měly při auditech operací udržovat lepší přehled o riziku 
podvodů 

5.45. Právní předpisy definují podvod jako úmyslné porušení předpisů, které 
poškozuje nebo by mohlo poškodit rozpočet EU. Z dostupných informací vyplývá, že 
soudržnost představuje vyšší riziko podvodů než jiné oblasti18. I když za odhalování 
podvodů nenese hlavní odpovědnost auditor, musí být auditoři pozorní vůči existenci 
možných ukazatelů podvodu a střetu zájmů. Jak jsme konstatovali ve své zvláštní 
zprávě „Boj proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost“, je většina nesrovnalostí 
odhalena programovými orgány pomocí kontrol na místě19. 

5.46. Během svého přezkumu práce auditních orgánů jsme posuzovali, zda 
kontrolní seznamy, které se používaly při auditu operací, odpovídajícím způsobem 
řešily riziko podvodů. Zjistili jsme, že pouze 21 % operací z období 2014–2020 (40 ze 
192) bylo zkontrolováno za použití kontrolního seznamu, v němž bylo výslovně 
uvedeno riziko podvodů. 

5.47. Podle předpisů EU musí členské státy Komisi hlásit všechny případy podezření 
z podvodu. Ve dvou případech v našem vzorku jsme zjistili, že tento požadavek 
původně nesplnily. 

Není snadné sledovat částky, které jsou předmětem probíhajícího hodnocení 

5.48. Podle čl. 137. odst. 2 nařízení o společných ustanoveních mohou členské 
státy vyjmout z účetní závěrky částky, které byly předtím uvedeny v žádosti o platbu, 
ale které jsou předmětem probíhajícího posouzení správnosti. Jakákoli část těchto 
částek, která je následně shledána správnou, může být uvedena v budoucí žádosti 
o platbu. 

                                                      
18 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – 2019 

(COM(2020) 363 final). 

19 Zvláštní zpráva č. 6/2019. 
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5.49. Standardní formulář pro vykazování účetní závěrky neobsahuje podrobný 
oddíl pro částky podle čl. 137 odst. 2. Členské státy jsou povinny zveřejnit tyto částky 
jako jednu celkovou částku, nikoli však na úrovni každé operace. Za vedení podrobných 
záznamů o operacích a částkách, které jsou předmětem průběžného hodnocení, a za 
sledování toho, zda jsou zahrnuty do následných žádostí o platbu, odpovídá certifikační 
orgán. V takovém případě by dotčené výdaje měly podléhat stejným ověřením a 
kontrolám jako jakékoli jiné nové výdaje20. Zjistili jsme, že Komise nemá dostatečné 
informace na to, aby mohla dostatečným způsobem sledovat, zda jsou tyto částky 
řádně vyúčtovány. 

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

5.50. Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem generálních ředitelství 
Komise, jehož prostřednictvím prohlašují, zda mají přiměřenou jistotu, že kontrolní 
postupy zajišťují správnost výdajů. 

Komise zvýšila počet svých auditů souladu s předpisy 

5.51. Spolehlivost informací o správnosti uvedených ve výročních zprávách 
o činnosti z větší části závisí na kvalitě činnosti programových orgánů. Komise provádí 
audity souladu s předpisy, aby přezkoumala a posoudila spolehlivost práce auditních 
orgánů. Jak Komise uvádí ve svých výročních zprávách o činnosti, cílem těchto auditů je 
získat přiměřenou jistotu, že v době, kdy je jí účetní závěrka předložena, nezůstanou 
neodhaleny a nevykázány, a tedy nenapraveny, žádné závažné nedostatky v řídicích a 
kontrolních systémech. 

5.52. V roce 2020 zvýšila Komise počet svých auditů souladu s předpisy na 57 
(25 GŘ REGIO a 32 GŘ EMPL). V roce 2019 i 2018 to bylo 26. V 38 z těchto auditů 
dospěla Komise k závěru, že míry zbytkových chyb vykázané ve výročních kontrolních 
zprávách auditních orgánů za účetní období 2018/2019 byly podhodnoceny; Komise 
proto tyto míry zvýšila. V 20 případech (11 v GŘ REGIO a devět v GŘ EMPL) se tak 
zbytková míra zvýšila nad 2% práh významnosti. 

                                                      
20 Viz odpověď Komise na bod 6.34 naší výroční zprávy za rok 2016. 
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5.53. Audity souladu s předpisy, které provedla Komise, se vztahovaly na 
30 operací, které jsme letos prověřovali (10 v roce 2019). Než jsme zahájili své šetření, 
odhalila Komise v těchto operacích osm vyčíslitelných chyb (šest týkajících se veřejných 
zakázek, jednu nezpůsobilých výdajů a jednu nesprávného uplatnění zjednodušeného 
vykazování nákladů). Zohlednili jsme schopnost Komise tyto chyby odhalit a její 
závazek v náležitou dobu je opravit, což naši odhadovanou míru chyb snížilo 
o 0,7 procentního bodu. 

Podle ukazatele správnosti byla celková průměrná míra chyb nad prahem 
významnosti 

5.54. Na základě jednotlivých měr chyb vykázaných členskými státy, výsledků 
vlastního prověřování správnosti a dalších dostupných informací vypočítává Komise 
váženou průměrnou míru chyb. Tuto míru chyb vykazuje jako klíčový ukazatel 
výkonnosti týkající se správnosti. Klíčový ukazatel výkonnosti za rok 2020 vychází 
z individuálních sazeb vykázaných za účetní období 2018/2019, avšak nezohledňuje 
dopad záloh vyplacených na finanční nástroje. 

5.55. GŘ REGIO vykázalo klíčový ukazatel výkonnosti ve výši 2,1 % a „maximální 
míru“ 2,6 % (obě hodnoty přesahující 2% práh významnosti). Míra GŘ EMPL činila 1,4 % 
u klíčového ukazatele výkonnosti a 1,9 % u maximálního rizika. V obou výročních 
zprávách o činnosti se vysvětluje, že maximální míry zohledňují výsledky auditů, které 
jsou stále projednávány s členskými státy, a také případné chyby mimo vzorek operací 
v operačních programech, které v průběhu roku kontrolovala Komise nebo Účetní 
dvůr. Zatímco GŘ REGIO uplatnilo přístup popsaný ve výroční zprávě o činnosti, 
GŘ EMPL žádné další možné chyby kromě zjištěných plně nezohlednilo. Pokud by 
GŘ EMPL postupovalo stejně jako GŘ REGIO, jeho maximální míra by byla 2,1 %. 

5.56. Ve výroční zprávě za rok 2018 jsme dospěli k závěru, že celková míra 
zbytkových chyb, která slouží jako klíčový ukazatel výkonnosti, by z různých důvodů21 
měla být považována za minimální míru. Vzhledem k tomu, že i riziko při uzávěrce se 
stanovuje na základě klíčového ukazatele výkonnosti, představuje také minimální míru 
a budoucí opravy nemusí postačovat na to, aby při uzávěrce nezůstala žádná významná 
(materiální) míra chyb. 

5.57. Obrázek 5.2 uvádí přehled klíčových ukazatelů výkonnosti vykázaných Komisí 
v jejích výročních zprávách o činnosti za rok 2020. 

                                                      
21 Body 6.62 a 6.63 výroční zprávy za rok 2018. 
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Obrázek 5.2 – Klíčové ukazatele výkonnosti Komise ve srovnání s naší 
odhadovanou mírou chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

5.58. Komise ve zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020 vykázala u tohoto 
podokruhu víceletého finančního rámce kombinované celkové riziko při platbě 1,9 % až 
2,4 %22, které stanovila na základě odhadovaných rizikových částek těchto dvou 
generálních ředitelství a jejich klíčových ukazatelů výkonnosti. Již druhý rok za sebou 
tak odhady chyb provedené Komisí spadají do našeho vlastního rozpětí chybovosti. 
Zároveň jsou míry vykázané ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti (a také jednotlivé 
míry uvedené v obou výročních zprávách o činnosti) nižší než naše odhadovaná míra 
chyb (viz obrázek 5.2). 

5.59. Dokončujeme zvláštní zprávu, v níž podrobněji informujeme o relevantnosti, 
spolehlivosti a konzistentnosti roční míry chyb ve výdajích na soudržnost vykazované 
ve výročních zprávách o činnosti a výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

                                                      
22 Str. 72 svazku II výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2020. 
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Výhrady nemusí nutně nezohledňovat všechna významná (materiální) rizika 

5.60. Ve své výroční zprávě za rok 201923 jsme uvedli závěr, že výhrady nemusí 
zohledňovat všechna významná (materiální) rizika, neboť vycházejí hlavně z měr chyb 
za účetní závěrky za období 2018/2019, které ještě ve výročních zprávách za rok 2019 
nebyly potvrzeny. Naše letošní analýza účetních závěrek za období 2018/2019 
potvrdila, že 63 operačních programů v GŘ REGIO a 36 operačních programů 
v GŘ EMPL bylo skutečně postiženo významnými (materiálními) chybami. Komise však 
ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 nevznesla výhrady k 39 z těchto 
operačních programů v GŘ REGIO a k 28 z nich v GŘ EMPL. 

5.61. Minulý rok postupovala obě generální ředitelství ve vztahu k výhradám stejně 
jako ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019. Je tudíž možné, že výroční zprávy 
o činnosti za rok 2020 všechna významná (materiální) rizika opět nezohlednily. 

  

                                                      
23 Bod 5.62 výroční zprávy za rok 2019. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

5.62. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost“ byla významná (materiální). V tomto okruhu víceletého finančního rámce 
z našeho testování operací vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 3,5 % (viz 
příloha 5.1). 

5.63. Nedostatky zjištěné v práci několika auditních orgánů v našem vzorku (viz 
body 5.37–5.49) 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 12 z 26 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. Komise 
upravila míru zbytkových chyb na hodnotu vyšší než 2 % u 11 z těchto 12 souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty. Tím také zohlednila naši auditní činnost. Tato vysoká 
míra úprav je v souladu s údaji, které jsme vykázali v posledních čtyřech letech, jak 
ukazuje obrázek 5.2. 

5.64. Údaje o správnosti uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za účetní 
období 2018/2019 potvrzují významnou (materiální) míru chyb v oblasti politiky 
soudržnosti (2,4 %). Kvůli skutečnostem uvedeným v bodě 5.56 lze obě míry Komise 
zmíněné v bodě 5.58 považovat pouze za minimální odhady. V této souvislosti 
konstatujeme, že míry Komise spadají do dolní poloviny našeho rozpětí chybovosti, 
tj. pod námi odhadovanou mírou chyb (viz obrázek 5.2). 

5.65. Rámec kontroly a získávání jistoty na programové období 2014–2020 byl 
navržen tak, aby byly roční míry zbytkových chyb pod prahem významnosti 
(materiality). Při našem auditu se však ukázalo, že způsob, jakým rámec provádí 
programové orgány členských států a Komise, je třeba zlepšit. 

Doporučení 

5.66. Příloha 5.3 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na šest doporučení vyjádřených ve výroční zprávě za rok 2017. Komise ve většině 
ohledů realizovala čtyři doporučení a v některých ohledech jedno, přičemž jedno 
nerealizovala vůbec. 
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5.67. Přezkoumali jsme rovněž doporučení z výročních zpráv za roky 2018 a 2019,
která vyžadovala okamžité kroky nebo měla být provedena během roku 2020. 

5.68. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2020 doporučujeme
Komisi: 

Doporučení 5.1 – Vyvážené standardní stupnice jednotkových 
nákladů pro úhradu plateb provedených členskými státy 

Pozorně sledovat, jak členské státy využívají standardní stupnice jednotkových 
nákladů, aby režim nevedl k nepřiměřené nerovnováze ve prospěch členských států. 
Komise by měla členské státy vyzvat k tomu, aby upravily nepřiměřené sazby a 
odstranily nerovnováhu, aby tak případně nevznikaly při uzávěrce programů zisky. 

Časový rámec: okamžitě 

Doporučení 5.2 – Udržovat si přehled o riziku podvodů při 
auditech operací prováděných auditními orgány 

Výslovně vyzvat auditní orgány, aby do svých kontrolních seznamů zařadily konkrétní 
otázky o rizicích podvodů a dokumentovaly opatření k řešení případných rizik 
zjištěných během auditu. 

Auditní orgány by měly jednat v součinnosti s vnitrostátními koordinačními službami 
pro boj proti podvodům a zohlednit podezření z podvodu nebo zjištěné podvody 
nahlášené Komisi prostřednictvím systému pro řízení nesrovnalostí (IMS). Odkazujeme 
také na svá doporučení ve zvláštní zprávě č. 6/2019. 

Časový rámec: červen 2022 

Doporučení 5.3 – Sledování částek, které jsou předmětem 
probíhajícího posuzování 

Požádat členské státy, aby v ročním shrnutí zpřístupnily dostatečné informace 
o závěrech a následných opatřeních přijatých v souvislosti s operacemi, u nichž z účetní
závěrky v rámci probíhajícího posuzování vyňaly částky. Zvýšila by se tím
transparentnost způsobu, jakým programové orgány tyto částky sledují.

Časový rámec: 2022 
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Přílohy 

Příloha 5.1 – Výsledky testování operací 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ OPERACÍ V OBLASTI „HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ 
A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST“ 

    

  
2020 2019 

  
  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU 
  

  

Celkový počet operací 227 236 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB 
   
Odhadovaná míra chyb 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Horní hranice míry chyb 6,1 %  

 Dolní hranice míry chyb 0,9 %  
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Příloha 5.2 – Informace o opatřeních EU ve 27 členských státech a Spojeném království (2014–2020) 

Zdroj: EÚD. 

5

1

3

1

2

 v období 2014–2020

Členské státy 

Příspěvek EU (v mil. EUR)

1

2

11 354 42 2
4 266 15 0
4 238 16 1

Polsko
Itálie
Maďarsko
Česká republika 3 318 14 0
Španělsko 3 196 14 5
Portugalsko 2 860 11 3
Rumunsko 2 344 7 1
Německo 2 219 8 0
Francie 1 828 7 0
Spojené království 1 593 7 1
Řecko 1 204 7 0
Slovensko 1 112 8 0
Bulharsko 1 061 8 0
Chorvatsko 922 14 0
Litva 662
Lotyšsko 655 8 2
Slovinsko 443 7 0
Estonsko 420
Irsko 315
Belgie 306 7 0
Finsko 280
Švédsko 255
Kypr 158
Rakousko 139
Nizozemsko 135
Malta 133
Dánsko 40
Lucembursko 12
CELKEM 200 15

Kontrolované operace
Vyčíslené chyby 
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Příloha 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 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Komisi doporučujeme: 
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. 
(Datum provedení: okamžitě) 

 X24     

                                                      
24 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. Komise přijala dodatečná opatření tím, že do metodiky auditu finančních nástrojů začlenila doporučení, aby auditní orgány 
prováděly audit finančních zprostředkovatelů u nástrojů prováděných skupinou EIB bez ohledu na to, kdy byly zřízeny. Metodika však regulační mandát 
auditních orgánů nemůže rozšířit. Komise doložila, že auditní orgány v některých členských státech kontroly na úrovni finančních zprostředkovatelů již 
provádějí. Nicméně při auditu za rok 2020 jsme zjistili, že tyto kontroly se dosud neprovádějí důsledně (v členských státech, jež jsme kontrolovali, 
neprovedly na úrovni finančních zprostředkovatelů žádný audit ani externí auditor, ani auditní orgány). 
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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 

Doporučení 2: navrhnout změny právních předpisů pro finanční 
rámec na období po roce 2020, které by vylučovaly proplácení DPH 
veřejným orgánům z prostředků EU. 
(Datum provedení: před schválením legislativního rámce na období 
po roce 2020) 

X25 

Doporučení 3: vyřešit nedostatky, které jsme zjistili v jejím 
ověřování práce auditních orgánů v kontextu auditů správnosti 
Komise. 
(Datum provedení: okamžitě) 

X26 

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: 

X 

25 V roce 2018 vypracovala Komise alternativní návrh, podle něhož je DPH způsobilá pro projekty s celkovými náklady nižšími než 5 milionů EUR. Nové 
nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2017 (nařízení (EU) 2021/1060) tento problém neřeší. 

26 Viz body 6.58–6.64 výroční zprávy za rok 2018 a 5.48–5.62 výroční zprávy za rok 2019. Přestože Komise počet auditů souladu s předpisy provedených 
v roce 2020 zvýšila, stále se v práci auditních orgánů setkáváme s nedostatky. 
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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 

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; 

X27 

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;

X27 

iii) bude uvádět celkovou míru zbytkových chyb podokruhu VFR 1b
za každé účetní období.
(Datum provedení: červen 2019) 

X28 

27 Body i) a ii) jsou plně provedeny, neboť Komise přizpůsobila své vykazování a přijala klíčový ukazatel výkonnosti, který se zaměřuje na výdaje, které prošly 
kontrolním cyklem. 

28 Bod iii) je proveden ve většině ohledů, neboť ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti uvádí Komise celkovou míru zbytkových chyb za oblast, která plně 
neodpovídá podokruhu VFR 1b. 
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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 

Doporučení 5: zajistit, aby se auditní mechanismy změnily v souladu 
s návrhem Komise pro finanční nástroje v legislativním rámci pro 
období po roce 2020 tak, aby se do výpočtu míry zbytkových chyb 
započítávalo pouze skutečné využití prostředků na úrovni konečných 
příjemců. 
(Datum provedení: před zahájením provádění legislativního rámce 
na období po roce 2020) 

 X29     

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 výročních 
zprávách o činnosti zveřejněných rok po přijetí účetní závěrky. 
(Datum provedení: okamžitě) 

  X30    

                                                      
29 Nové nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 (nařízení (EU) 2021/1060) stanoví, že do první žádosti o platbu bude zahrnuta jediná 

zálohová platba ve prospěch finančních nástrojů. Komise hodlá před koncem roku 2021 přijmout akt v přenesené pravomoci, který auditním orgánům 
nařídí tuto zálohu z kontrolovaného základního souboru vyřadit. 

30 Viz bod 6.64 výroční zprávy za rok 2018. Ačkoli Komise zvýšila počet kontrol správnosti, nelze tuto činnost související se správností považovat za 
dokončenou v okamžiku, kdy Komise zveřejní svou výroční zprávu o činnosti v roce následujícím po schválení účetní závěrky. 
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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 

2018 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 6.1 — 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. 
(Cílové datum provedení: okamžitě) 

 X31     

                                                      
31 Naše předchozí audity potvrdily, že EIF již zlepšil nebo zlepšuje své systémy monitorování a kontroly a dobrovolně rozšířil využívání zpráv o přiměřené 

jistotě na programy v rámci iniciativy na podporu malých a středních podniků. Bereme sice na vědomí, že některé auditní orgány již ověření na úrovni 
finančních zprostředkovatelů provedly, na hodnocení plné účinnosti těchto opatření je však příliš brzy. 
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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 

Doporučení 6.2 – 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. 
(Cílové datum provedení: okamžitě) 

X32      

Doporučení 6.3 – Mechanismy uzávěrky za období 2014–2020 
Odstranit nedostatky a neumožnit uzavřít žádný program 
s významným (materiálním) objemem nesprávných výdajů. Komise 
by měla: 
a) označit hlavní rizika, která mohou mít dopad na řádné uzavření 
programů; 
b) […] 
(Cílové datum provedení: a) květen 2020) 

X33      

                                                      
32 Komise soustavně kontroluje, zda se platby příjemcům provádějí včas, a dle potřeby vydává pro členské státy doporučení k nápravě. 

33 Komise určila hlavní rizika, která mohou mít vliv na uzávěrku programů, a zvážila je při vypracovávání návrhu pokynů pro uzávěrku. 
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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 

2019 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 5.1 – Podmínky způsobilosti projektů 
Vyjasnit, co se rozumí pojmy „fyzicky dokončené“ anebo „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) 

 X34     

Zdroj: EÚD. 

                                                      
34 Bereme na vědomí opatření, která již Komise zahájila, aby pojmy „fyzicky dokončené“ a „plně provedené“ operace objasnila. Komise však tato vysvětlení 

neposkytla všem členským státům. 
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Kapitola 6 

Přírodní zdroje  
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Obsah 

Body 

Úvod 6.1.–6.6. 
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Rozsah a koncepce auditu 6.6. 
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Přímé platby: účinný kontrolní systém omezuje riziko vzniku 
chyb 6.10.–6.17. 
Integrovaný správní a kontrolní systém omezuje míru chyb v přímých 
platbách 6.15.–6.17. 

Kontroly prostřednictvím sledování: omezený rozsah v roce 
2020 6.18.–6.22. 

Rozvoj venkova, tržní opatření a další výdajové oblasti 
okruhu „Přírodní zdroje“: složitější podmínky způsobilosti 
zvyšují riziko chyb 6.23.–6.33. 
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státech a Spojeném království 

Příloha 6.3 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
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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 2020 je uveden v rámečku 6.1.  

Rámeček 6.1 

Okruh víceletého finančního rámce 2 „Přírodní zdroje“ – přehled za 
rok 2020 

Ostatní 
0,9 (1,5 %)

Evropský námořní a rybářský 
fond (ENRF) 
0,9 (1,4 %)

Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EZFRV) 
14,6 (24,1 %)

Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF) – výdaje 
související s trhem 
2,6 (4,3 %)

Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF) – přímé platby 
41,6 (68,7 %)

Přírodní zdroje 
60,6
(35,0 %)

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)

173,3
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 2020. 

Stručný popis 

6.2. V okruhu „Přírodní zdroje“ připadá 97 % výdajů na zemědělství a rozvoj
venkova. Tyto výdaje se provádějí prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP). 
SZP má tři obecné cíle1: 

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

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

o vyvážený územní rozvoj.

1 Čl. 110 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

průběžné/konečné platby:  60,0 průběžné/konečné platby: 60,0

platby předběžného financování⁽*⁾: 0,6

zúčtování předběžného financování⁽*⁾: 0,3

celkem: 
60,3

celkem: 
60,6

0 10 20 30 40 50 60

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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6.3. Ačkoli konečnou odpovědnost za SZP má Komise, zejména Generální ředitelství 
pro zemědělství a rozvoj venkova (GR AGRI), její řízení sdílí s platebními agenturami 
v členských státech. Od roku 2015 vydávají nezávislé certifikační subjekty v členských 
státech každý rok výrok ke 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, včetně 
propagačních opatření; 

o celostátní a regionální programy rozvoje venkova členských států 
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. 
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Rozsah a koncepce auditu 

6.6. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme kontrolovali: 

a) vzorek 218 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 19 členských států3 a 
Spojeného království. V důsledku vypuknutí epidemie COVID-19 a také abychom 
získali lepší vhled do fungování kontrolního systému, jsme u přímých plateb 
vybrali náš vzorek z namátkových kontrol provedených na místě platebními 
agenturami. Vzhledem k tomu, že jsme od členských států obdrželi vzorek plateb 
příjemcům, u nichž byla provedena náhodná kontrola na místě, museli jsme 
upravit naši míru tak, abychom zohlednili žádosti, které byly kontrolovány 
platebními agenturami a u nichž platební agentura neprovedla platbu nebo 
u nichž platba nebyla provedena v době výběru našeho vzorku. Naším cílem bylo 
přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému v příloze 1.1. 

b) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GR AGRI a 
Generálního ředitelství pro životní prostředí (GR ENV) a jejich začlenění do výroční 
zprávy Komise o řízení a výkonnosti. 

c) vybrané systémy, které se týkaly provádění „kontrol prostřednictvím sledování“ 
ze strany členských států4. 

                                                      
2 Vzorek sestával z 88 přímých plateb, 16 tržních opatření, 104 plateb v rámci programů 

rozvoje venkova, jedné vratky členskému státu týkající se předchozí opravy v rámci SZP a 
devíti plateb v oblasti rybolovu, životního prostření a klimatických opatření. 

3 Bulharsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, 
Maďarsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a 
Švédsko. Součástí vzorku byly čtyři operace v rámci přímého řízení. 

4 Body 6.16–6.17 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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Správnost operací 
6.7. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 6.1. Z 218 kontrolovaných 
operací bylo 180 (83 %) bez chyb a 38 obsahovalo chyby. Na základě 25 chyb5, které 
jsme vyčíslili, odhadujeme míru chyb v okruhu „Přírodní zdroje“ na 2,0 %6. 

6.8. Rozdělení naší odhadované míry chyb za rok 2020 uvádí rámeček 6.2. 

Rámeček 6.2 

Přírodní zdroje: typy chyb 

  
Zdroj: EÚD. 

6.9. Komise (v případě přímých výdajů) a členské státy uplatnily nápravná opatření, 
která snížila námi odhadovanou míru chyb v této kapitole o 0,5 procentního bodu.  

                                                      
5 Zjistili jsme také 13 případů nesouladu s pravidly, které neměly žádný finanční dopad. 

6 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 1,0 % (dolní hranice) a 3,0 % (horní hranice). 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Chybějící základní podpůrná dokumentace

Administrativní chyby

Poskytování nepřesných informací
o zemědělských plochách nebo zvířatech

Nezpůsobilý příjemce/činnost/projekt/
nezpůsobilé výdaje

Podíl okruhu „Přírodní zdroje“ 
na odhadované míře chyb
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Přímé platby: účinný kontrolní systém omezuje riziko vzniku 
chyb 

6.10. Naše práce potvrzuje závěr, že přímé platby jako celek nebyly zatíženy 
významnou (materiální) mírou chyb. Tyto platby představují 69 % výdajů v okruhu 
víceletého finančního rámce „Přírodní zdroje“.  

6.11. V roce 2020 připadá 90 % všech přímých plateb na čtyři režimy: 

a) dva režimy poskytující podporu příjmů na základě plochy zemědělského pozemku 
vykázané zemědělci: „režim základní platby“ (17,1 miliardy EUR) a „režim 
jednotné platby na plochu“ (4,2 miliardy EUR); 

b) tzv. platba na ekologizaci, jejímž účelem je podporovat zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí (11,9 miliardy EUR); 

c) dobrovolná podpora vázaná na produkci spojená se specifickými typy zemědělské 
produkce (např. hovězí a telecí maso, mléko nebo bílkovinné plodiny) 
(4,1 miliardy EUR). 

6.12. Testovali jsme 88 přímých plateb z těchto hlavních režimů. Zjistili jsme, že 
76 operací bylo bez chyb. Přímé platby zemědělcům se odvozují od nároků: příjemci 
obdrží platbu, pokud splňují určité podmínky. Míra rizika chyb u těchto plateb je nižší, 
pokud stanovené podmínky nejsou příliš složité (viz bod 1.18). 

6.13. Deset vyčíslených chyb v těchto režimech vzniklo v důsledku toho, že 
zemědělci ve svých žádostech o podporu nadhodnotili způsobilou plochu zemědělské 
půdy nebo počet zvířat.  

6.14. U dvou přímých plateb jsme zjistili nesoulad s pravidly, který neměl finanční 
dopad. 
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Integrovaný správní a kontrolní systém omezuje míru chyb v přímých 
platbách  

6.15. Hlavním nástrojem řízení přímých plateb je integrovaný administrativní a 
kontrolní systém (IACS)7, 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. 

6.16. Naše zjištění potvrzují naše předchozí připomínky8, že IACS a zejména LPIS 
jsou účinnými systémy řízení a kontroly umožňujícími zajistit, aby přímé platby 
podpory jako celek nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

6.17. Podle právních předpisů EU9 by platební agentury měly provádět kontrolu na 
místě u nejméně 5 % žadatelů. 1 % až 1,25 % žadatelů musí být vybráno namátkově. 
Za rok 2020 jsme vybrali svůj vzorek přímých plateb z namátkových vzorků kontrol na 
místě provedených platebními agenturami a přezkoumávali jsme jejich práci, abychom 
posoudili míru chyb v platbách. To nám umožnilo udělat si lepší přehled o činnosti 
platebních agentur. U operací, které jsme kontrolovali, jsme zjistili, že platební 
agentury řádně aktualizovaly systém evidence půdy LPIS a, s jednou výjimkou, zjistily a 
opravily všechny případy vykázání větší rozlohy, které přetrvávaly po jejich správních 
kontrolách. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 

8 Bod 6.15 naší výroční zprávy za rok 2019. 

9 Články 30 až 31 a 33 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 
17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a 
schvalování souladu (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69). 
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Kontroly prostřednictvím sledování: omezený rozsah v roce 
2020 

6.18. Od roku 2018 mohou platební agentury členských států uplatňovat 
tzv. „kontroly prostřednictvím sledování“. Při nich se pro ověření souladu s pravidly SZP 
využívají automatizované procesy založené na údajích družic Sentinel unijního 
programu Copernicus. Platební agentury dosud hlavně využívaly kontroly 
prostřednictvím sledování k posuzování žádostí o podporu na plochu v rámci režimů 
přímých plateb. Pokud lze všechna kritéria způsobilosti daného režimu plateb 
vyhodnocovat z vesmíru, mohou platební agentury dálkově sledovat celý základní 
soubor příjemců podpory. 

6.19. V naší nedávné zvláštní zprávě o využívání nových zobrazovacích technologií 
k monitorování společné zemědělské politiky jsme Komisi doporučili, aby prosazovala 
kontroly prostřednictvím sledování jako hlavní kontrolní systém v SZP po roce 202010.  

6.20. V rámci naší činnosti za účely vydání prohlášení o věrohodnosti za rok 2020 
jsme zkoumali, jak kontroly prostřednictvím sledování používaly dvě platební agentury. 
První případ se týkal režimu dobrovolné podpory vázané na produkci pro pěstitele 
rajčat na Maltě a druhý režimu základní platby v Belgii (Vlámsku). Zjistili jsme, že tyto 
platební agentury využily kontroly prostřednictvím sledování k tomu, aby předešly celé 
řadě nadměrných plateb. Rámeček 6.3 uvádí případ využití kontrol prostřednictvím 
sledování maltskou platební agenturou. 

                                                      
10 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“, bod 82. 
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Rámeček 6.3 

Kontroly prostřednictvím sledování v praxi 

Platební agentura pro zemědělství a venkov na Maltě používala kontroly 
prostřednictvím sledování k tomu, aby posoudila žádosti zemědělců 
o dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Monitorovací systém využívá 
pravidelná satelitní pozorování zemědělských pozemků během vegetačního 
období k vytvoření řady ukazatelů růstu plodin (modrá křivka v níže uvedeném 
grafu). Tyto ukazatele lze porovnat s předpokládaným trendem růstu pro sklizeň 
rajčat („vegetačním indexem“ znázorněným zelenou křivkou). Pokud neexistuje 
dostatečná korelace mezi ukazateli odvozenými z družicových pozorování a 
předpokládaným trendem růstu, systém tyto pozemky automaticky označí za 
účelem dalšího šetření (např. návštěva v terénu). Odpovídající ortofoto v systému 
LPIS potvrzuje pěstování rajčat. 

 
Zdroj: Platební agentura pro zemědělství a venkov, Malta. 

6.21. Kontroly prostřednictvím sledování zajišťují pravidelné pozorování 
zemědělské činnosti a mohou zemědělce varovat před možným nedodržováním 
pravidel režimu plateb kdykoli během vegetačního období. To zemědělcům poskytuje 
více příležitostí k opravě jejich žádostí o podporu před tím, než ji předloží. 

6.22. Komise se zavázala poskytovat členským státům podporu při rozvoji nového 
přístupu ke kontrolám prostřednictvím sledování. Na konci roku 2020 činil podíl plochy 
hlavních režimů přímé podpory (základní platby a jednotné platby na plochu), která 
byla předmětem kontrol prostřednictvím sledování, 5,7 %11. 

                                                      
11 Výroční zpráva o činnosti GR AGRI, příloha 2, strana 25. 
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Rozvoj venkova, tržní opatření a další výdajové oblasti okruhu 
„Přírodní zdroje“: složitější podmínky způsobilosti zvyšují riziko 
chyb 

6.23. Testovali jsme 104 operací v rámci programů rozvoje venkova, 16 operací 
týkajících se tržních opatření, jednu vratku členskému státu z předchozí finanční opravy 
Komise v rámci SZP12 a devět operací13 z výdajových oblastí mimo společnou 
zemědělskou politiku. V porovnání s přímými platbami se na většinu výdajů na rozvoj 
venkova, tržní opatření a další oblasti politiky VFR 2 (včetně úhrady nákladů 
vykázaných příjemci) vztahují složitější podmínky způsobilosti, což zvyšuje riziko chyb 
(viz bod 1.18). 

6.24. Příloha 6.2 uvádí přehled plateb v roce 2020 v rámci sdíleného řízení a 
výsledků testování operací v těchto oblastech s vyšším rizikem pro každý členský stát a 
Spojené království. 

Rozvoj venkova 

6.25. Komise schválila 118 programů rozvoje venkova v členských státech na 
období 2014–202014. Tyto programy zahrnují 2015 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; 

                                                      
12 V návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2018 – Španělsko v. Komise, 

T-459/16 a rozsudek Tribunálu ze dne 20. března 2019 — Španělsko v. Komise, T-237/17. 

13 Kontrolovali jsme čtyři operace v rámci Evropského námořního a rybářského fondu, jednu 
operaci týkající se závěrečné platby pro Evropský rybářský fond na období 2007–2013, dvě 
operace v rámci dohod o partnerství v odvětví rybolovu a dvě operace související 
s programem LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. 

14 V důsledku zpoždění při přijímání právních předpisů pro SZP po roce 2020 byly programy 
prodlouženy do konce roku 2022. Podle dohody o vystoupení Spojeného království budou 
programy Spojeného království pro rozvoj venkova probíhat až do jejich uzavření v roce 
2023. 

15 V roce 2020 bylo doplněno další opatření s cílem poskytnout mimořádnou dočasnou 
podporu v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/872). První platba Komise na základě vykázaných výdajů členských států 
v rámci nového opatření proběhla v roce 2021. 
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b) platby zemědělcům na základě zemědělské plochy nebo počtu zvířat 
v zemědělském podniku a environmentálních a klimatických kritérií. 

6.26. Naše testování operací zahrnulo platby v rámci 19 programů v 15 členských 
státech.  

6.27. Ze 104 testovaných operací v oblasti rozvoje venkova bylo 87 bez chyb. 
Z 11 případů, kdy jsme zjistili a vyčíslili chyby, mělo pět z nich dopad přesahující 20 %. 
U šesti plateb jsme zjistili nesoulad s pravidly, který neměl finanční dopad. 

6.28. Prověřovali jsme 54 plateb na investiční projekty, jako je modernizace 
zemědělských podniků, výstavba zařízení na zpracování zemědělských produktů, 
podpora komunitně vedeného místního rozvoje, zahájení činnosti mladých zemědělců 
ve venkovské oblasti nebo podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech.  

6.29. Zjistili jsme vyčíslitelné chyby v sedmi platbách na investiční projekty, které 
většinou vznikly v důsledku toho, že příjemci vykázali výdaje nebo činnosti, jež 
nesplňovaly podmínky způsobilosti jejich projektu (viz rámeček 6.4). Ve dvou 
případech byla chyba nižší než 2 % a ve dvou se pohybovala mezi 2 % a 20 %. Zjistili 
jsme rovněž tři operace zatížené chybami přesahujícími 20 %. 

Rámeček 6.4 

Příklad nezpůsobilých výdajů v projektu rozvoje venkova 

Prověřovali jsme platbu na projekt rozvoje venkova v Chorvatsku, který 
podporoval pěstování borůvek včetně instalace zavlažovací soustavy. 

Investice do zavlažování mohou být financovány z fondů EU pouze tehdy, jestliže 
splňují požadavky stanovené v předpisech EU, které podporují udržitelné využívání 
vody. Patří mezi ně existence nebo instalace zařízení na měření vody. 

Příjemce předložil dokumenty, v nichž bylo uvedeno, že součástí projektu je 
i vodoměr, a platební agentura výdaje související se zavlažovací soustavou 
schválila. Zjistili jsme však, že vodoměr nainstalován nebyl, takže zavlažovací 
složka investice nebyla pro financování EU způsobilá. 
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6.30. Prověřovali jsme 50 plateb na základě plochy nebo počtu zvířat vykázaných 
zemědělci v souvislosti s požadavky na splnění kritérií souvisejících s životním 
prostředím a klimatem a s dobrými životními podmínkami zvířat. Sem patří vyrovnávací 
platby zemědělcům v oblastech s přírodními omezeními a platby na plnění specifických 
agroenvironmentálně-klimatických závazků nebo na ekologické zemědělství. 

6.31. Platební agentury v rámci těchto opatření využívají systém IACS ke kontrole 
prvku založeného na ploše v žádostech zemědělců o podporu, což omezuje riziko chyb 
v souvislosti se způsobilou plochou. Zjistili jsme dva menší případy (méně než 2 %) 
vykázání nadměrné způsobilé plochy. Zjistili jsme však dvě operace zatížené chybami 
přesahujícími 20 %: v jednom případě zemědělec nedodržel minimální intenzitu chovu 
zvířat a v druhém případě platební agentura nesprávně vypočítala sankci za vykázání 
nadměrné plochy. 

Tržní opatření 

6.32. Zemědělská tržní opatření tvoří několik rozdílných režimů, na něž se vztahují 
různé podmínky způsobilosti. Testovali jsme 16 operací a zjistili tři případy, kdy 
platební agentury proplatily nezpůsobilé náklady. Ve dvou z těchto případů překročila 
chyba 20 %. V jednom případě jsme rovněž zjistili nesoulad s pravidly, který neměl 
finanční dopad. 

Rybolov, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu 

6.33. Také na projekty v oblasti rybolovu, životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu se vztahují různá výběrová kritéria a podmínky způsobilosti. V devíti operacích, 
které jsme kontrolovali, jsme zjistili jednu vyčíslenou chybu pramenící z vykázání a 
proplacení nezpůsobilých výdajů. Ve čtyřech případech jsme zjistili nesoulad s pravidly, 
který neměl finanční dopad. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Zprávy GR AGRI o správnosti výdajů na SZP 

6.34. Ředitelé všech platebních agentur každoročně předkládají GŘ AGRI výroční 
prohlášení řídícího subjektu o účinnosti kontrolních systémů agentury a o legalitě a 
správnosti plateb. Členské státy podávají zprávy o svých správních kontrolách a 
kontrolách na místě (tzv. kontrolní statistiky).  

6.35. 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. 

6.36. GŘ AGRI používá míry chyb uvedené v kontrolních statistikách, 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 při platbě“. Úpravy vyplývající z vlastní práce 
GR AGRI většinou spočívaly v paušálních částkách za použití souboru kritérií, která 
uplatňuje při provádění finančních oprav s cílem standardizovat řešení problémů 
zjištěných v řídicích a kontrolních systémech členských států. Následně od těchto údajů 
odečte GR AGRI svůj odhad budoucích finančních oprav a zpětně získaných částek, aby 
odhadlo „konečnou rizikovou částku“.  

6.37. Podle kontrolních statistik vypracovaných platebními agenturami odpovídala 
míra chyb 0,9 % celkových výdajů na SZP. GR AGRI při zohlednění práce certifikačních 
orgánů vypočetlo, že riziko při platbě u výdajů na SZP jako celku činilo v roce 2020 
přibližně 1,9 %.  
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Výroční zpráva Komise o řízení a výkonnosti 

6.38. Pro oblast „Přírodních zdrojů“ činí odhad rizika při platbě provedený Komisí a 
uvedený v její výroční zprávě o řízení a výkonnosti 1,9 %. 

Politiky a postupy v oblasti boje proti podvodům v rámci SZP 

6.39. Platební agentury musí mít zavedeny systémy pro předcházení podvodům a 
jejich odhalování a Komise musí získat přiměřenou jistotu o fungování těchto systémů. 
Ve své výroční zprávě za rok 2019 jsme zjistili u SZP určité nedostatky v politikách a 
postupech pro boj proti podvodům a doporučili jsme tyto problémy řešit16. V roce 
2021 jsme provedli audit výkonnosti opatření Komise a členských států v oblasti boje 
proti podvodům v rámci SZP. Zvláštní zprávu na toto téma, která se bude rovněž 
zabývat problémem zabírání půdy, plánujeme zveřejnit do konce tohoto roku. 

                                                      
16 Body 6.34 až 6.41 a bod 6.44 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

6.40. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Přírodní zdroje“ se blížila prahu 
významnosti (materiality). V tomto okruhu víceletého finančního rámce z našeho 
testování operací vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 2,0 % (viz příloha 6.1). 

6.41. Z našich výsledků vyplývá, že míra chyb u přímých plateb, které představují 
69 % plateb v tomto okruhu víceletého finančního rámce, nebyla významná 
(materiální) a že celkově u výdajových oblastí, v nichž jsme zjistili vyšší riziko (rozvoj 
venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostředí a klimatická opatření), na něž 
připadá 31 % plateb v rámci tohoto okruhu, byla významná (materiální). 

Doporučení 

6.42. Zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na doporučení 4 
vyjádřené ve výroční zprávě za rok 2017, které mělo být provedeno do roku 202017, 
uvádí příloha 6.3. Komise realizovala toto doporučení v plném rozsahu. 

  

                                                      
17 V roce 2017 jsme předložili tři další doporučení; zjištění z kontroly opatření přijatých 

v návaznosti na tato doporučení jsme uvedli v příloze 6.3 naší výroční zprávy za rok 2019 .  
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Přílohy 

Příloha 6.1 – Výsledky testování operací 

  2020 2019 
  
  

  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací 218 251 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 2,0 % 1,9 % 

 
 

 
 Horní hranice míry chyb 3,0 %  

 Dolní hranice míry chyb 1,0 %  
  

182



Příloha 6.2 – Informace o opatřeních EU ve 27 členských státech 
a Spojeném království 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.

Francie 2 555 1 934 551 70 13 1
Itálie 2 294 1 526 678 90 12 3
Španělsko 1 960 1 222 600 138 12 2
Německo 1 502 1 356 117 29 6 -
Polsko 1 342 1 206 38 98 13 1
Rumunsko 1 243 1 151 66 26 12 1
Spojené království 837 767 41 29 10 -
Portugalsko 744 580 108 56 10 1
Řecko 628 528 59 41 - -
Maďarsko 613 565 40 8 4 -
Rakousko 596 573 22 1 8 2
Česká republika 425 404 17 4 - -
Irsko 417 334 59 24 4 1
Chorvatsko 412 359 13 40 4 1
Švédsko 348 326 12 10 8 2
Bulharsko 332 303 18 11 - -
Finsko 325 305 6 14 4 -
Slovensko 205 194 11 - - -
Litva 200 190 3 7 - -
Nizozemsko 170 129 23 18 2 -
Lotyšsko 167 150 3 14 - -
Belgie 159 89 61 9 - -
Slovinsko 135 126 7 2 4 -
Dánsko 133 96 12 25 - -
Estonsko 116 101 1 14 - -
Kypr 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Lucembursko 15 14 1 - - -

Členské státy, 
v nichž proběhla kontrola operací

Platby a výsledky testování operací za rok 2020 za každý členský stát a Spojené království 
pro oblast rozvoje venkova, tržních opatření a rybolovu v rámci sdíleného řízení

Kontrolované operace

Členské státy 

Platby celkem 

Rozvoj venkova
Tržní opatření

Rybolov
Vyčíslené chyby

(v mil. EUR)
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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 

2017 

Komisi doporučujeme, aby: 
Doporučení 4:  
monitorovala pokrok platebních agentur v tom, jak 
podporují zemědělce, kteří zatím nepoužívají 
geoprostorovou žádost o podporu, a prosazovala 
osvědčené postupy, aby byl přínos nového systému co 
největší a aby byl nový systém v úplnosti zaveden ve 
lhůtách stanovených v předpisech. 

X      

Zdroj: EÚD. 
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Kapitola 7 

Bezpečnost a občanství  
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Obsah 

Body 

Úvod 7.1.–7.8. 
Stručný popis 7.2.–7.7. 

Rozsah a koncepce auditu 7.8. 

Správnost operací 7.9.–7.10. 

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

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

Závěr a doporučení 7.16.–7.17. 
Závěr 7.16. 

Doporučení 7.17. 

Příloha 7.1 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
týkající se okruhu „Bezpečnost a občanství“ 
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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 2020 je uveden v rámečku 7.1. 

Rámeček 7.1 

Okruh víceletého finančního rámce 3 „Bezpečnost a občanství“ – 
přehled za rok 2020 

Jiné⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Kreativní Evropa 
0,2 (3,8 %)

Potraviny a krmiva 
0,2 (3,7 %)

Decentralizované 
agentury 
1,2 (18,5 %)

Migrace a bezpečnost 
1,6 (25,3 %)

Nástroj pro mimořádnou 
podporu v rámci Unie 
2,6 (40,5 %)







Bezpečnost 
a občanství 

6,3
(3,7 %)

173,3 
miliardy 

EUR

(v mld. EUR)

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení
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(*) Zahrnuje výdaje na spotřebitele, spravedlnost a 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 2020. 
(***) 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 2020. 

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 nástroj pro
mimořádnou podporu. Ten byl zřízen v dubnu 20201, aby členským státům pomáhal 
řešit pandemii COVID-19 mimo jiné tím, že financuje přeshraniční přesun a přepravu 
pacientů, zdravotnického personálu a základních zdravotnických produktů, výzkum a 
výrobu vakcín a léčby a vývoj, nákup a distribuci testovacího materiálu. 

1 Viz nařízení Rady (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory 
podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění 
COVID-19. 

průběžn…průběžné/konečné platby:  0,7

roční rozhodnutí schválit národní 
účty fondů AMIF/ISF: 1,0 

platby předběžného financování ⁽**⁾: 5,6

zúčtování předběžného
financování ⁽***⁾: 1,4

celkem: 3,1

celkem: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

(v mld. EUR)

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
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7.4. Významná část rozpočtu v tomto okruhu připadá také na migraci a bezpečnost. 
Výdaje se financují ze dvou fondů: Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) 
a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). 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 AMIF2 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. Funguje prostřednictvím dvou nástrojů3: 
ISF – hranice a víza a ISF – policie. 

7.5. V rámci sdíleného řízení provádějí členské státy víceleté národní programy 
AMIF a ISF, které schválila Komise. Po šesti letech od začátku sedmiletého 
programového období členské státy opět zintenzivnily provádění svých národních 
programů. Přesto nebyl značný objem prostředků dosud vyplacen a s blížící se 
uzávěrkou programů se tlak na vnitrostátní orgány může ještě zvýšit. Rámeček 7.2 
obsahuje shrnutí výdajů, o jejichž vyplacení členské státy požádaly Komisi od začátku 
programového období. 

                                                      
2 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se 

zřizuje Azylový, migrační a integrační fond. 

3 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 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 ze dne 
16. dubna 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 na národní programy AMIF a ISF se zrychlily, avšak velká část rozpočtu 
dosud zůstává nečerpána 

 
(*) 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 2020 tedy obsahuje výdaje členských států 
z roku 2019. 

Zdroj: EÚD na základě údajů Evropské komise (národní programy a rozhodnutí o schválení do konce 
roku 2020). 

7.6. V případě akcí Unie v rámci AMIF a ISF (nadnárodní opatření nebo opatření 
zvláštního významu pro celou EU), které přímo řídí GŘ HOME, zpozdila omezení 
související s pandemií COVID-19 činnosti na projektech. To spolu se skutečností, že 
v roce 2019 bylo vyplaceno velké množství záloh, vedlo k tomu, že v 2020 bylo 
provedeno podstatně méně plateb než v předchozích letech. 

102
460

1 055
1 540

2 140

529

1 510

1 957

2 037

1 904

63 248
548

896
1 296

475

733

952

1 263

1 399

2014–2015 2014–2016 2014–2017 2014–2018 2014–2019 (*)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

(v mil. EUR)

AMIF



Stále dostupný rozpočet
Kumulativní výdaje

ISF
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7.7. Dalšími významnými výdajovými oblastmi jsou: 

o financování Úřadu evropského veřejného žalobce a 12 decentralizovaných 
agentur4, které se aktivně podílejí na plnění hlavních priorit EU v oblasti migrace a 
bezpečnosti, soudní spolupráce a zdraví, 

o program „Potraviny a krmiva“, jehož cílem je zajišťovat zdraví osob, zvířat a rostlin 
ve všech fázích potravinového řetězce, 

o „Kreativní Evropa“, což je rámcový program podpory EU určený pro kulturu a 
audiovizuální oblast, 

o několik programů, jejichž společným cílem je posílit oblast bezpečnosti a 
občanství v EU zaměřením na spravedlnost, spotřebitele, civilní ochranu a práva, 
rovnost a občanství. 

Rozsah a koncepce auditu 

7.8. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
okruhu víceletého finančního rámce v roce 2020 kontrolovali: 

a) vzorek 27 operací, který byl sestaven tak, aby přispěl k našemu celkovému 
prohlášení o věrohodnosti, nikoli aby byl reprezentativní pro výdaje spadající 
do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Míru chyb pro tento okruh 
víceletého finančního rámce jsme proto nebyli schopni vypočítat. Vzorek 
obsahoval 14 operací ve sdíleném řízení s členskými státy5 (dvě operace na 
členský stát), osm operací v rámci přímého řízení a dvě v rámci nepřímého řízení 
Komise a dále tři spočívající ve zúčtování záloh poskytnutých agenturám; 

                                                      
4 Zdraví: ECDC, EFSA, EMA, vnitřní věci: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, CEPOL, eu-LISA, 

spravedlnost: EIGE, Eurojust, FRA. Specifické výroční zprávy s naším výrokem o legalitě a 
správnosti operací všech těchto agentur jsou k dispozici na internetové stránce EÚD. 

5 V Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, Polsku a Spojeném království. 
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b) vybrané systémy, přičemž jsme prověřovali: 

i) výroční kontrolní zprávy čtyř auditních orgánů6 připojené k roční účetní 
závěrce za rok 2020 týkající se fondů AMIF a ISF, a zda jsou tyto zprávy 
v souladu s právními předpisy7; 

ii) práci týchž auditních orgánů, a zda jsou jejich audity výdajů a jejich postupy 
směřující k vydání spolehlivých výroků auditora přiměřené; 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ HOME a 
GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) a ve výroční zprávě 
Komise o řízení a výkonnosti. 

                                                      
6 Ve Španělsku, Lucembursku, Rakousku a Finsku. 

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 
7.9. Z 27 operací, které jsme kontrolovali, bylo osm (30 %) zatíženo chybami. Nalezli 
jsme čtyři operace s vyčíslitelnými chybami, které měly finanční dopad na částky 
účtované na vrub rozpočtu EU. Rámeček 7.3 uvádí jeden příklad. 

Rámeček 7.3 

Nadhodnocené náklady na dopravu zdravotnického vybavení 

Jedno opatření ESI, které jsme prověřovali, prováděl ministerský odbor ve 
Spojeném království8. Spočívalo v přepravě osobních ochranných prostředků pro 
lékařské využití z Asie (například Číny a Singapuru) do Spojeného království od 
dubna do července 2020 na řešení mimořádné situace v souvislosti s propuknutím 
pandemie COVID-19. Orgány Spojeného království k tomuto účelu zadaly zakázku 
třem leteckým nákladním dopravcům na základě zadávacích řízení v mimořádných 
situacích (jednací řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení). 

Prověřovali jsme jednu z těchto zakázek, kterou se zvýšila nákladní kapacita nad 
objem, který byl již k dispozici podle stávající zakázky, avšak orgány EU 
nepředložily zásadní položky zadávací dokumentace. Nebyli jsme tudíž schopni 
ověřit, zda orgány Spojeného království v tomto případě zadávací řízení skutečně 
provedly. Jelikož chybí informace dokazující opak, máme za to, že zakázka byla 
udělena dopravci přímo. Náklady na přepravu podle této zakázky nebyly tedy 
způsobilé pro financování EU. 

Orgány Spojeného království navíc použily nesprávný směnný kurz, když převáděly 
přepravní náklady jednoho dopravce z dolarů na eura. Projektové náklady 
dopravce tak byly nadhodnoceny o 20 %. 

Orgány Spojeného království také vykázaly náklady na let, který byl ve skutečnosti 
zrušen, a byl tudíž nezpůsobilý k financování. 

Celkově byly náklady předložené GŘ ECHO nadhodnoceny o 30 %. Ačkoli orgány 
Spojeného království předložily spolu s výkazem nákladů osvědčení o auditu, 
chyby, které jsme nalezli, nezávislý externí auditor neodhalil. Kromě toho ani 
kontroly, které provedlo GŘ ECHO před provedením platby, neodhalily všechny 
chyby v osvědčeném výkaze nákladů. 

                                                      
8 Podle dohody o vystoupení Spojeného království bylo s několika výjimkami právo Unie 

v přechodném období „použitelné s ohledem na Spojené království a ve Spojeném 
království“. Spojené království tedy mělo do konce roku 2020 nárok na financování EU. 
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7.10. Dále jsme zjistili čtyři případy nesouladu s právními a finančními 
ustanoveními, ale bez finančního dopadu na rozpočet EU. Týkaly se výběru projektů a 
uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení neúplné 
dokumentace k výkazům nákladů a chybného fungování informačního systému 
(systémová chyba). Porušení takových pravidel může ohrozit řádné finanční řízení 
výdajů EU a mít potenciální dopad na způsobilost vykazovaných nákladů. Příklady 
takového porušení uvádí rámeček 7.4. 

Rámeček 7.4 

Dokumentace služeb poskytnutých dětem bez doprovodu nebyla 
vždy uspokojivá 

V Řecku jsme prověřovali projekt financování z fondu AMIF, který prováděla 
nevládní organizace. Spočíval v poskytování ubytování a dalších služeb (stravování, 
výrobků osobní hygieny, volnočasových činností, poradenství atd.) dětem bez 
doprovodu v útulcích ve čtyřech řeckých městech. Nevládní organizace obdržela 
finanční krytí na základě standardních denních jednotkových nákladů na 
ubytované dítě bez doprovodu. 

Interní předpisy útulků neobsahovaly jasné ukazatele, jejichž pomocí má nevládní 
organizace prokazovat, že určité služby spadající do standardních jednotkových 
nákladů (například dohled, organizace činností, úklid, stravování) byly poskytnuty 
a byly v dostatečné kvalitě. Nevládní organizace tudíž nebyla schopna prokázat, že 
služby skutečně na přiměřené úrovni poskytla. Dalším nedostatkem bylo, že mladí 
lidé zůstávali v útulcích bez řádného zdůvodnění (například školní docházka, 
zdravotní problémy) i po dosažení dospělosti. 
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Prověrka prvků vnitřních kontrolních 
systémů 

Přezkum práce auditních orgánů týkající se jejich výročních 
kontrolních zpráv a auditů výdajů 

7.11. Přezkoumali jsme práci čtyř orgánů, které jsou povinny zkontrolovat účetní 
závěrku související s prostředky AMIF/ISF v jejich členských státech9 a předložit Komisi 
výroční kontrolní zprávu. Naším cílem bylo posoudit, zda 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 mohly dospět k závěru o celém 
základním souboru; 

d) správně vypočetly10 míru chyb; 

e) zavedly odpovídající postupy pro vydávání spolehlivých výroků auditora a zpráv 
o auditu11. 

7.12. Všechny auditní orgány, které jsme prověřovali, vypracovaly a zavedly 
podrobné a dostatečně kvalitní postupy, které jim umožňují informovat ve výroční 
kontrolní zprávě o své práci. Našli jsme některé nedostatky, jejichž dopad na účetnictví 
však nebyl dostatečně významný na to, aby závěry auditních orgánů oslaboval. Komise 
některé z těchto nedostatků zjistila již ve svém posouzení výroční kontrolní zprávy za 
rozpočtový rok 2019. Svá zjištění předkládáme v rámečku 7.5. 

                                                      
9 Lucembursko a Rakousko v případě AMIF a Španělsko a Finsko v případě ISF. 

10 Jak to vyžaduje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291. 

11 V souladu s klíčovým požadavkem č. 14 na systémy řízení a kontroly – viz příloha 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/646 ze dne 5. dubna 2017, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) 2015/378, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční 
účetní závěrky a schvalování souladu. 
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Rámeček 7.5 

Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách 

Nedostatky 
Členský stát 

auditního 
orgánu 

Možný dopad 

Nedostatky ve výběru vzorku: jednotka 
vzorku nebyla jasně vymezena, 
v auditním vzorku bylo příliš málo 
položek. 

Lucembursko 

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit 
jen omezenou 
jistotu. 

Vykázané údaje 
nejsou spolehlivé. 

Odpovědný orgán předložil kontrolnímu 
orgánu předběžnou účetní závěrku 
ještě před tím, než dokončil vlastní 
kontroly na místě a než do ní zahrnul 
platby technické pomoci. Vzniká tak 
riziko, že kontrolní orgán bude provádět 
audit nesprávných výkazů. 

Rozdíly mezi předběžnou a konečnou 
účetní závěrkou byly ve výroční 
kontrolní zprávě vysvětleny jen zčásti. 

Španělsko 

Míry chyb byly v hlavní části výroční 
kontrolní zprávy vypočteny a 
prezentovány nepřesně. 

Rakousko 

Byla nesprávně vykázána hodnota a 
rozsah auditního vzorku. Rakousko 

Výroční kontrolní zpráva řádně 
neinformovala o výsledcích auditů 
výdajů a systémů nebo o celkové míře 
jistoty. 

Chyběly informace o tom, že určitá část 
auditní práce byla zadána externě. 

Lucembursko 

 

196



 

 

7.13. Vybrali jsme 23 auditních spisů týchž čtyř auditních orgánů. Neprovedli jsme 
opakovaně jejich auditní práci v plném rozsahu, nýbrž jsme na základě spisů 
zkontrolovali, zda uplatnily vhodné kontrolní postupy zaměřené na všechna kritéria 
způsobilosti uvedená v nařízení o AMIF a ISF12. Podle našich celkových zjištění 
vycházely auditní orgány při svých závěrech z podrobných kontrolních programů a 
kontrolních seznamů. Odhalili jsme však také nedostatky, které uvádíme 
v rámečku 7.6. 

Rámeček 7.6 

Nedostatky v práci auditních orgánů 

Nedostatky 
Členský stát 

auditního 
orgánu 

Možný dopad 

Proces výběru projektů nebyl řádně 
zkontrolován. Lucembursko 

Nejsou odhaleny 
nezpůsobilé výdaje. 

Kontrolní závěry nejsou 
spolehlivé. 

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit jen 
omezenou jistotu 

Nedostatečné testování způsobilosti 
výdajů. Lucembursko 

Nedostatečná auditní stopa nebo 
špatná dokumentace kontrolní 
činnosti. 

Španělsko, 
Lucembursko, 
Rakousko, 
Finsko 

Odhalené nezpůsobilé náklady 
nebyly vždy vykázány. Lucembursko 

Některé skutečnosti související se 
zadáváním veřejných zakázek byly 
nesprávně klasifikovány. 

Finsko 

Nedostatečný přezkum externě 
zadané auditní činnosti. Lucembursko 

 

                                                      
12 Viz klíčový požadavek č. 12 v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/646. 

197

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R0646


 

 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
7.14. Přezkoumali jsme výroční zprávy o činnosti GŘ HOME a GŘ CONNECT13 a 
nezjistili jsme žádné informace, které by odporovaly našim zjištěním. Náš omezený 
vzorek operací za rok 2020 (27 operací) však nedostačuje na to, abychom porovnali 
výsledky našeho auditu s informacemi o správnosti výdajů vykázanými oběma 
příslušnými generálními ředitelstvími. 

7.15. Přezkoumali jsme odhady rizikových částek při platbě a při uzávěrce 
vypracované GŘ HOME a GŘ CONNECT. Zjistili jsme, že tyto odhady byly vypočítány 
v souladu s interní metodikou a byly ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti správně 
vykázány. 

                                                      
13 V případě GŘ CONNECT jsme přezkoumávali pouze informace poskytnuté o výdajích na 

program Kreativní Evropa. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

7.16. Vzorek operací byl sestaven tak, abychom na jeho základě mohli vydat výrok 
k výdajům roku 2020 z rozpočtu jako celku, nikoliv aby byl reprezentativní pro výdaje 
spadajících do okruhu 3 víceletého finančního rámce „Bezpečnost a občanství“. 
Neprověřovali jsme dostatečný počet operací na to, abychom mohli odhadnout míru 
chyb pro tento okruh víceletého finančního rámce (viz bod 7.8). Naše kontrola operací 
a systémů nicméně poukázala na dvě oblasti, které by bylo možné zlepšit (viz body 7.9 
a 7.10). 

Doporučení 

7.17. Příloha 7.1 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na dvě doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2017. Komise od té doby 
realizovala obě doporučení v plném rozsahu. Přezkoumali jsme rovněž doporučení 
z naší výroční zprávy za rok 2018, které mělo být realizováno během roku 2020 a bylo 
provedeno v plném rozsahu. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 
2020 doporučujeme Komisi: 

Doporučení 7.1 – Způsobilost nákladů na projekty ESI 

Pečlivě prověřovat způsobilost nákladů předkládaných příjemci v rámci opatření ESI – 
zejména řádnost zadávacích řízení. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

Doporučení 7.2 – Dokumentace v případech, kdy je financování 
založeno na standardních jednotkových nákladech 

Poskytnout orgánům členských států, které odpovídají za čerpání prostředků GŘ HOME 
ve víceletém finančním rámci 2014–2020 i 2021–2027, pokyny k dokumentování 
úplnosti a kvality služeb, když je financování založeno na standardních jednotkových 
nákladech. 

Časový rámec: do konce roku 2022 

199



 

 

Příloha 7.1 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se okruhu „Bezpečnost a občanství“ 

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 

Komise by měla: 
Doporučení 1: poskytnout členským státům pokyny 
k tomu, jak využívat finanční prostředky EU v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení. Prováděcí pokyny 
k AMIF/ISF by měly především uvádět, že pokud 
opatření EU provádějí veřejné orgány, spolufinancování 
EU nesmí přesáhnout celkové způsobilé náklady bez 
DPH. 

X14      

Doporučení 2: od členských států požadovat, aby 
v roční účetní závěrce vnitrostátních programů v rámci 
AMIF a ISF vykazovaly příslušné částky v rozdělení na 
zpětně získané částky, předběžné financování a 
skutečně vynaložené náklady a od roku 2018 uváděly ve 
svých výročních zprávách o činnosti skutečně vzniklé 
náklady podle jednotlivých fondů. 

X15      

                                                      
14 V srpnu 2019 a červenci 2020 zaslala Komise sdělení, v nichž členským státům připomněla pravidla pro způsobilost DPH. 

15 Komise změnila vzor pro roční účetní závěrku AMIF a ISF, aby zohlednila naše požadavky. 
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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 

2018 

Komisi doporučujeme zajistit, aby při provádění 
administrativních kontrol žádostí o platbu systematicky 
používala dokumentaci, jejíž poskytnutí od příjemců 
svých grantů požadovala, aby tak mohla řádně prověřit 
legalitu a správnost zadávacích řízení organizovaných 
těmito příjemci. 
Komise by rovněž měla orgány členských států, které 
jsou odpovědné za národní programy fondů AMIF a ISF, 
instruovat, aby při administrativních kontrolách žádostí 
o platbu přiměřeným způsobem kontrolovaly legalitu a 
správnost zadávacích řízení organizovaných příjemci 
prostředků z těchto fondů. 
Časový rámec: v průběhu roku 2020 

X16      

Zdroj: EÚD. 

                                                      
16 Komise aktualizovala svou kontrolní strategii a zvýšila informovanost orgánů členských států o otázkách souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. 
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Kapitola 8 

Globální Evropa  
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Obsah 

Body 

Úvod 8.1.–8.5. 
Stručný popis 8.2.–8.4. 

Rozsah a koncepce auditu 8.5. 

Správnost operací 8.6.–8.14. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 8.15.–8.29. 
Výroční zpráva o činnosti Služby nástrojů zahraniční politiky 8.15.–8.18. 

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2020 8.19.–8.28. 

Výroční zpráva o činnosti a studie míry zbytkových chyb GŘ INTPA 8.29. 

Závěr a doporučení 8.30.–8.32. 
Závěr 8.30. 

Doporučení 8.31.–8.32. 

Přílohy 
Příloha 8.1 – Platby GŘ NEAR a GŘ INTPA jednotlivým 
delegacím 

Příloha 8.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení 
  

203



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 2020 je uveden v rámečku 8.1. 

Rámeček 8.1 

Okruh víceletého finančního rámce „Globální Evropa“ – přehled za 
rok 2020 

Další opatření a programy 
1,9 (16,4 %)

Humanitární pomoc 
1,9 (16,8 %)

Nástroj předvstupní pomoci 
(NPP) 
1,9 (16,9 %)

Evropský nástroj sousedství (ENI) 
2,7 (23,2 %)

Nástroj pro rozvojovou 
spolupráci (DCI) 
3,0 (26,7 %)

Globální Evropa 
11,4

(6,6 %)

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)

173,3
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 2020. 

Stručný popis 

8.2. Do okruhu „Globální Evropa“ spadají výdaje na veškerou vnější činnost 
(zahraniční politiku) financovanou ze souhrnného rozpočtu EU. Cílem této politiky 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 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 předcházení krizovým situacím a řešení konfliktů, zachovávat mír, 
posilovat mezinárodní bezpečnost a podporovat mezinárodní spolupráci, 

— propagovat zájmy Unie a společné zájmy podporou vnějšího rozměru politik EU. 

průběžné/konečné platby: 3,6

platby předběžného financování ⁽*⁾: 7,8

zúčtování předběžného financování: 5,2

úhrady ze svěřenského fondu: 0,4

celkem: 9,2

celkem: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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8.3. Hlavními generálními ředitelstvími a útvary, které se podílejí na plnění rozpočtu 
na vnější činnost, jsou Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství (GŘ INTPA)1, 
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 2020 dosáhly platby v okruhu „Globální Evropa“ 11,4 miliardy EUR2 a 
byly vyplaceny prostřednictvím několika nástrojů (viz rámeček 8.1) a metod 
poskytování podpory, jako je např. financování zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, dále 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). 

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 2020 kontrolovali: 

a) vzorek 75 operací, který byl sestaven tak, aby přispěl k našemu celkovému 
prohlášení o věrohodnosti, nikoli aby byl reprezentativní pro výdaje spadající do 
tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Míru chyb v tomto okruhu víceletého 
finančního rámce jsme proto nebyli schopni odhadnout. Náš vzorek obsahoval 
32 operací GŘ NEAR, 14 operací GŘ INTPA, 13 operací GŘ ECHO, 10 operací FPI a 
6 dalších operací. 

b) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ NEAR a 
GŘ INTPA a poté začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované 
Komisí. 

  

                                                      
1 Bývalé Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO). 

2 Konečné plnění plateb, včetně účelově vázaných příjmů. 
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Správnost operací 
8.6. Ze 75 operací, které jsme kontrolovali, bylo 28 (37,3 %) zatíženo chybami. 
Zjistili jsme 17 vyčíslitelných chyb, které měly finanční dopad na částky účtované na 
vrub rozpočtu EU. Odhalili jsme rovněž 11 dalších případů nesouladu s právními a 
finančními ustanoveními. 

8.7. Obecnými kategoriemi zjištění v okruhu „Globální Evropa“ jsou nezpůsobilé 
náklady, náklady, které nevznikly, chyby při zadávání veřejných zakázek a chybějící 
podkladové dokumenty. Příklady chyb, které jsme vyčíslili, uvádí rámeček 8.2. 
V rámečku 8.3 je pak popsán příklad, kdy nebyla řádně realizována pověřovací dohoda 
a grantová dohoda. V tomto případě nebylo možné vypočítat přesnou nezpůsobilou 
částku. 
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Rámeček 8.2 

Dodávky nevyužité pro financovaná opatření  

GŘ NEAR 

Kontrolovali jsme výdaje, které jeden příjemce vykázal v rámci grantové dohody 
podepsané s Komisí v říjnu 2016. Cílem opatření bylo zlepšit zdraví uprchlíků pod 
ochranou přijímající země, mimo jiné i očkováním. Grant byl financován výhradně 
z rozpočtu EU a z jeho celkových odhadovaných nákladů ve výši 300 milionů EUR 
připadalo 47 %, tj. 142 milionů EUR, na vybavení a dodávky. Aby příjemce mohl 
grantovou dohodu realizovat, uzavřel v prosinci 2017 s dodavatelem zdravotních 
prostředků smlouvu na nákup vakcín. 

Pokud jde o výdaje, které Komise proplatila před uzavřením této smlouvy, nebyly 
nám poskytnuty žádné podklady k nákupu, skutečným nákladům ani o počtu 
podaných dávek vakcín. Za nezpůsobilou považujeme částku v celkové výši 
4,4 milionu EUR. 

Nezpůsobilé náklady v žádosti o proplacení nákladů  

GŘ NEAR 

Kontrolovali jsme výdaje, které příjemce vykázal v rámci grantové dohody 
podepsané s Komisí. Opatření financované z grantu mělo podpořit sociální 
začlenění Romů posílením místních komunit v přijímající zemi. Komise celý grant 
ve výši 4 milionů EUR financovala z rozpočtu EU. 

Přezkoumali jsme podkladové dokumenty a zjistili jsme, že Komise schválila 
k úhradě zálohové platby ve výši 269 531 EUR, přestože příjemce příslušné činnosti 
nerealizoval. Komise také dvakrát přijala žádost o proplacení nákladů ve výši 
270 537 EUR. Podle našeho názoru je kontrolovaná částka ze 64 % nezpůsobilá. 
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Rámeček 8.3 

Alokace sdílených nákladů není založena na skutečně vzniklých 
výdajích 

GŘ ECHO 

Část výdajů, které jsme kontrolovali, se vztahovala ke čtyřem zvláštním grantovým 
dohodám a jedné pověřovací dohodě s celkovými odhadovanými náklady ve výši 
11,2 milionu EUR. 

Některé z kontrolovaných částek souvisely s náklady, které byly sdíleny mezi 
projektem financovaným EU a partnerskými organizacemi. Podle ustanovení 
dohod měly být tyto náklady sdíleny na základě skutečně vzniklých výdajů. 
U partnerských organizací jsme prověřovali postupy pro alokaci nákladů a 
související podklady, z nichž vyplynulo, že alokaci nákladů prováděly na základě 
rozpočtu nebo odhadovaných částek. 

V jednom případě například nebyly náklady na elektřinu pro místní kancelář 
vypočteny podle skutečně vynaložených výdajů, ale jako podíl disponibilního 
rozpočtu na smlouvu. Podobně v jiném případě byly náklady na renovaci 
kancelářského skladu, provoz vozidel a pronájem hrazeny na základě 
disponibilního rozpočtu, který zbýval každý měsíc na pokrytí jednotlivých druhů 
společných nákladů. Přesný finanční dopad těchto skutečností však nebylo možné 
vypočítat. 

Tento způsob alokace nákladů je v rozporu s podmínkami dohod. 

8.8. Při kontrole uvedených operací jsme zaznamenali příklady účinných systémů 
vnitřní kontroly, jako je například systém popsaný v rámečku 8.4. 
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Rámeček 8.4 

Účinné kontroly žádostí o platby prováděné Komisí v rámci přímého 
řízení 

GŘ INTPA 

EU na základě smlouvy o poskytování služeb s mezinárodní poradenskou 
společností, která se specializuje na veřejnou politiku a rozvojovou spolupráci, 
financovala opatření v hodnotě 13,8 milionu EUR na podporu sdružení 
podporujícího regionální integraci v Asii. 

Prověřovali jsme platbu, kterou Komise provedla na základě faktury vystavené 
konzultantem v rámci této smlouvy o poskytování služeb. Při zpracování žádosti 
o platbu zjistila místní delegace EU nezpůsobilé náklady ve výši 35 500 EUR, 
vykázané jako odměny odborníků. Požádala proto konzultanta, aby na tuto částku 
vydal dobropis, a platbu snížila. 

Během období plnění smlouvy Komise zjistila a zpět získala nezpůsobilé náklady 
v celkové výši přes 113 700 EUR. Žádné další chyby jsme nezjistili. 

8.9. Existují dvě oblasti výdajů, v nichž jsou operace díky platebním podmínkám 
méně náchylné k chybám. Jedná se o i) rozpočtovou podporu (viz bod 8.10) a ii) 
projekty prováděné mezinárodními organizacemi a podléhající tzv. „nominálnímu 
přístupu“ (viz bod 8.12). V roce 2020 jsme kontrolovali tři operace rozpočtové podpory 
a 14 projektů řízených mezinárodními organizacemi, včetně šesti operací s nominálním 
přístupem. V těchto oblastech jsme nezjistili žádné chyby. 

8.10. Rozpočtová podpora je příspěvkem do souhrnného rozpočtu daného státu 
nebo do jeho rozpočtu na konkrétní politiku či cíl. Platby rozpočtové podpory 
financované ze souhrnného rozpočtu EU v roce 2020 činily 1,7 miliardy EUR. 
Prověřovali jsme, zda Komise dodržela podmínky, jimiž se platby rozpočtové podpory 
partnerským zemím řídí, a zda ověřovala, že tyto země splňují obecné podmínky 
způsobilosti (např. uspokojivé zlepšení finančního řízení veřejného sektoru). 

8.11. Jelikož však právní předpisy ponechávají široký prostor pro výklad, má Komise 
při rozhodování o tom, zda partnerské země tyto obecné podmínky splňují, značnou 
flexibilitu. Při auditu správnosti nemůžeme zjišťovat, co se stane poté, kdy Komise 
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pomoc přijímající zemi vyplatí, protože tyto prostředky se pak slučují s vlastními 
rozpočtovými zdroji dané země3. 

8.12. 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 věcné správnosti. 

8.13. V roce 2020 činily platby mezinárodním organizacím ze souhrnného rozpočtu 
EU 3,2 miliardy EUR. Nejsme s to stanovit, na jak velkou část se vztahoval nominální 
přístup, protože Komise to samostatně neeviduje. 

8.14. Některé mezinárodní organizace4 poskytly k dokumentům jen omezený 
přístup, například ve formátu určeném pouze ke čtení, takže jsme nemohli pořizovat 
kopie přezkoumaných dokumentů. Některé mezinárodní organizace také zpochybnily 
náš mandát. Tyto problémy brzdily plánování a provádění našeho auditu a vedly 
k velkým zpožděním v získávání požadované dokumentace auditním týmem i v jeho 
práci. V jednom případě mezinárodní organizaci trvalo více než osm měsíců, než 
předložila požadované podklady. Smlouva o fungování EU5 dává EÚD právo přístupu 
k veškerým dokumentům a informacím, jež potřebuje k realizaci svého úkolu. 
Související připomínky jsme již dříve uvedli ve výroční zprávě za rok 20186 a ve 
stanovisku č. 10/20187.  

                                                      
3 Efektivností a účinností rozpočtové podpory se zabývá řada 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://www.eca.europa.eu). 

4 Agentura Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských 
uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA), Dětský fond OSN (UNICEF) a Mezinárodní banka 
pro obnovu a rozvoj (IBRD). 

5 Právo EÚD na přístup k dokumentům je vymezeno v článku 287 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). „[…] fyzické nebo právnické osoby přijímající platby z rozpočtu […] 
předají Účetnímu dvoru na jeho žádost veškeré podklady a informace nezbytné pro splnění 
jeho úkolů.“ (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 170). 

6 Viz bod 9.13 v kapitole 9 „Globální Evropa“ naší výroční zprávy za rok 2018. 

7 Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, bod 18. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Výroční zpráva o činnosti Služby nástrojů zahraniční politiky  

8.15. Přezkoumávali jsme výroční zprávu o činnosti Služby nástrojů zahraniční 
politiky (FPI) za rozpočtový rok 2020. 

8.16. Naše analýza se zaměřila na to, zda FPI ve své výroční zprávě o činnosti 
předložila informace o správnosti v souladu s pokyny Komise a zda důsledně 
uplatňovala metodiku pro odhad budoucích oprav a zpětně získaných částek. 

8.17. U celkových výdajů schválených v roce 2020 (730 milionů EUR) FPI odhadla 
celkovou rizikovou částku v době platby na 8,0 milionů EUR (1,10 %). Hodnotu oprav 
provedených na základě svých kontrol v následujících letech odhadla na 
3,5 milionu EUR (43,8 % celkové ohrožené částky). Na základě těchto skutečností 
vedoucí představitel FPI uvedl, že finanční expozice tohoto útvaru byla pod 2% prahem 
významnosti (materiality). 

8.18. Komise může některé subjekty pověřit úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu 
za předpokladu, že jsou schopny ve vysoké míře chránit finanční zájmy EU. V takových 
případech finanční nařízení vyžaduje, aby se u těchto subjektů posoudilo, zda dodržují 
zásady řádného finančního řízení, transparentnosti, nediskriminace a viditelnosti 
opatření EU. Tento postup je označován jako „posouzení pilířů“8. FPI musí zajistit, aby 
všechny mise v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) byly tímto 
způsobem akreditovány. Ke konci roku 2020 dvě9 z 11 probíhajících misí SBOP ještě 
neobdržely úplné kladné posouzení pilířů. Zejména hodnocení mise EU pro pomoc na 
hranicích (EUBAM) Libye probíhá již dlouhou dobu10, což svědčí o možném nedostatku 
                                                      
8 Článek 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 

18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie 
(finanční nařízení), ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na posouzení pilířů se 
v průběhu času vyvíjely a od jejich prvotního začlenění do finančního nařízení v roce 2002 
byly aktualizovány. 

9 Mise EUBAM v Libyi a poradní mise EU (EUAM) ve Středoafrické republice. 

10 Rada schválila misi EUBAM v Libyi v květnu 2013. Mise v současnosti z důvodu politické 
situace v Libyi sídlí v Tunisku. 
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ve vnitřních kontrolách. FPI přijala konkrétní opatření ke zmírnění souvisejících rizik. 
Posouzení pilířů jsou však nezbytná k ochraně finančních zájmů EU11. 

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2020 

8.19. V roce 2020 vypracoval externí dodavatel pro GŘ NEAR šestou studii míry 
zbytkových chyb. Účelem studie je odhadnout míru chyb, které nebyly odhaleny 
správními kontrolami GŘ NEAR, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat 
v celé oblasti, za niž toto generální ředitelství odpovídá, a dospět tak k závěru 
o účinnosti těchto kontrol. Jedná se o důležitý prvek, z něhož vychází prohlášení 
o věrohodnosti generálního ředitele, který je příspěvkem k informacím o správnosti 
v souvislosti s „vnější činností“, zveřejněným ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

8.20. GŘ NEAR informovalo o výsledcích studie míry zbytkových chyb za rok 2020 
ve své výroční zprávě o činnosti12. V rámci studie se prověřoval vzorek 375 operací 
provedených na základě zakázek dokončených mezi zářím 2019 a srpnem 2020. 
Odhadovaná celková míra zbytkových chyb tohoto generálního ředitelství činila 1,36 %, 
a byla tedy pod 2% prahem významnosti stanoveným Komisí. V předchozích dvou 
letech činila 0,72 % v roce 2018 a 0,53 % v roce 2019. 

8.21. 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 přispívat k podhodnocení míry zbytkových chyb. 

8.22. Při letošním auditu jsme opět nalezli několik zásadních faktorů, které míru 
zbytkových chyb zkreslily. Prvním bylo to, že GŘ NEAR nerozčlenilo základní soubor 
operací použitých pro výběr vzorku tak, aby více zahrnoval oblasti náchylnější 
k chybám nebo aby se méně zaměřoval na oblasti s potvrzenou nižší mírou rizika13. 
Operace rozpočtové podpory jsou spojeny s nízkým rizikem a v roce 2020 
představovaly pouze 26 % (hodnoty) celkového základního souboru míry zbytkových 
chyb. Ve vzorku míry zbytkových chyb však tvořily 39 % (hodnoty). V posledních letech 

                                                      
11 Článek 154 finančního nařízení. 

12 Míra zbytkových chyb je ve výroční zprávě o činnosti označovaná jako „celková míra chyb“ 
(odvozená z informací GŘ). 

13 Viz kapitola 9 „Globální Evropa“ naší výroční zprávy za rok 2017 . 
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se jejich podíl na vzorku míry zbytkových chyb stále zvyšuje: 29 % v roce 2018, 31 % 
v roce 2019 a 39 % v roce 2020. 

8.23. GŘ NEAR navíc v roce 2018 zavedlo další míru chyb pro přímo řízené granty 
(tzv. míru chyb u grantů). Na základě získaných informací generální ředitel ponechal 
výhradu, která byla v minulosti vznesena z důvodu vysokého rizika u těchto grantů, 
v platnosti. Obecně platí, že u vzorku míry zbytkových chyb uplatňuje dodavatel 
2% míru významnosti a 95% míru důvěry14. V případě míry chyb u grantů je však míra 
důvěry 80 %, což vedlo k méně přesnému odhadu skutečné míry chyb v této části 
základního souboru. Tento přístup neodráží vysoké riziko v této oblasti. 

8.24. Druhým faktorem byla skutečnost, že podíl operací, u nichž míra zbytkových 
chyb zcela nebo částečně vycházela z předchozí kontrolní činnosti, se od roku 2016 
zvýšil a v roce 2020 dosáhl více než 60 %. U těchto operací se dodavatel spoléhal na 
předchozí práci provedenou jako součást kontrolního rámce GŘ NEAR, jako jsou 
finanční audity projektů a ověřování výdajů prováděné nezávislými třetími stranami, 
a zohlednil také předchozí kontroly provedené Komisí. Zároveň se celkový počet 
operací přezkoumávaných v rámci studie míry zbytkových chyb snížil o více než 25 %. 
Přílišné spoléhání se na předchozí kontroly je v rozporu s účelem studie míry 
zbytkových chyb, jímž je identifikace chyb, které těmto kontrolám unikly. 

8.25. Dodavatel studie míry zbytkových chyb se navíc opíral o ověření výdajů 
provedená s určitými omezeními stanovenými finanční a správní rámcovou dohodou 
(FAFA), která byla uzavřena s některými mezinárodními organizacemi. Tato dohoda 
omezuje počet položek, které lze kontrolovat při ověřování výdajů, i přístup 
k důkazním informacím. 

8.26. Třetím faktorem byla metoda, kterou GŘ NEAR použilo pro odhad míry 
zbytkových chyb. Zaprvé, tato metoda dává dodavateli široký prostor pro to, aby sám 
uvážil, zda existují dostatečné logistické a právní důvody, které brání včasnému 
přístupu k dokumentům o operaci, a znemožňují tak odhadnout míru chyb. Za druhé, 
Komise přidala k míře zbytkových chyb 5% rizikovou přirážku, stejně jako tomu bylo 
v roce 2019. Není však jasné, jak Komise k rizikové přirážce ve výši 5 % dospěla. Tato 
metoda tedy nutné neodráží skutečnou míru zbytkových chyb příslušné operace15. 

                                                      
14 Pravděpodobnost, že se míra chyb v základním souboru nachází v určitém intervalu 

(dále jen „interval spolehlivosti“). 

15 V roce 2020 byla míra chyb v jednom případě odhadnuta částečně. 
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8.27. Čtvrtým faktorem je vysoký počet operací, které byly v základním souboru 
pro výběr vzorku nahrazeny16. Tyto náhrady a jejich odůvodnění potvrzují, že 
ověřování údajů požadované v manuálu neproběhlo ve spolupráci s Komisí 
s nezbytnou pečlivostí a že soubory údajů použité pro výběr vzorků v jednotlivých 
fázích byly spolehlivé nebo správné pouze částečně. Nahrazení a úpravy základního 
souboru pro výběr vzorků vedou k různým výsledkům ve vzorku. 

8.28. Kromě toho regulační rámec, kterým se řídí studie míry zbytkových chyb, ani 
smlouva mezi GŘ NEAR a dodavatelem studie míry zbytkových chyb riziko podvodu 
neřeší ani nezmiňují. Neexistuje žádný postup, který by od dodavatele vyžadoval, aby 
Komisi hlásil podezření na podvod v souvislosti s rozpočtem EU, které zjistil při své 
práci na této studii. 

Výroční zpráva o činnosti a studie míry zbytkových chyb GŘ INTPA 

8.29. O našem přezkumu výroční zprávy o činnosti GŘ INTPA za rok 2020 a studii 
míry zbytkových chyb se podrobně pojednává v naší výroční zprávě o 8., 9., 10. a 
11. Evropském rozvojovém fondu. 

  

                                                      
16 V souvislosti se studií míry zbytkových chyb v roce 2020 jich bylo 36. 
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Závěr a doporučení  

Závěr 

8.30. Vzorek operací byl sestaven tak, abychom na jeho základě mohli vydat výrok 
k výdajům roku 2020 z rozpočtu jako celku, nikoliv aby byl reprezentativní pro výdaje 
spadající do okruhu 4 víceletého finančního rámce „Globální Evropa“. Neprověřovali 
jsme dostatečný počet operací na to, abychom mohli odhadnout míru chyb pro tento 
okruh víceletého finančního rámce (viz bod 8.5). Naše kontrola operací a systémů 
nicméně poukázala na tři oblasti, v nichž by bylo možné provést zlepšení (viz body 8.7, 
8.14 a 8.28). 

Doporučení 

8.31. Příloha 8.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na čtyři doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2017. Komise v plném rozsahu 
realizovala tři doporučení, jedno doporučení realizováno nebylo. Přezkoumali jsme 
také stav našich doporučení z výročních zpráv za rok 2018 a za rok 2019, která 
vyžadovala okamžitou realizaci nebo realizaci do konce roku 2020. 

8.32. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2020 Komisi 
doporučujeme: 

Doporučení 8.1 – Úplný a včasný přístup k dokumentům 

Podniknout kroky, jimiž zajistí, aby mezinárodní organizace poskytovaly Účetnímu 
dvoru úplný, neomezený a včasný přístup k dokumentům, které jsou nezbytné k plnění 
našeho úkolu podle SFEU, a to nikoli pouze ve formátu určeném pouze ke čtení. 

Časový rámec: do konce roku 2021 
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Doporučení 8.2 – Alokace sdílených nákladů na straně 
partnerských organizací 

Stanovit takový postup, aby partnerské organizace při alokaci sdílených nákladů 
vycházely ze skutečně vynaložených výdajů. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

Doporučení 8.3 – Oznamovací povinnost dodavatele studie míry 
zbytkových chyb týkající se podezření z možných podvodů 

Stanovit povinnost dodavatele studie míry zbytkových chyb informovat Komisi 
o veškerých podezřeních na podvod v souvislosti s rozpočtem EU, která zjistí během 
své práce na studii míry zbytkových chyb. 

Časový rámec: do konce roku 2022 
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Přílohy  

Příloha 8.1 – Platby GŘ NEAR a GŘ INTPA jednotlivým 
delegacím 

 
*Toto označení nelze vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny postoje jednotlivých 
členských států k této otázce. 

Zdroje: mapový podklad ©přispěvatelé OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), a Evropský účetní dvůr na základě konsolidované roční 
účetní závěrky Evropské unie za rok 2020. 

 

Pět největších příjemců GŘ NEAR
(v mil. EUR)

1. Maroko
2. Turecko
3. Tunisko
4. Palestina (okupovaná území) * 
5. Gruzie

411
314
248   
174
119
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Zdroje: mapový podklad ©přispěvatelé OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), a Evropský účetní dvůr na základě konsolidované roční 
účetní závěrky Evropské unie za rok 2020. 

 

Pět největších příjemců GŘ INTPA
(v mil. EUR)

1. Bangladéš
2. Afghánistán 
3. Myanmar/Barma
4. Irák 
5. Kambodža 

153
138

74   
59
50
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Příloha 8.2 – Kontrola opatření přijatých 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  

2017 

GŘ NEAR doporučujeme: 
Doporučení 1: 
počínaje studií míry zbytkových chyb za rok 2019 
poskytovat dodavateli této studie přesnější pokyny 
ke kontrole zadávacích řízení druhého stupně. 

X17      

Doporučení 2: 
počínaje studií míry zbytkových chyb za rok 2019 
stratifikovat základní soubor v této studii na základě 
přirozeného rizika daných projektů a větší váhu přiřadit 
grantům v rámci přímého řízení a menší váhu operacím 
rozpočtové podpory. 

   X   

                                                      
17 Komise do manuálů pro výpočet míry zbytkových chyb na roky 2019 a 2020 zahrnula další pokyny pro dodavatele studie, které se týkají kontroly zadávání 

zakázek druhého stupně. 

220



 

 

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  

Doporučení 3: 
počínaje výroční zprávou o činnosti za rok 2018 v ní 
informovat o omezeních studie míry zbytkových chyb. 

X18      

GŘ DEVCO doporučujeme: 
Doporučení 4: 
do roku 2020 revidovat existující pokyny pro příjemce 
projektů realizovaných v rámci nepřímého řízení s cílem 
zajistit, aby plánované činnosti byly prováděny včas a aby 
přispívaly k praktickému používání výstupů projektů, aby 
tak bylo zajištěno optimální využití prostředků. 

X19      

2018 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 1: 
do roku 2020 podniknout kroky k posílení povinnosti 
mezinárodních organizací poskytovat EÚD na jeho žádost 
jakékoliv dokumenty nebo informace, které potřebuje 
k provedení svého úkolu, jak stanoví SFEU. 

  X    

                                                      
18 Komise zveřejnila omezení studie míry zbytkových chyb ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018 a za rok 2020, ale nikoliv za rok 2019. Sdělila nám, že 

důvodem byla vynechávka při editaci. 

19 Komise předložila změny finančního nařízení z roku 2018, aktualizovala pokyny a v letech 2018 až 2021 vydala další pokyny. 
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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  

GŘ NEAR doporučujeme: 
Doporučení 2: 
do roku 2020 podniknout kroky k úpravě metodiky 
GŘ NEAR týkající se míry zbytkových chyb, jež omezí 
rozhodnutí o plné spolehlivosti předchozí kontrolní práce 
a zajistí bedlivé monitorování jejího uplatňování. 

X20      

GŘ ECHO doporučujeme: 
Doporučení 3: 
revidovat výpočet nápravné kapacity pro rok 2019 
provedený GŘ ECHO vynětím zpětně získaných částek 
nevyčerpaného předběžného financování. 

X21      

                                                      
20 Komise aktualizovala manuál pro výpočet míry zbytkových chyb na rok 2020. 

21 Komise pokyny aktualizovala a v letech 2018 až 2020 vydala další týkající se kontroly kvality. 
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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  

2019 

GŘ NEAR doporučujeme:  
Doporučení 1: 
uvádět 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 

X22      

Zdroj: EÚD. 

                                                      
22 Srov. pozn. pod čarou č. 19. Komise uvedla omezení studie míry zbytkových chyb ve výroční zprávě o činnosti za rok 2020. 
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Kapitola 9 

Správa  
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Body 

Úvod 9.1.–9.5. 
Stručný popis 9.3. 

Rozsah a koncepce auditu 9.4.–9.5. 

Správnost operací 9.6.–9.10. 
Připomínky ke vzorku operací 9.7.–9.9. 
Evropský parlament 9.8. 

Evropská komise 9.9. 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 9.10. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 9.11. 

Připomínky k zadávání veřejných zakázek na dodávku 
osobních ochranných prostředků 9.12.–9.15. 

Závěr a doporučení 9.16.–9.18. 
Závěr 9.16. 

Doporučení 9.17.–9.18. 

Přílohy 
Příloha 9.1 – Výsledky testování operací v oblasti „Správa“ 

Příloha 9.2 – Kontrola opatření přijatých 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 2020 uvádí rámeček 9.1. 

Rámeček 9.1 

Okruh víceletého finančního rámce 5 „Správa“ – přehled za rok 2020 

EÚD 0,1 (1,4 %) 

EHSV 0,1 (1,2 %) 

Jiné 0,1 (1,2 %)

Soudní dvůr 
0,4 (4,1 %)

Rada 
0,5 (5,2 %)

ESVČ 
0,9 (8,9 %)

Komise 
6,3 (60,0 %)

Evropský parlament 
1,9 (18,0 %)








Správa 
10,3  (6,0 %)

173,3 
miliardy EUR 

Platby za rok 2020 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)
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(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, 
bod 10). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2020. 

9.2. O agenturách EU a jiných subjektech a o evropských školách1 vydáváme
samostatné zprávy. Na finanční audit Evropské centrální banky se náš mandát 
nevztahuje. 

Stručný popis 

9.3. Správní výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje, které v roce 2020 tvořily
přibližně 68 % celkových výdajů v této oblasti, a výdaje na budovy, vybavení, energii a 
komunikační a informační technologie. Výsledky naší práce již řadu let svědčí o tom, že 
tato výdajová oblast je spojena s malým rizikem. 

1 Naše specifické výroční zprávy týkající se agentur, jiných subjektů a evropských škol jsou 
zveřejněny na naší internetové stránce. 

průběžné/kon…průběžné/konečné platby:  10,2

platby předběžného financování⁽*⁾: 0,1

zúčtování předběžného financování⁽*⁾: 0,2

celkem: 10,4

celkem: 10,3

0 2 4 6 8 10

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za rok 2020 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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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: 

a) vzorek 48 operací, který byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro celé rozpětí 
výdajů spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Do vzorku jsme 
zařadili operace z každého orgánu, instituce a subjektu EU. Naším cílem bylo 
přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému v příloze 1.1; 

b) systémy dohledu a kontroly Rady a evropského veřejného ochránce práv včetně 
standardů vnitřní kontroly, řízení rizik, kontrol ex ante a ex post, evidence výjimek, 
dohledu vedení, zpráv o interním auditu a opatření proti podvodům; 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti všech orgánů, 
institucí a subjektů, včetně generálních ředitelství a úřadů Evropské komise 
primárně odpovědných za správní výdaje2, a následně zařazené do výroční zprávy 
o řízení a výkonnosti; 

d) veřejné zakázky vyhlášené Evropským parlamentem, Radou, Komisí, Soudním 
dvorem a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) na dodávky osobních 
ochranných prostředků. 

9.5. Naše vlastní výdaje kontroluje externí společnost3. Výsledky auditu naší účetní 
závěrky za rozpočtový rok 2020 jsou uvedeny v bodě 9.7. 

                                                      
2 Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, Úřad pro správu a vyplácení 

individuálních nároků, Úřady pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu a Lucemburku a 
Generální ředitelství pro informatiku. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Správnost operací 
9.6. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 9.1. Ze 48 operací, které jsme 
kontrolovali, jich 10 (21 %) obsahovalo chyby. Na základě sedmi chyb, které jsme 
vyčíslili, odhadujeme, že míra chyb je 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 případě Rady, Soudního dvora, Evropského hospodářského a sociálního 
výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv, evropského inspektora 
ochrany údajů a Evropské služby pro vnější činnost, jsme nezjistili žádné konkrétní 
nedostatky. Náš externí auditor na základě svého auditu neshledal žádné zvláštní 
nedostatky. 

Evropský parlament 

9.8. Ve dvou platbách Evropského parlamentu jsme zjistili chyby. Jedna se týkala 
přeplatku za služby IT, způsobeného nesprávným uplatněním smluvních podmínek. Ve 
druhém případě se jednalo o nenáležité vyplacení denního příspěvku poslanci na 
základě chyby v prezenční listině. Zavedený kontrolní systém nedokázal podle našich 
zjištění takovým chybám předejít ani je odhalit, nicméně Parlament nyní pracuje na 
novém systému, aby tento stav zlepšil. 
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Evropská komise 

9.9. V platbách Komise jsme odhalili pět chyb. Jedna spočívala v mírném přeplatku 
u nákladů na softwarové licence. Další čtyři souvisely s příspěvky zaměstnancům, kteří 
nenahlásili změny ve své osobní situaci nebo měli nárok na podobné příspěvky z jiného 
zdroje. Zaměstnanci by měli nejdříve tyto příspěvky nárokovat a pak je oznámit Komisi, 
aby je mohla zohlednit při výpočtu mzdy. Komise při kontrolách souladu během 
výpočtů tyto čtyři případy neodhalila. Podobné chyby jsme v souvislosti s rodinnými 
přídavky zaznamenali i v předchozích letech4. 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 

9.10. V kontrolovaných systémech dohledu a kontroly Rady a evropského 
veřejného ochránce práv jsme nezjistili žádné výrazné nedostatky. 

                                                      
4 Viz bod 9.9 výroční zprávy za rok 2019 a 10.8 výroční zprávy za rok 2018. Všechny chyby 

byly následně Komisí opraveny. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
9.11. Výroční zprávy o činnosti, které jsme přezkoumávali, neuvádějí žádné 
významné (materiální) míry chyb, což odpovídá i zjištěním našeho auditu (viz bod 9.6). 
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Připomínky k zadávání veřejných 
zakázek na dodávku osobních 
ochranných prostředků 
9.12. Aby orgány EU zajistily bezpečnost svých zaměstnanců5 během pandemie 
COVID-19, přistoupily mimo jiné k nákupu osobních ochranných prostředků, jako jsou 
roušky, rukavice a teploměry. Kontrolovali jsme patnáct veřejných zakázek na dodávku 
těchto prostředků, které v roce 2020 organizoval Evropský parlament, Rada, Komise, 
Soudní dvůr a ESVČ. Osm zakázek se týkalo pořízení roušek a sedm zakázek ostatních 
ochranných prostředků. U každé zakázky jsme prověřovali zdůvodnění použitého typu 
zadávacího řízení a dále samotný postup udělení zakázky. Kontrola těchto veřejných 
zakázek nespadala do rozsahu našeho reprezentativního vzorku, a proto není v našem 
výpočtu odhadu míry chyb zohledněna. 

9.13. Naléhavé pořízení osobních ochranných prostředků v počátečních fázích 
pandemie COVID-19 bylo vzhledem k prudce rostoucí poptávce po těchto prostředcích 
velmi náročné. V souladu s finančním nařízením uplatnily orgány ve většině případů, 
které jsme přezkoumávali, jednací řízení6. 

9.14. Určité problémy jsme zjistili v zadávacích řízeních Evropského parlamentu, 
Rady, Komise a ESVČ na nákup naléhavě potřebných roušek. Tyto orgány stanovily 
v zadávací dokumentaci přísné minimální požadavky (včetně evropských referenčních 
standardů kvality platných pro chirurgické roušky a dodacích lhůt). Ve čtyřech 
případech však úspěšný uchazeč nepředložil všechny důkazy o tom, že veškeré 
minimální kvalitativní požadavky byly v době sjednávání zakázky splněny (například 
podklady k životnosti roušek nebo ke splnění technických specifikací).  

                                                      
5 Článek 1e služebního řádu: „Úředníkům […] jsou poskytnuty pracovní podmínky vyhovující 

příslušným normám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví […].“ 

6 Finanční nařízení (EU, EURATOM) 2018/1046, článek 164 a čl. 11 odst. 1 písm. c) přílohy I – 
Veřejné zakázky. 
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9.15. Komise a Rada následně u vybraných dodávek roušek nechávaly provést 
laboratorní testy. Na základě těchto testů Komise první obdrženou dodávku roušek 
odmítla. Následující dodávka měla uspokojivou kvalitu. Testy prováděné pro Radu 
ukázaly, že roušky většinu kvalitativních požadavků splňovaly. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

9.16. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na okruh „Správa“ nebyla významná 
(materiální) (viz příloha 9.1). 

Doporučení 

9.17. Příloha 9.2 uvádí zjištění z naší kontroly opatření přijatých v návaznosti na
doporučení, která jsme předložili Evropskému parlamentu a Komisi ve výroční zprávě 
za rok 2017. Naše doporučení byla těmito orgány realizována v některých ohledech a 
pokud jde o doporučení 3, vydáváme vzhledem ke své připomínce uvedené v bodě 9.9 
obdobné doporučení i letos (viz doporučení 9.2). 

9.18. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2020
předkládáme níže uvedené doporučení: 

Doporučení 9.1 – Evropský parlament 

Parlament by měl zavést nutné změny, jimiž zajistí, aby denní příspěvky byly vypláceny 
pouze těm poslancům, kteří na ně mají skutečně nárok (viz bod 9.8). 

Časový rámec: do konce roku 2022 

Doporučení 9.2 – Komise 

Aby Komise zlepšila systém správy zákonných rodinných přídavků, měla by posílit 
kontroly souladu u prohlášení zaměstnanců o přídavcích obdržených z jiných zdrojů a 
zvýšit informovanost zaměstnanců o této problematice (viz bod 9.9). 

Časový rámec: do konce roku 2022 
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Přílohy 

Příloha 9.1 – Výsledky testování operací v oblasti „Správa“ 
  

2020 2019   
  
  

  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací 48 45 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   

Odhadovaná míra chyb 

Bez 
významné 

(materiální) 
míry chyb 

Bez 
významné 

(materiální) 
míry chyb 

 
 

 
Zdroj: EÚD.
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Příloha 9.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno - 
Nedostatečné 

důkazní 
informace 

Ve většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2017 

Doporučujeme, aby: 
Doporučení 1:  
Evropský parlament v rámci revize finančního nařízení 
zlepšil pokyny pro schvalující osoby, které se týkají 
nastavení a kontroly kritérií pro výběr uchazečů a pro 
udílení zakázek při zadávacích řízeních.  

x7      

Doporučujeme, aby: 
Doporučení 2:  
Evropský parlament při další revizi pravidel upravujících 
přijímání návštěvnických skupin zlepšil postup pro 
předkládání výkazů výdajů tak, že bude po skupinách 
požadovat, aby spolu s výkazy výdajů předkládaly 
i podkladovou dokumentaci. 

  x    

                                                      
7 Parlament aktualizoval příručku k zadávání veřejných zakázek pro schvalující osoby a zaměstnance včetně pokynů týkajících se kritérií pro výběr a udělení 

zakázky. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno - 
Nedostatečné 

důkazní 
informace 

Ve většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

Doporučujeme, aby: 
Doporučení 3:  
Evropská komise co nejdříve zlepšila svůj systém správy 
zákonných rodinných přídavků posílením kontrol 
souladu u prohlášení zaměstnanců o přídavcích 
obdržených z jiných zdrojů. 

  x8    

Zdroj: EÚD. 

                                                      
8 Monitorování přídavků obdržených z jiných zdrojů je náročné, k čemuž přispívá mimo jiné i čím dál větší různorodost rodinných poměrů a časté změny ve 

vnitrostátních přídavcích v některých členských státech. Komise podnikla kroky, aby zlepšila příslušné systémy IT a posílila kontroly souladu a vymáhá 
částky, které byly podle jejích zjištění vyplaceny v nadměrné výši. Při našem auditu jsme našli další chyby. 
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Odpovědi orgánů a institucí na výroční 
zprávu o plnění rozpočtu EU za 

rozpočtový rok 2020 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA ZA ROK 2020 

PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 – KAPITOLA 1 – PROHLÁŠENÍ O 

VĚROHODNOSTI A PODPŮRNÉ INFORMACE 

ÚVOD 

1.1 Souhrnná odpověď Komise na body 1.1. až 1.6: 

Rok 2020 poznamenala jedna z nejzávažnějších globálních pandemií v nedávné historii. Ta přinesla 

konkrétní výzvy a překážky, které musela Komise překonat, aby mohla plnit rozpočet s obvyklou 

pečlivostí, účinností a účelností. 

Rozpočet EU přispívá k posílení evropského hospodářství, zejména s ohledem na hospodářský útlum 

způsobený pandemií, a ke zvýšení 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 zároveň usiluje o dosažení správné rovnováhy mezi nízkou mírou chyb, rychlými platbami a 

přiměřenými náklady na kontroly.  

Zatímco finanční řízení rozpočtu EU se postupem času zlepšilo, některé druhy výdajů jsou i nadále 

náchylnější k chybám. Většinou se řídí složitějšími pravidly a systémy úhrad. Komise i nadále přijímá 

preventivní a nápravná opatření k řešení zjištěných nedostatků a k zajištění toho, aby u všech 

programů bylo v průběhu času možné chybám lépe předcházet a odhalovat je. 

AUDITNÍ ZJIŠTĚNÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2020 

V konkrétních typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 

1.17 a) Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu EU, Komise vítá skutečnost, že tato oblast 

neobsahuje významné chyby. 

Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (TVZ) a vlastní zdroje odvozené z daně z přidané hodnoty (DPH), 

podniká Komise kroky s cílem zintenzívnit opatření přijatá v návaznosti na dlouhodobě otevřené body 

týkající se TVZ a pokud možno zrušit výhrady k DPH, jakož i přijmout opatření v návaznosti na 

nedostatky v účetnictví tradičních vlastních zdrojů zjištěné při auditech EÚD. 

Co se týká vlastních zdrojů odvozených z hrubého národního důchodu (HND), přijímá Komise 

komplexní opatření týkající se přístupu ke globalizaci, včetně výzkumu a vývoje, pokud jde o HND 

pro účely vlastních zdrojů. 
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b) Vlastní odhad rizika v době platby provedený Komisí, tj. zbývající míra chyb v době platby po

provedení preventivních kontrol činí u příslušných výdajů v roce 2020 celkem 1,9 %, což ve srovnání

s rokem 2019 znamená pokles.

Vzhledem k víceleté povaze svých výdajů a svých kontrolních strategií vyvíjí Komise značné úsilí s 

cílem provádět kontroly po provedení plateb a pokračovat v provádění opravy až do uzavření 

programů financování. Toto úsilí se odráží v odhadovaném riziku při uzavření programu1, které 

odpovídá riziku v době platby po odečtení budoucích oprav předpokládaných Komisí,  jež se v roce 

2020 odhaduje na 1 %. 

Pro rok 2020 odhaduje Komise riziko při uzavření celkově na 0,9 %. To je výrazně pod 2% prahem 

významnosti a v souladu s úrovněmi dosaženými v předchozích letech od roku 2016 i s cílem Komise. 

Na základě svého podrobného přístupu zdola nahoru je Komise schopna prokázat u spravovaných 

fondů odlišnou situaci. Komise se proto domnívá, že: 

 výdaje s nižším rizikem, u nichž je riziko v době platby nižší než 1,9 %, představují 56 %

celkových výdajů,

 výdaje se středním rizikem, u nichž riziko v době platby činí 1,9 % až 2,5 %, představují 16

% celkových výdajů a

 výdaje s vyšším rizikem, u nichž je riziko v době platby vyšší než 2,5 % nebo u nichž jsou

zjištěny závažné nedostatky, představují 28 % celkových výdajů.

To přispívá k závěru Komise, že u více než poloviny příslušných výdajů je riziko v době platby pod 

prahem významnosti. (Podrobnosti viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2020, svazek II, 

strana 78).  

Tato podrobná úroveň informací, která je komplexně a transparentně uvedena ve výročních zprávách 

o činnosti a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, umožňuje Komisi jako správci finančních

prostředků EU odhalit systémové nedostatky, zjistit jejich základní příčiny (např. složitost pravidel) a

přijmout cílená nápravná opatření. Rovněž posiluje preventivní opatření a zajišťuje, aby veškeré

získané zkušenosti byly zohledněny při koncipování budoucích finančních programů.

Složitost pravidel a způsob, jakým jsou prostředky EU vypláceny, mají dopad na riziko výskytu 

chyb 

1.18 První odrážka – Komise sdílí závěr, že riziko vzniku chyb je nižší u výdajů podléhajících 

zjednodušeným pravidlům (zejména u nárokových výdajů). 

Druhá odrážka – Komise se rovněž domnívá, že složitost pravidel může významně přispět k vyššímu 

riziku chyb. 

Kromě provádění finančních oprav a zpětného získávání prostředků přijímá Komise opatření k řešení 

nedostatků vedoucích ke středním a vyšším rizikům. To zahrnuje cílená nápravná opatření, jako je 

zvyšování povědomí o platných pravidlech EU mezi příjemci a prováděcími partnery, kteří jsou 

náchylnější k chybám. Znamená to také lepší využívání kontrol a výsledků auditu k přizpůsobení a 

zaměření kontrolních strategií, zvýšení kapacit vnitrostátních orgánů, které mají nedostatky ve svých 

systémech řízení a kontroly, spolu s uplatněním získaných poznatků na budoucí programy.  

1 Vzhledem k tomu, že opatření Evropského zemědělského záručního fondu nebyla uzavřena, v 

oblasti zemědělských výdajů se riziko při uzávěrce nahrazuje konečnou rizikovou částkou. 
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Komise bude i nadále usilovat o maximální možné zjednodušení pravidel a větší využívání 

jednodušších prováděcích mechanismů, například zjednodušeného vykazování nákladů, kde jde o 

nejúčinnější způsob, jak snížit náklady a zátěž spojenou s kontrolou a také riziko chyb. Komise 

zároveň usiluje o stanovení ambiciózních cílů pro zvýšení výkonnosti programů. Komplexní 

podmínky a pravidla způsobilosti se uplatňují v případech, kdy je pro dosažení ambiciózních 

politických cílů nezbytné podporu přesněji zaměřit nebo kdy je to zapotřebí v zájmu 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. 

1.19 Komise sdílí názor EÚD, že způsob, jakým jsou prostředky vypláceny, má dopad na riziko chyb. 

Kromě toho se Komise na základě podrobných informací, které má k dispozici, domnívá, že rizika v 

době platby nejsou u úhradových plateb stejně významná.  

Jak je patrné z analýzy provedené Komisí ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, míra vystavení 

rizikům může být v rámci stejné oblasti politiky a dokonce i v rámci téhož výdajového programu 

nízká, střední nebo vysoká, a to i v případech, kdy je celková míra chyb v členském státě nebo oblasti 

politiky pod prahem významnosti, například mezi dvěma operačními programy pro fond EFRR v 

témže členském státě. Kromě toho u výdajů s vysokým rizikem (zejména úhradových plateb) jsou 

rizika v době platby u velkého počtu jednotlivých programů a platebních agentur rovněž pod prahem 

významnosti vzhledem k zavedeným kontrolním strategiím a přijatým cíleným nápravným opatřením. 

Značná část kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou (materiální) mírou 

chyb 

1.21 Podrobná analýza řízení podle jednotlivých programů ukazuje, že v rámci konkrétních oblastí 

politiky, výdajových programů nebo dokonce členských států není situace homogenní. 

Na základě tohoto podrobného posouzení (viz rovněž odpověď na bod 1.17 písm. b) uvedená ve 

výročních zprávách o činnosti a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020, svazek II, s. 78), 

Komise rozděluje své výdaje podle jejich odhadovaného rizika v době platby. Na základě toho se 

Komise domnívá, že u méně než 44 % jejích příslušných výdajů je riziko v době platby vyšší než 1,9 

%.  

To se týká některých operačních programů v případě okruhu „Soudržnost“, které vykazují závažné 

nedostatky a/nebo mají míru chyb vyšší než 1,9 %; grantů na výzkumný program Horizont 2020; 

jednotlivých platebních agentur v oblasti SZP v případě přímých plateb a rozvoje venkova a u 

některých členských států v případě tržních opatření, jejichž míra chyb je vyšší než 1,9 %; a 

komplexních grantů v rámci okruhu VFR „Konkurenceschopnost“. 

1.23 Pokud jde o okruh „Soudržnost“, Komise bere na vědomí míru chyb vypočítanou EÚD, která se 

ve srovnání s předchozími lety dále zlepšila. Komise bude sledovat všechny chyby zjištěné EÚD a v 

případě potřeby a zákonné možnosti bude požadovat dodatečné finanční opravy.  

Komise dále odkazuje na svůj odhad míry chyb, včetně maximálních rizik (nejhorších scénářů), který 

je uveden ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a EMPL za rok 2020 a vyplývá z podrobné 

analýzy stavu každého programu. Komise konstatuje, že její odhad spadá do rozpětí chyb 

vypočítaného EÚD, a je toho názoru, že její podrobné posouzení odráží přiměřený a spravedlivý 

odhad míry chyb pro každý program a souhrnně pro všechny programy. 
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Pokud jde o opatření přijatá za účelem snížení chyb, Komise zaslala členským státům aktualizované 

pokyny pro programové období 2014–2020, jejichž cílem je spolu s požadovaným využitím 

zjednodušeného vykazování nákladů dále zlepšit kvalitu řídicích kontrol. 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 fondů ESI.  

Jak je uvedeno výše, Komise má k dispozici podrobné informace o míře vystavení rizikům, což 

potvrzuje, že situace není ve všech případech stejná: operační programy, kterými se provádí Evropský 

fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

a Fond soudržnosti spadají do tří kategorií rizik. 

1.24 Pokud jde o okruh „Přírodní zdroje“, Komise je spokojena se zjištěním EÚD v kapitole 6, že 

přímé platby z fondu EZZF, které představují 69 % výdajů na přírodní zdroje, jsou nadále bez 

významných chyb. 

Pokud jde o tržní opatření (riziko v době platby ve výši 2,4 %) a rozvoj venkova (riziko v době platby 

ve výši 2,9 %), Komise se domnívá, že ačkoli míra chyb v posledních letech vykazovala klesající 

tendenci, při snaze o nižší míru chyb je nezbytné vyvážit legalitu a správnost s dosahováním cílů 

politiky, přičemž je třeba zohlednit náklady na realizaci. V každém případě při zohlednění schopnosti 

zajistit nápravu existuje jistota, že zbývající konečné riziko pro rozpočet EU je výrazně pod hranicí 

významnosti. 

1.25 Pokud jde o okruh „Konkurenceschopnost“, Komise se domnívá, že výdaje s vyšším rizikem v 

rámci této kapitoly se týkají částí programu Horizont 2020, a sdílí názor, že hlavními zdroji chyb jsou 

osobní náklady a další přímé náklady.   

Na druhé straně jsou některé části výzkumných programů málo rizikové, například akce „Marie 

Curie-Skłodowska“ a granty Evropské rady pro výzkum. 

1.26 Pokud jde o okruh „Globální Evropa“, Komise se domnívá, že na základě vlastního podrobného 

posouzení řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2020, 

s. 61–62) se méně rizikové výdaje v rámci této kapitoly neomezují 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 v době platby s

výjimkou grantů na přímé řízení ENI-IPA, k nimž GŘ NEAR vzneslo výhradu a vypracovalo akční

plán.

K odhadované míře chyb ve výdajích s vysokým rizikem nadále nejvíce přispívají chyby ve 

způsobilosti 

1.27 Komise souhlasí s tím, složitá 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. Zmírnění 

administrativní zátěže pro příjemce a snížení složitosti je jednou z hlavních zásad víceletého 

finančního rámce na období 2021–2027. 

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 1.23. 
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1.28 Komise přijímá preventivní opatření k řešení nejčastějších chyb a požaduje nápravná opatření, 

jakmile jsou zjištěny nedostatky. 

V roce 2020 vykázaly auditní orgány u politiky soudržnosti třetím rokem nesrovnalosti, které zjistily 

při svých auditech operací na základě společné typologie dohodnuté s Komisí a sdílené mezi 

členskými státy. Většina nesrovnalostí zjištěných auditními orgány a Komisí se týká stejných hlavních 

kategorií: nezpůsobilé výdaje, zadávání veřejných zakázek, auditní stopa a státní podpora.  

Typologie auditních zjištění, která auditní orgány každoročně oznamují řídicím orgánům, by jim měla 

umožnit, aby do svých posouzení rizik začlenily nejčastější zdroje chyb a odpovídajícím způsobem 

přizpůsobily své přístupy a nástroje pro řídicí kontroly. 

Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, Komise odkazuje na své odpovědi v kapitole 6, včetně 

bodu 6.31. Komise je odhodlána řešit hlavní rizika stávajících hlavních příčin chyb v případě fondů 

SZP prostřednictvím auditních šetření a akčních plánů v některých členských státech. Komise se 

těmito otázkami zabývá také prostřednictvím preventivních opatření, například zjednodušením 

právních předpisů a budováním kapacit v členských státech, jak je popsáno ve výroční zprávě o 

činnosti GŘ AGRI. 

U výdajů s nízkým rizikem jsme nezjistili významnou (materiální) míru chyb 

1.31 Komise se na základě svého podrobného posouzení (viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za 

rok 2020, svazek II, s. 78) domnívá, že programy financování (či jejich části) s nízkým rizikem, což 

znamená, že související riziko v době platby je nižší než 1,9 %, v roce 2020 představují 56 % 

příslušných výdajů. 

To zahrnuje výdaje platebních agentur v oblasti SZP a Evropského námořního a rybářského fondu, 

jakož i operačních programů pro okruh „Soudržnost“ s nízkou mírou chyb;  výdaje související s 

akcemi „Marie Curie-Skłodowska“; granty Evropské rady pro výzkum; Evropskou kosmickou 

agenturu a Agenturu pro evropský GNSS; Nástroj pro propojení Evropy; Erasmus+; Azylový, 

migrační a integrační fond a rozpočtovou podporu, dotace a správní výdaje. 

Pokud jde o SZP, Komise je spokojena se zjištěním EÚD v kapitole 6, že přímé platby z fondu EZZF, 

které představují 69 % výdajů v oblasti přírodních zdrojů, nejsou i nadále zatíženy významnými 

chybami. Toto zjištění je v souladu s vlastními zjištěními Komise ve výroční zprávě o činnosti GŘ 

AGRI. 

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

1.34 Komise buduje svou věrohodnost „zdola nahoru“ a na podrobné úrovni. To znamená, že Komise 

a členské státy každoročně provádějí stovky tisíc kontrol a používají je ke stanovení rizika v době 

platby. Na základě svého podrobného přístupu je Komise schopna prokázat u spravovaných fondů 

rozdílnou situaci. To Komisi umožňuje vhodně zaměřit své úsilí, účinně poskytovat podporu a řešit 

konkrétní nedostatky i v případě politik nebo programů, které jsou v celosvětovém měřítku málo 

rizikové, jako je společná zemědělská politika. 

Cílem Komise zůstává, aby riziko při uzavření bylo pod 2% prahem významnosti. Toto riziko je 

odhadem chyb, které budou dále existovat na konci životního cyklu programů po provedení všech 

kontrol a oprav ex post (které se uskuteční mezi okamžikem podávání zpráv a koncem životního cyklu 

programu). 

Pro rok 2020 se odhaduje na 0,9 %, což je výrazně méně než 2 %, a to i za každý vykazovaný rok. 

244



CS CS 

Přetrvávají problémy při vypracovávání výroční zprávy o řízení a výkonnosti a v informacích o 

správnosti, které jsou v ní uvedeny 

1.35 Generální ředitelé budou pověřeni sborem komisařů, aby plnili svůj podíl na rozpočtu 

EU. Komisaři jsou pravidelně informováni o přípravě výročních zpráv o činnosti. Podobně je sbor 

komisařů pravidelně informován v průběhu přípravy výroční zprávy o řízení a výkonnosti. 

1.36 Přijetí výroční zprávy o řízení a výkonnosti se řídí přísným a důkladným postupem, který 

zahrnuje dialog mezi generálními ředitelstvími a komisaři, konzultace mezi útvary, schůze na úrovni 

kabinetu a informační sdělení pro sbor komisařů. Po ústní rozpravě přebírá sbor komisařů v konečném 

důsledku  odpovědnost za výroční zprávu o řízení a výkonnosti. 

V klíčových okamžicích přípravy výroční zprávy o řízení a výkonnosti poskytuje řídicí rada 

ústředním útvarům pokyny k obsahu a struktuře výroční zprávy o řízení a výkonnosti.  

Generální tajemník a generální ředitel pro rozpočet poskytují podrobné instrukce, pokyny a školení 

týkající se vypracovávání výročních zpráv o činnosti.  

Rozsah přezkumu kvality návrhů výročních zpráv o činnosti a vzájemných hodnocení je vymezen v 

pokynech generálního tajemníka a generálního ředitele pro rozpočet. Úloha, kterou ústřední útvary 

hrají v procesu přezkumu výročních zpráv o činnosti, odráží rozdělení odpovědnosti, které je 

stanoveno v systémech správy a řízení Komise. 

1.37 Společná odpověď na body 1.37 až 1.39: 

Komise věří, že informace o míře chyb a rizicích v době platby uvedené ve výroční zprávě o řízení a 

výkonnosti jsou založeny na kontrolách a auditech prováděných Komisí a členskými státy na základě 

pečlivě zavedených kontrolních strategií, které jsou přizpůsobeny zvláštnostem výdajových programů. 

Kromě toho se přístup Komise jako správce rozpočtu EU liší od přístupu EÚD v roli auditora. To 

může vést k určitým rozdílům mezi odhadem míry chyb ze strany obou orgánů. 

Pokud jde o SZP v rámci okruhu „Přírodní zdroje“, Komise se nedomnívá, že existují problémy 

ovlivňující odhad rizika v době platby ze strany Komise. Komise zdůrazňuje, že její odhad rizika v 

době platby, uvedený ve výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI a ve výroční zprávě o řízení a 

výkonnosti, zůstává na úrovni 1,9 %, což je v souladu s odhadem EÚD ve výši 2 % pro kapitolu o 

přírodních zdrojích, podobně jako v předchozích letech (viz rovněž odpověď Komise k bodu 1.39). 

Umožnil to spolehlivý model míry jistoty SZP, včetně celkově dobře fungujících systémů správy v 

členských státech. 

Stejně tak v případě okruhu „Soudržnost“ Komise vydává podrobné prohlášení o věrohodnosti na 

úrovni každého operačního programu. Jak je vysvětleno v kapitole 5, dává to generálním ředitelům 

možnost vydat prohlášení o věrohodnosti a podle potřeby podat výhrady ke každému ze 418 

jednotlivých operačních programů dle jejich povinností. To v případě potřeby umožňuje upravit míry 

chyb vykázané členskými státy, a tudíž poskytovat diferencovanější pohled na míru chyb v rozlišení 

pro každý program a souhrnně pro oblast politiky. Komise konstatuje, že její odhad míry chyb u 

okruhu „Soudržnost“ spadá do intervalu vypočteného EÚD. 

Tento přístup specifický pro jednotlivé programy rovněž umožňuje ve výročních zprávách o činnosti 

určit potřebu případných dalších finančních oprav pro jednotlivé programy a určit konkrétní část či 

části programů a provedených plateb, které budou s největší pravděpodobností ovlivněny. 
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Viz rovněž odpověď Komise k bodům 5.37–5.49. 

V případě okruhu „Konkurenceschopnost“ se Komise domnívá, že riziko možného podhodnocení 

míry chyb je pokryto a že souhrnné riziko v době platby i riziko při uzavření zveřejněné ve výročních 

zprávách o řízení a výkonnosti jsou spolehlivé. Komise navázala na doporučení EÚD z výročních 

zpráv EÚD za roky 2018 a 2019. V tomto ohledu Komise ve výročních zprávách o činnosti týkajících 

se výzkumu a inovací vykázala zvýšenou reprezentativní míru chyb. Kromě toho Komise provedla 

některá opatření ke zlepšení kvality auditní práce a EÚD uznal, že díky těmto opatřením došlo ke 

zlepšením. Nicméně řada případů, které EÚD zjistil, měla buď neměřitelný, nebo nevýznamný 

finanční dopad. 

Pokud jde o okruh „Globální Evropa“, Komise se domnívá, že pro daný účel je vhodná studie míry 

zbytkových chyb. Komise se nedomnívá, že by studie podléhala omezením, která by mohla vést k 

podhodnocení chyb. 

1.39 Druhá odrážka – pokud jde o okruh „Soudržnost“, Komise konstatuje, že její odhad rizika v 

době platby spadá do intervalu chyb vypočítaného EÚD. 

Třetí odrážka – pokud jde o okruh „Přírodní zdroje“, Komise vítá skutečnost, že odhad GŘ AGRI 

týkající se rizika v době platby (1,9 %) se velmi blíží míře chyb EÚD (2,0 %) a pohybuje se v tomto 

rozmezí. 

Zprávy Komise o finančních opravách a zpětném získávání prostředků jsou složité a ne vždy 

jasné 

1.40 Komise zdůrazňuje význam preventivních a nápravných opatření, jejichž účelem je zajistit, 

aby z rozpočtu EU byly financovány pouze výdaje vynaložené v souladu s právním rámcem, a tím 

chránit finanční zájmy Unie a prokázat její schopnost zajistit nápravu. Tato opatření rovněž motivují 

členské státy ke zlepšení jejich řídicích a kontrolních systémů.  

Přestože mechanismy stanovené v právním základu jednotlivých programů mají stejný konečný cíl, 

mohou se mezi různými oblastmi výdajů výrazně lišit.  Dopad nápravných opatření se navíc může lišit 

i proto, že příslušné právní základy mohou stanovit provedení čistých finančních oprav a/nebo 

nahrazení nezpůsobilých částek způsobilými projekty.  

Aby byl poskytnut úplný a transparentní přehled preventivních a nápravných opatření, je třeba uvést 

dopad všech těchto různých mechanismů.  

Současné podávání zpráv bylo navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům různých zúčastněných 

stran. Komise zanalyzuje, zda lze vykazování finančních oprav a zpětně získaných prostředků dále 

zjednodušit pro VFR na období 2021–2027.    

1.41 Komise považuje „potvrzené“ opravy a zpětně získané částky za nejdůležitější informace pro 

účely vykazování, neboť představují rozhodnutí Komise nebo souhlas členského státu s uplatněním 

opravy.  Může však existovat časový rozdíl mezi tímto rozhodnutím a provedením nápravného 

opatření, a to z důvodů přímo vyplývajících z platných právních rámců. Proto jsou slova „potvrzené“ i 

„provedené“ důležitými pojmy.  

Kromě toho Komise využívá jak preventivní, tak nápravné nástroje. Snížení ex ante jsou 

nejúčinnějším mechanismem, který brání financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu EU. Snížení 

ex post se obecně týkají zjištění kontroly ex post nebo auditu.   
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Komise zdůrazňuje, že jak čisté opravy, tak náhrady jsou nápravnými opatřeními, která zajišťují 

vyloučení nesprávných výdajů z financování EU a vyvíjejí tlak na členské státy, aby řešily nedostatky 

ve svých řídicích a kontrolních systémech. 

1.43 V rámci okruhu „Soudržnost“ provádějí členské státy v programovém období 2014–2020 

finanční opravy ve svých ročních výkazech programů předkládaných Komisi. Tyto informace jsou ve 

výročních zprávách o činnosti každoročně zcela transparentně shrnuty (1,5 miliardy EUR v účetním 

období a 0,5 miliardy EUR v případě EFRR/FS a ESF/YEI v roce 2020). Tyto finanční opravy nejsou 

zahrnuty do částky 1 098 milionů EUR. 
Čisté finanční opravy navzdory složitým kritériím, která musí být splněna, jak stanoví 

spolunormotvůrce, nadále fungují jako pobídka pro členské státy, aby jako první krok prováděly 

finanční opravy ještě před předložením účetní závěrky. 

1.50 Komise by ráda objasnila, že nedostatky ve studii míry zbytkových chyb určené EÚD v 

kapitole 8 se týkají skutečnosti, že postup oznamování podezření na podvod Komisi není dostatečně 

formalizován. Komise přijímá související doporučení (viz odpovědi Komise k bodu 8.28 a doporučení 

8.3). 

ZÁVĚRY 

1.53 Komise přikládá velký význam řádnému finančnímu řízení rozpočtu EU. Jako správce rozpočtu 

EU zavedla Komise důkladné víceleté kontrolní strategie, jejichž cílem je předcházet zjištěným 

nedostatkům, odhalovat je a napravovat. Podniká rovněž kroky s cílem usilovat o další zjednodušení 

napříč programy. 

Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu EU, Komise má v souladu s EÚD za to, že tato oblast není ve 

významném rozsahu zatížena chybami.  

Pokud jde o výdaje, Komise se domnívá, že míra chyb, která nejlépe reprezentuje veškeré úsilí 

vynaložené jak členskými státy, tak útvary Komise, představuje riziko při uzavření (viz rovněž 

odpověď v bodě 1.35), které měří míru chyb zbývající po provedení všech následných kontrol a 

oprav. Pro rok 2020 se celkové riziko při uzavření odhaduje na 0,9 %, což je výrazně pod 2% prahem 

významnosti, a to v souladu s úrovní obou předchozích let (0,7 % v roce 2019). 

Kromě toho je Komise díky své vlastní podrobné analýze řízení podle jednotlivých programů (viz 

také odpověď k bodu 1.17 písm. b)) schopna získat diferencovaný přehled o míře rizika v rámci 

oblastí politiky a výdajových programů. To prokazuje, že rizika v době platby u výdajů v jednotlivých 

oblastech politiky nejsou homogenním způsobem nízká, střední nebo vysoká (viz výroční zpráva o 

řízení a výkonnosti 2020, svazek II, s. 78). To umožňuje přesně určit, kde existují rizika a jejich 

hlavní příčiny, a přijmout cílená nápravná opatření: 

 výdaje s nižším rizikem, u nichž je riziko v době platby nižší než 1,9 %, představují 56 %

celkových výdajů,

 výdaje se středním rizikem, u nichž riziko v době platby činí 1,9 % až 2,5 %, představují 16

% celkových výdajů a

 výdaje s vyšším rizikem, u nichž je riziko v době platby vyšší než 2,5 % nebo u nichž jsou

zjištěny závažné nedostatky, představují 28 % celkových výdajů.

To přispívá k závěru Komise, že riziko v době platby je pod prahem významnosti u více než 

poloviny příslušných výdajů. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020 „PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 KAPITOLA 2 – 

ROZPOČTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ“ 

ÚVOD 

2.1 Základem reakce EU na pandemii COVID-19 byl rozpočet EU. Komisi trvalo pouhé tři týdny 

od okamžiku, kdy Světová zdravotnická organizace dne 11. března 2020 označila šíření onemocnění 

COVID-19 za pandemii, než předložila návrhy na koordinovanou a komplexní reakci 

prostřednictvím rozpočtu EU. Znamenalo to rychlou a flexibilní mobilizaci financování k řešení 

nejnaléhavějších potřeb, aniž by byly nutné jakékoli kompromisy při uplatňování nejvyšších 

standardů finančního řízení. Tato reakce zahrnovala následující opatření:  

– investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) v rámci politiky soudržnosti, které

usnadňují flexibilní opatření a mobilizují přibližně 23 miliard EUR pro členské státy. Tyto

iniciativy pomáhají v boji proti pandemii COVID-19 podporou zdravotnictví, malých podniků

a pracovníků,

– reaktivace nástroje pro mimořádnou podporu s rozpočtem 2,7 miliardy EUR – doplněným

dalšími 750 miliony EUR dodatečných příspěvků členských států – na boj s přeshraniční

zdravotní hrozbou,

– další finanční prostředky ve výši 415 milionů EUR pro mechanismus civilní ochrany Unie /

rescEU na okamžitou pomoc při katastrofách v nejvíce postižených oblastech,

– rozšíření Fondu solidarity EU tak, aby se kromě přírodních katastrof vztahoval i na závažné

zdravotní krize, a

– nový finanční nástroj – nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v

mimořádné situaci (SURE) – s rozpočtem ve výši až 100 miliard EUR.

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Komise nepřetržitě a rychle spolupracovaly, aby tato 

opatření přijaly v rekordním čase, takže do konce dubna 2020 vstoupila v platnost. Vysoce 

inovativní program SURE vstoupil v platnost dne 19. května 2020. 

Financování těchto opatření vyžadovalo mobilizaci všech prostředků a flexibilních možností. Celkově 

byl rozpočet na rok 2020 navýšen o více než 10 miliard EUR v platbách, čímž byly aktivovány 

všechny zbývající zdroje v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020, a na řešení 

krize COVID-19 bylo poskytnuto až 70 miliard EUR v prostředcích na závazky. Zejména 

investiční iniciativy pro reakci na koronavirus usnadnily členským státům rychlý přístup k 

financování, zatímco nástroj pro mimořádnou podporu umožnil Komisi koordinovat a napomáhat úsilí 

při zadávání veřejných zakázek nezbytných pro boj s krizí. 

Aktivní rozpočtové řízení zajistilo rychlé a účinné plnění rozpočtu na rok 2020. Na návrh Komise 

bylo přijato – a často v rekordním čase – devět opravných rozpočtů, což je více než v kterémkoli 

jiném roce v období 2014–2020. Kromě toho bylo provedeno 28 převodů rozpočtového orgánu a 

stovky samostatných převodů Komise. Výsledkem bylo, že rozpočet EU na rok 2020 byl vyčerpán 

téměř v celé výši, a to jak v závazcích, tak v platbách, což je nejlepší výsledek od roku 2014, kterého 

bylo dosaženo navzdory náročnému prostředí. 
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Rozpočtové a finanční řízení v roce 2020 

2.3 Komise zdůrazňuje, že posílení zavedená opravnými rozpočty v roce 2020 – jejichž cílem bylo 

reagovat na krizi COVID – se do značné míry týkala také mobilizace „netematických“ zvláštních 

nástrojů, např. nástroje pružnosti (1,1 miliardy EUR) a celkového rozpětí pro závazky (2,7 

miliardy EUR). Dodatečné financování jako takové se týkalo i dalších výzev, zejména v souvislosti s 

migrací a bezpečností. 

2.7 Od vypuknutí pandemie se Evropský parlament, Rada EU a Komise dohodly na 

bezprecedentním nástroji na podporu oživení (NextGenerationEU) ve výši zhruba 800 miliard 

EUR (v běžných cenách) jako cílené reakci na pandemii; tento balíček bude předmětem 

pravidelných zpráv, jak je stanoveno v právních předpisech. 

2.8 Komise upozorňuje, že zpráva o výdajích v rámci okamžité reakce na pandemii COVID-19, o 

nichž se Účetní dvůr zmiňuje v tomto bodě, se týkala programů a nástrojů, na něž byly v průběhu 

roku 2020 poskytnuty přísliby nebo u nichž došlo k přesunům a/nebo posílení pro účely související s 

pandemií COVID-19. Do této zprávy nebyly například zahrnuty závazky zařazené do okruhu 5. 

Přehled o koronaviru popisuje reakci politiky soudržnosti EU na krizi způsobenou pandemií 

COVID-19, včetně tematického přeprogramování (ukazuje přerozdělení dostupných zdrojů politiky 

soudržnosti na opatření v oblasti zdraví, podporu podniků a podporu lidí v boji proti následkům 

pandemie) společně s kvantifikovanými cíli stanovenými pro nové specifické ukazatele týkající se 

pandemie COVID-19, jakož i využití opatření v oblasti finanční flexibility a likvidity CRII+. 

2.11 Po opožděném zahájení pokračuje provádění programů politiky soudržnosti úspěšně. Komise 

zdůrazňuje, že vysoká míra čerpání v letech 2019 a 2020 ukazuje, že se část zpoždění na začátku 

programů dohání. 

2.17 Po opožděném zahájení pokračuje provádění programů politiky soudržnosti na období 2014–

2020 úspěšně. Na konci roku 2018 předstihla míra výběru projektů pro Evropský fond pro 

regionální rozvoj 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 se potvrdil i na konci prosince 2020, kdy míra výběru pro celkovou politiku soudržnosti 

dosáhla 107 % (tj. přibližně o 10 procentních bodů více než v období 2007–2013).  

Komise dále zdůrazňuje, že vysoká míra čerpání v roce 2019 a 2020 ukazuje, že se část počátečního 

zpoždění programů dohání.  

Celkový dopad faktorů spojených s krizí COVID-19 nebyl dosud vyčíslen a bude plně zřejmý až v 

roce 2021. 

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 vysoká úroveň 

ročního předběžného financování, pravidlo n+3 a proces schvalování roční účetní závěrky) znamenají, 

že míra plateb by u novějšího nařízení mohla být pomalejší.  

Komise rovněž zdůrazňuje, že rok 2013 předchozího VFR byl výjimečný z důvodu přechodných 

opatření pro nové členské státy po rozšíření EU v letech 2004 a 2007. Pro většinu těchto členských 
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států
1
 platilo pravidlo „n+3“ pro závazky na období 2008–2010 a souběžně pravidlo „n+2“ pro 

závazky na období 2011–2013. Tím se výrazně zvýšila úroveň plateb potřebných k tomu, aby se 

zabránilo zrušení závazků. Na konci roku 2020 ke srovnatelnému efektu nedošlo. Situace navíc není 

plně srovnatelná také kvůli rozdílnému datu ukončení způsobilosti výdajů: zatímco v roce 2013 

zbývaly do konce realizace pouze dva roky (do 31. prosince 2015), v roce 2020 zbývaly do konce 

realizace programů financovaných z fondů ESI v období 2014–2020 tři roky (do 31. prosince 2023) – 

s výjimkou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kde budou stávající 

programy pokračovat až do konce roku 2025. Kromě toho, jak také upozornil EÚD v bodě 2.15 této 

zprávy a dále ve své výroční zprávě za rok 2019, byla míra provádění EZFRV (65 %) vyšší než u 

ostatních fondů ESI. Komise proto upozorňuje, že zpoždění při provádění, která jsou v tomto bodě 

zprávy popsána, se netýkají Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).  

2.20 Poznatky získané od pracovní skupiny pro lepší provádění, která byla zřízena za účelem 

zlepšení provádění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2007–2013, byly začleněny do 

programů, které mají v současném období potíže. 

Komise programy, u nichž hrozí zpoždění, pečlivě sleduje, aby pomohla zabránit nedostatečnému 

čerpání a případnému zrušení závazků. Aby se situace zlepšila, je třeba vést intenzivní dialog s 

dotčenými členskými státy.  

Komise opakuje, že otázky výkonnosti jsou řešeny v průběhu celého programového období, jak již 

uvedla ve svých odpovědích na zvláštní zprávu EÚD 17/2018. 

V období 2014–2020 byl kladen velký důraz na orientaci na výsledky a na výkonnostní rámec s 

milníky a cíli, aby se zajistilo dosažení pokroku podle plánu. V průběhu přezkumu výkonnosti v 

roce 2019 byla zvláštní pozornost věnována programům, u nichž hrozí nedostatečná výkonnost 

a/nebo zrušení závazku, aby se podpořila identifikace a provádění nápravných opatření v praxi. 

Komise poskytuje členským státům významnou podporu včetně technické pomoci a poradenských 

služeb s cílem zlepšit jejich absorpční kapacitu a dosažené výsledky (např. vzájemná výměna 

osvědčených postupů a odborných znalostí v rámci programu „REGIO TAIEX“; program 

„JASPERS“ pomáhá připravit kvalitní projekty, které mohou zlepšit čerpání v období 2014–2020). 

Komise dále navrhla několik opatření, která mají členským státům pomoci zvládnout krizi související 

s pandemií COVID, včetně legislativních změn v rámci investiční iniciativy pro reakci na 

koronavirus (CRII) a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus (CRII+). Tyto změny byly 

přijaty a přinesly dodatečnou flexibilitu a likviditu za účelem rychlého nasazení podpory v rámci 

politiky soudržnosti a byly zaměřeny na snížení administrativní zátěže.  

V březnu 2020 zřídila Komise pracovní skupinu CRII, která má členským státům pomáhat při 

provádění protikrizových opatření. Do konce roku 2020 GŘ REGIO a GŘ EMPL urychleně 

zodpověděla téměř 500 výkladových otázek týkajících se iniciativy CRII a tyto odpovědi byly 

zveřejněny na specializovaných internetových stránkách přístupných všem řídicím orgánům.  

V roce 2020 proběhlo významné přeprogramování. Komise přijala příslušné změny programu v 

rekordně krátkém čase s cílem řešit naléhavé potřeby jednotlivých členských států v důsledku 

krize způsobené koronavirem. Kromě přeprogramování prostředků jsou k dispozici i další 

zjednodušení, která členské státy využívají, jako je prodloužení lhůt, zrychlené platby, zpětná 

1 Výjimku tvořily Chorvatsko, Rumunsko a Slovensko, na které se pravidlo „n+3“ vztahovalo po celé 

období. 
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způsobilost výdajů souvisejících s pandemií COVID atd. Opatření navržená Komisí pro „pomoc při 

oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU)“ by rovněž měla urychlit čerpání těchto 

dodatečných zdrojů; tato opatření zahrnují ustanovení, podle nichž může spolufinancování EU 

dosáhnout 100 %, ustanovení vymezující rozsah podpory, který je dostatečně široký, aby komplexně 

pokryl potřeby, a řadu omezení, která obvykle platí pro politiku soudržnosti, ale která v programu 

REACT-EU platit nebudou.   

Vzhledem k tomu, že členské státy zapojují zdroje z programu REACT EU do stávajícího systému 

provádění politiky soudržnosti, mělo by být zajištěno jejich bezproblémové provádění. 

Úkoly a výzvy 

2.21 Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.20. 

2.22 Zavedení řady zjednodušujících opatření, jakož i výrazné snížení předběžného financování, 

může být pobídkou k rychlejšímu předkládání žádostí o průběžné platby v novém programovém 

období. Pokud jde o riziko opožděného zahájení čerpání finančních prostředků ve sdíleném řízení ve 

VFR 2021–2027 uvedené v první odrážce tohoto bodu, je nezbytné stanovení období překrývání 

způsobilosti výdajů mezi oběma programovými obdobími, neboť u mnoha operací trvá provádění 

několik let a vždy bude existovat fáze zahájení a fáze ukončení. Komise posiluje kontinuitu mezi 

obdobími prostřednictvím řady opatření, včetně vícefázového provádění větších projektů. 

2.24 Hlavním důvodem opožděného přijetí je pandemie v roce 2020 a z toho vyplývající priorita 

schválení nástroje Evropské unie na podporu oživení. Od závěrů jednání mezi spolunormotvůrci o 

obsahu legislativního rámce politiky soudržnosti v únoru 2021 však Komise a členské státy vedou 

intenzivní neformální dialog. Umožní to rychlé formální předložení dohod o partnerství a 

programů po vstupu v platnost, jakož i jejich schválení. 

2.25 Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 2.22 a 2.24. 

Komise předložila návrh právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti na období 2021–2027 v 

květnu 2018, tedy téměř o půl roku dříve než v roce 2011. 

2.26 Komise upozorňuje, že zpoždění při provádění, která jsou v tomto bodě popsána, se netýkají 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 2.18. 

2.27 Finanční prostředky z politiky soudržnosti EU se v programovém období 2014–2020 investují do 

budování správních kapacit v členských státech v rámci „tematického cíle 11“ a v rámci technické 

pomoci na posílení správní kapacity pro řízení fondů. V programovém období 2021–2027 budou i 

nadále financovány investice do správní kapacity členských států. Kromě toho mohou členské státy 

doplnit „standardní“ technickou pomoc o druhý typ technické pomoci, tj. o „technickou pomoc při 

financování nesouvisejícím s náklady“ (článek 37 nařízení o společných ustanoveních). Kromě toho 

několik členských států vypracuje plány budování správních kapacit pro období 2021–2027, včetně 

přeorientování na širší škálu činností v oblasti budování kapacit. Společně s výrazným 

zjednodušením politiky soudržnosti v letech 2021–2027 by to mělo umožnit spolehlivé čerpání 

prostředků EU. 

2.29 Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.22. 
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Pokud jde o EZFRV, Komise poukazuje na to, že ačkoli v době vypracování této odpovědi 

neexistovala dohoda o nařízeních o SZP, v závěrech Evropské rady k VFR z července 2020 bylo pro 

EZFRV dohodnuto pravidlo n+2. 

2.30 Komise zdůrazňuje, že je výsadou každého členského státu, aby si vybral program, který 

použije pro konkrétní investici nebo reformu. Kromě toho je členský stát při využívání Nástroje 

pro oživení a odolnost příjemcem, a nikoli prováděcím partnerem Komise. 

Nástroj pro oživení a odolnost vyžaduje, aby členské státy navrhly národní plány pro oživení a 

odolnost s reformami a investicemi, přičemž financování obdrží až po dosažení pokroku při jejich 

provádění. 

Komise se domnívá, že vzhledem k naléhavé potřebě financování, kterou mají členské státy po 

pandemii COVID, je správné, že Nástroj pro oživení a odolnost poskytuje plné financování 

odhadovaných nákladů plánu (až do výše maximálního přídělu). Financování z Nástroje pro oživení 

a odolnost navíc vyžaduje dodržení souboru podmínek (kritéria hodnocení a milníky a cíle) a může 

být pro členské státy v určitých situacích vhodnější, což může celkově vést k cílenějšímu využití 

různých dostupných nástrojů financování. 

S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že atraktivitu jednoho nástroje financování ve 

srovnání s jiným (např. Nástroj pro oživení a odolnost oproti fondům v rámci sdíleného řízení) nelze 

posuzovat pouze na základě podílu nákladů, které by byly hrazeny z jednoho nebo druhého 

nástroje. Členské státy jsou v každém případě povinny zajistit, aby nedocházelo k dvojímu 

financování. 

2.32 Komise, která byla konfrontována s pandemií COVID-19, poskytovala programovým 

orgánům další cílenou podporu při řešení situace a spolupracovala s kontrolními orgány, aby byl 

zajištěn spolehlivý a harmonizovaný přístup. Vzhledem k situaci byl programovým orgánům předán 

jasný vzkaz, že dodržování pravidel zůstává nezbytnou podmínkou. Společně s kontrolními 

orgány jsou posuzována možná nová rizika, která přinesla politická reakce na pandemii COVID-

19, včetně přirozených rizik spojených s novými druhy výdajů nebo dohodnutými postupy. Dále 

Komise aktivně zřídila webové stránky s otázkami a odpověďmi k platformě CRII, aby tak 

podpořila řídicí a kontrolní orgány konkrétními odpověďmi na jejich otázky při zavádění opatření v 

rámci iniciativy CRII. Bylo zodpovězeno několik stovek dotazů. Komise rovněž poskytovala 

kontrolním orgánům specializované připomínky, aby mohly analyzovat možné scénáře, jež v 

souvislosti s krizí vznikají, a aktualizovat hodnocení rizik s ohledem na své plánování kontrol a 

práci. V neposlední řadě Komise v rámci průběžné aktualizace svého systému vnitřní kontroly 

revidovala svůj registr rizik a identifikovala konkrétní nová rizika, přičemž do probíhajících i 

budoucích ročních nácviků řízení rizik zařadila konkrétní iniciativy na jejich zmírnění. 

Pokud jde o EZFRV, Komise přijala nařízení (EU) č. 2020/532, které pro členské státy stanoví 

pravidla s realistickými a dosažitelnými kontrolními požadavky. Novelizovaná pravidla byla 

časově a rozsahem omezená a byly navrženy alternativní metody provádění kontrol členskými státy 

v rámci omezení z důvodu pandemie COVID-19 a jako taková společně s prací certifikačních orgánů i 

nadále poskytovala dobrý základ pro získání jistoty. 

2.33 Nástroj pro oživení a odolnost je nástroj založený na výkonnosti, přičemž platby jsou 

prováděny na základě splněných milníků a cílů. Zákonnost a správnost plateb je proto vázána 

výhradně na úspěšné dosažení dohodnutých milníků a cílů. 

Článek 22 nařízení ukládá členským státům jako příjemcům prostředků EU povinnost zajistit 

účinný a efektivní systém vnitřní kontroly, včetně kontroly dodržování platných právních předpisů 
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EU a vnitrostátních právních předpisů a zamezení dvojího financování. V této souvislosti může 

Komise provádět systémové audity vnitřního kontrolního systému členských států během doby 

trvání nástroje, aby bylo zajištěno, že členské státy plní své povinnosti podle článku 22. Kromě toho 

bude Komise během provádění plánu provádět také kontroly a audity založené na posouzení rizik v 

případě podezření na závažné nesrovnalosti, které členské státy nenapravily (tj. podvody, korupce 

nebo střety zájmů), nebo závažná porušení povinností vyplývajících z dohody o financování nebo z 

dohody o půjčce. 

A konečně je Komise oprávněna poměrně snížit částky nevratné podpory a vymáhat jejich 

navrácení nebo požádat o předčasné splacení půjček v případě podvodu, korupce a střetu zájmů, 

které poškozují finanční zájmy Unie a které nebyly členským státem napraveny, a/nebo závažného 

porušení povinností stanovených v dohodě o financování a/nebo v dohodě o půjčce (což zahrnuje 

dvojí financování). 

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 2.30. 

2.37 Ačkoli nástroj SURE zvýšil nominální expozici rozpočtu EU vůči finančním rizikům, neboť do 

konce května 2021 navýšil objem půjček EU o téměř 90 miliard EUR, byla jeho konstrukce navržena 

tak, aby se riziko pro rozpočet EU v praxi minimalizovalo.  

Kromě záruk poskytovaných všemi členskými státy existuje v nařízení o nástroji SURE řada 

obezřetnostních pravidel, jako je i) limit koncentrace tří největších úvěrů ve výši 60 % maximální 

částky poskytnuté v rámci nástroje SURE, ii) maximální roční expozice ve výši 10 % (tj. platba 

splatná každý rok nepřesáhne 10 miliard EUR) a iii) možnost, aby Komise v případě potřeby své 

půjčky prodloužila. 

2.39 Roční riziková expozice rozpočtu EU na roky 2020 a 2021, o níž se hovoří v tomto bodě, se 

rozdělí na dvě složky: expozici, pro kterou je vytvořena rezerva ze záručního fondu (např. platby 

týkající se třetích zemí), a expozici bez tvorby rezervy (např. platby splatné členskými státy).  

Tyto údaje však zahrnují riziko spojené s expozicí vůči třetím zemím (3,1 miliardy EUR pro rok 

2020 a 3 miliardy EUR pro rok 2021), které nese především Záruční fond pro vnější vztahy. 

2.40 Kromě posílení svého rámce pro řízení rizik vyplývajících z různých zdrojů podmíněných 

závazků Komise již provádí novou diverzifikovanou strategii financování, aby adekvátně reagovala 

na náročnější přístup k financování nástroje NextGenerationEU na kapitálových trzích
2
. 

Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.37. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

2.42 Komise zdůrazňuje, že posílení zavedená opravnými rozpočty v roce 2020 měla částečně za cíl 

reagovat na krizi COVID a také mobilizovat řadu zvláštních nástrojů za účelem řešení dalších 

výzev, zejména výzev, které se týkají migrace a bezpečnosti. 

2.44 Komise zdůrazňuje, že její interní zpráva o výdajích na okamžitou reakci na krizi COVID-

19 – uvádějící závazek ve výši 12,9 miliardy EUR v rámci přímého a nepřímého řízení jako částku, 

která byla do konce roku 2020 poskytnuta na účely související s krizí COVID-19 – byla omezena na 

2 Sdělení o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU, COM(2021) 250 final ze dne 14. 

dubna 2021. 
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programy a nástroje, na něž byly v průběhu roku 2020 poskytnuty přísliby nebo u nichž došlo k 

přesunům a/nebo posílení pro účely související s pandemií COVID-19. Některé závazky – jako 

například závazky zařazené do okruhu 5 – do ní proto nebyly zahrnuty. 

Komise začala od první poloviny roku 2020 interně sledovat finanční prostředky EU použité na 

účely související s krizí COVID-19, a to včetně již dříve přijatých závazků.  

2.45 Komise zdůrazňuje, že úroveň zbývajících závazků se vždy zvyšuje, pokud je rozdíl mezi 

úrovní závazků a úrovní plateb kladný a není zmírněn zrušením závazků. Úroveň plateb závisí na 

výdajových potřebách programů. Hlavním faktorem je čerpání prostředků členskými státy v rámci 

sdíleného řízení. Platby závisí také na tom, zda rozpočtový orgán poskytne v ročních rozpočtech 

potřebné prostředky. 

Dále Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.11. 

2.46 Souhrnná odpověď Komise k bodům 2.46 a 2.47: 

Komise upozorňuje, že zpoždění při provádění popsaná v tomto bodě se netýkají Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).  

Po opožděném zahájení pokračuje provádění programů politiky soudržnosti na období 2014–2020 

úspěšně. 

Viz rovněž odpovědi Komise k bodům 2.17, 2.18 a 2.20. 

2.48 Pokud jde o riziko zpoždění při čerpání finančních prostředků ve sdíleném řízení ve VFR 

2021–2027, Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.22. 

Pokud jde o zvýšené riziko v důsledku Nástroje pro oživení a odolnost, Komise odkazuje na svou 

odpověď k bodu 2.33. 

Kromě toho, jak je uvedeno v odpovědi k bodům 2.19 a 2.26 a jak uvedl EÚD v bodě 2.24, Komise 

zdůrazňuje, že zpoždění při přijímání požadovaných právních předpisů a pomalé čerpání (a další 

související rizika) popsané v tomto bodě se netýkají Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV), a to z důvodu přijetí nařízení o přechodných ustanoveních (nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020) a prodloužení programů rozvoje 

venkova. 

2.49 Komise zdůrazňuje, že s cílem řešit rostoucí objem podmíněných závazků (a s tím související 

riziko, jemuž je rozpočet EU vystaven) vyvíjí nové nástroje na řízení rizik, mimo jiné včetně zřízení 

mezirezortního řídicího výboru pro podmíněné závazky
3
. 

Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.37. 

Doporučení 2.1 – Podávání zpráv o finančních prostředcích EU určených k účelům souvisejícím 

s pandemií COVID-19 

Komise doporučení částečně přijímá. 

3 Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2020, kterým se zřizuje Řídící výbor pro podmíněné 

závazky vyplývající z rozpočtových záruk (C(2020) 5154). 
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Od roku 2021 se Komise zaměří na oživení po pandemii COVID-19 a bude plnit své oznamovací 

povinnosti, zejména v případě nástroje NextGenerationEU. Komise nemá v úmyslu připravovat další 

zprávy o bezprostřední reakci nad rámec již existujících zpráv o různých nástrojích. 

Doporučení 2.2 – Postupně snižovat zbývající závazky 

Komise doporučení přijímá. 

Komise bude sledovat plnění rozpočtu a vývoj celkové úrovně zbývajících závazků, jakož i 

související základní faktory. Pravidelně informuje Radu a Evropský parlament o předpokládaných 

potřebách a možných rizicích do budoucna. Tyto informace jsou obsaženy zejména ve výroční 

zprávě o dlouhodobé prognóze plateb z rozpočtu EU. Komise svou prognózu připravuje na 

základě široké škály dostupných údajů (plnění rozpočtů v předchozích letech, plnění a nejnovější 

vývoj současného rozpočtu a budoucí potřeby uvedené v návrhu rozpočtu na následující rok). Kromě 

toho Komise zohledňuje prognózy členských států týkající se čerpání evropských strukturálních a 

investičních fondů (fondy ESI), které jsou hlavní hnací silou celkového odhadu plateb ve VFR. 

Pro období 2021–2027 navrhla Komise řadu zjednodušujících opatření, která mají usnadnit a 

urychlit provádění politiky soudržnosti. Zatímco většina z nich byla v politické dohodě dosažené mezi 

spolunormotvůrci zachována, Komise s politováním konstatuje, že nebyl schválen návrat k pravidlu 

pro zrušení závazků n+2. V této rané fázi nového rozpočtového cyklu se Komise domnívá, že 

účinky zachování pravidla pro zrušení závazků n+3 v kombinaci s pozdní dohodou o právních 

předpisech upravujících většinu fondů ve sdíleném řízení a zaměření vnitrostátních orgánů na 

provádění nástroje NextGenerationEU v příštích letech vzhledem k jeho omezenějšímu časovému 

rámci povedou v průběhu VFR 2021–2027 k zachování trendu nominálně rostoucích zbývajících 

závazků. 

Komise dále připomíná, že na jedné straně je přijímání rozpočtu v zásadě v působnosti 

rozpočtového orgánu, což zahrnuje poskytnutí dostatečné výše prostředků na platby, a že plnění na 

druhé straně, zejména u fondů ve sdíleném řízení, je řízeno vnitrostátními orgány a do značné míry 

závisí na pravidlech stanovených spolunormotvůrci v příslušných základních aktech. V této 

souvislosti bude Komise i nadále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, jakož i s 

vnitrostátními orgány členských států. 

Doporučení 2.3 – Podpora řádného využívání financování EU 

Komise toto doporučení přijímá a již zahájila jeho provádění. 

Pokud jde o politiku soudržnosti v rámci sdíleného řízení, Komise již poskytuje členským státům 

významnou poradenskou podporu a bude ji poskytovat i nadále. Pokud jde o další rizika, která by 

mohla vzniknout v souvislosti s krizí a dodatečnými finančními prostředky přidělenými členským 

státům, Komise zdůrazňuje, že řídicím orgánům programů poskytla další cílenou podporu pro 

řešení situace a souběžně spolupracovala s kontrolními orgány s cílem zajistit důkladný a 

harmonizovaný přístup ke kontrole. Navzdory této situaci byl programovým orgánům předán jasný 

vzkaz, že nezbytnou podmínkou zůstává dodržování pravidel.  

Komise i nadále pečlivě vyhodnocuje situaci a možný dopad dlouhodobé krize na proces 

ověřování a průběžně poskytuje podporu všem programovým orgánům s cílem posílit jejich správní 

kapacity. 

Pokud jde o EZFRV, Komise nadále podporuje členské státy prostřednictvím technické pomoci 

dostupné v rámci EZFRV a nástroje Evropské unie na podporu oživení, jakož i prostřednictvím 
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stávajících sítí SZP a činností v oblasti budování kapacit, včetně pokynů a šíření osvědčených 

postupů. 

Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 2.32. 

Pokud jde o Nástroj pro oživení a odolnost, jako největší nový nástroj financování, jsou příjemci 

členské státy, které nesou hlavní odpovědnost za řádné využívání finančních prostředků – viz také 

bod 2.33. Útvary Komise poskytovaly pokyny a spolupracovaly s členskými státy na zavedení 

řádných monitorovacích a kontrolních systémů. 

Sloužily k tomu zejména obecné pokyny k vypracování plánů pro oživení a odolnost s oddíly 

věnovanými kontrolám a auditu a monitorování provádění, odpovědi na konkrétní otázky členských 

států, připomínky k prvním náčrtům nebo návrhům systémů monitorování a kontroly a poskytnutí 

kontrolního seznamu pro sebehodnocení systémů kontroly a auditu pro členské státy.  

Komise bude dále posuzovat kontrolní systémy popsané členskými státy v jejich konečných 

plánech pro oživení a odolnost. Během provádění nástroje může Komise zahájit kontroly a audity a 

vymáhat vrácení finančních prostředků, pokud členské státy poruší své povinnosti nebo nenapraví 

závažné nesrovnalosti. 

Členské státy mohou rovněž žádat o technickou podporu z Nástroje pro technickou podporu, a to 

po celou dobu provádění. Kromě toho budou moci během provádění Nástroje pro oživení a odolnost 

poskytovat pomoc v členských státech pracovníci odpovědní za evropský semestr. 

Pokud jde o program SURE, Komise poskytovala členským státům poradenskou podporu, když s 

nimi hned v rané fázi spolupracovala na technické úrovni při určování, které výdaje jsou způsobilé 

pro financování v rámci programu SURE, a při jejich vyčíslení před podáním formálních žádostí o 

financování. Komise pravidelně monitoruje využívání půjček SURE prostřednictvím pololetních 

zpráv a také na základě povinnosti členských států podávat zprávy, pokud byla finanční pomoc 

poskytnuta na plánované výdaje předem. Komise věnovala pozornost nedostatkům ve výkaznictví 

členských států s cílem zlepšit kvalitu vykazovaných informací. Pokud Komise zjistí potenciální 

problémy s čerpáním v členských státech, naváže s těmito členskými státy dvoustrannou spolupráci s 

cílem projednat s nimi možná řešení, aby bylo zajištěno, že finanční pomoc je řádně využita v plné 

výši.  
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA 

PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 

KAPITOLA 3 – PŘÍJMY 

ÚVOD 

3.1 Komise vítá skutečnost, že kapitola týkající se příjmů neobsahuje významné chyby a že 

systémy související s příjmy, které se prověřovaly, byly celkově účinné.  

Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (TVZ) a vlastní zdroje odvozené z daně z přidané hodnoty 

(DPH), přijímá Komise opatření s cílem zintenzivnit následné kontroly dlouhodobě nevyřízených 

otevřených případů TVZ a pokud možno zrušit výhrady k DPH a následně zkontrolovat nedostatky v 

účetnictví TVZ zjištěné při auditech EÚD ve Francii, Španělsku a Nizozemsku. Částky, které nebyly 

získány zpět na účet B, budou ve všech členských státech i nadále pozorně sledovány. Nedostatky 

zjištěné EÚD v jeho zvláštní zprávě č. 04/2021 „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání 

ochraně finančních zájmů EU“ budou řešeny posílením posuzování rizik a vytěžování údajů v celé 

EU a rozvojem společné analytické kapacity. Budou přijata další opatření ke zlepšení posuzování 

rizik pro plánování kontrol TVZ a Komise zvažuje, že odděleně od svého běžného kontrolního 

programu bude každoročně navíc provádět dokumentární přezkum účetnictví TVZ.. Budou 

prozkoumány nové přístupy a nástroje k řešení rizik, které souvisejí s elektronickým obchodem, a 

bude provedena strategie prosazování týkající se podhodnocení v souladu s rozsudkem Soudního 

dvora ve věci proti Spojenému království, který se očekává počátkem roku 2022.  

Pokud jde o vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu (z HND), u HND pro účely 

vlastních zdrojů přijímá Komise komplexní opatření týkající se přístupu ke globalizaci, včetně 

výzkumu a vývoje. Komise zastává názor, že přijatá opatření jsou přiměřená tím, že vyvažují již 

získanou jistotu s riziky zjištěnými v souvislosti s otázkami globalizace.  

PROVĚRKA PRVKŮ SYSTÉMŮ VNITŘNÍ KONTROLY 

3.8 Komise během kontroly TVZ v březnu 2021 zaznamenala nedostatečný skutečný pokrok při 

nápravě nedostatků výkazů TVZ v Nizozemsku. 

Komise je toho názoru, že nedostatky uvedené EÚD nezpochybňují obecnou účinnost zavedených 

systémů na ochranu finančních zájmů EU a jejích členských států v souvislosti s vlastními zdroji. 

3.9 Komise má za to, že výhrady umožňují ochranu finančních zájmů EU a jejích členských států tak, 

aby v případě potřeby dotyčná země provedla požadované opravy údajů v souladu s právními 

předpisy EU. 

V konkrétním případě, který EÚD uvedl, bylo nezbytné, aby Komise oznámila výhradu s cílem 

ochránit finanční zájmy EU a jejích členských států a požádala o předložení popisu postupů při 

sestavování HND, které se řídí schválenou příručku o soupisech k HND. Revidovaný popis byl 

předložen dne 31. března 2020 a jeho ověřování již značně pokročilo. 

3.10 Provádění systému ESA (Evropského systému národních a regionálních účtů) v roce 2010 vedlo 

k významným metodickým zlepšením národních účtů, která si vyžádala důkladný přezkum ze strany 

Komise. V případě nutnosti byly vyjádřeny výhrady, přičemž údaje o HND za léta po roce 2010 

zůstaly nadále otevřené pro případné změny. S cílem omezit počet výhrad k HND zavedla Komise 
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body akčního plánu v rané fázi cyklu ověřování, přičemž mnohé z nich již byly provedeny, a vznesla 

výše uvedené výhrady pouze ke konkrétním záležitostem. Úsilí v tomto směru bude pokračovat. 

3.11 Komise během minulého cyklu přijala komplexní opatření týkající se přístupu ke globalizaci 

včetně výzkumu a vývoje, pokud jde o HND pro účely vlastních zdrojů. Za prvé, Komise ověřila, 

že výdaje na výzkum a vývoj byly aktivovány na národních účtech a oceněny podle platných pravidel. 

V případě potřeby byly pro některé země vydány konkrétní výhrady týkající se jednotlivých transakcí. 

Za druhé, Komise zavedla systém včasného varování, který má zachytit dopad významné 

restrukturalizace nadnárodních podniků na národní účty. Za třetí, v roce 2016 byla zahájena kontrola 

nadnárodních podniků, po níž následoval hloubkový přezkum výběru nadnárodních podniků, a nebyly 

zjištěny žádné důkazy o významných zkresleních přidané hodnoty. Na základě těchto opatření podala 

Komise na období od roku 2018 průřezovou výhradu související s globalizací. Komise zastává názor, 

že tento časový plán je přiměřený tím, že vyvažuje již získanou míru jistoty se zjištěnými riziky. 

3.12 Komise bude i nadále zintenzivňovat následné kontroly otevřených případů týkajících se 

TVZ, kdy prioritu mají dlouhodobě nevyřízené případy s možným finančním dopadem. Jen v prvním 

čtvrtletí roku 2021 bylo uzavřeno 41 dalších případů (z celkového počtu 326). Je však třeba zdůraznit, 

že urychlení uzavírání otevřených případů závisí rovněž na spolupráci členských států. 

Výhrady jsou ochranným opatřením s cílem zmírnit riziko, že nesprávný výpočet vlastního zdroje 

odvozeného z DPH bude promlčen.  

Komise úzce spolupracuje s členskými státy, aktivně určuje způsoby řešení problémů a přijímá 

opatření vždy, když je to možné. Výše uvedené se provádí v souladu s postupy Komise a platnými 

právními předpisy s cílem uzavřít nevypořádané výhrady. 

Rámeček 3.2 – Přetrvávající nedostatky ve vnitrostátních kontrolních systémech pro 

sestavování výkazů TVZ 

Komise se bude zabývat problémy zjištěnými při auditech EÚD ve Španělsku, Francii a 

Nizozemsku při svých obvyklých následných kontrolách zjištění ze strany EÚD, přičemž uvedené 

členské státy budou muset přijmout vhodná opatření k řešení a nápravě zjištěných nedostatků.  

Ve Španělsku již byla zahájena následná kontrola zjištění auditu provedeného EÚD a Nizozemsko 

bylo již požádáno, aby přijalo nápravná opatření. Komise během své kontroly TVZ v březnu 2021 

zaznamenala nedostatečný reálný pokrok při nápravě nedostatků výkazů TVZ v Nizozemsku. 

Nedojde-li v účetnictví ve stanovené lhůtě pro nápravu nedostatků k žádnému nebo dostatečnému 

pokroku, nebudou útvary Komise váhat s projednáním věci v rámci řízení o nesplnění povinnosti 

podle článku 258 SFEU. 

3.16 Komise připomíná, že na účtu tohoto typu existuje z podstaty vysoké riziko nedostatků a 

složitosti. Komise bude nadále při svých kontrolách TVZ přezkoumávat účet B. Kromě toho se v 

reakci na doporučení EÚD z předchozích let kontrolní programy TVZ na období 2020/2021 zaměřují 

zejména na účetnictví TVZ. 

3.17 Komise se zabývá záležitostmi, které EÚD zjistil ve Španělsku, Francii a Nizozemskupři svých 

obvyklých následných kontrolách zjištění EÚD, přičemž tyto členské státy budou muset  k řešení a 

nápravě zjištěných nedostatků přijmout vhodná opatření. Jak EÚD správně upozorňuje, Komise 

zjistila stejné a podobné nedostatky, které budou rovněž následně zkontrolovány prostřednictvím 

jejích zpráv o kontrole. 
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3.18 Pokud jde o zvláštní zprávu č. 04/2021 o celních kontrolách, Komise odkazuje na své 

odpovědi uvedené v této zprávě.  Pokud jde o rozvoj a provádění plnohodnotné analytické a 

koordinační kapacity na úrovni EU, Komise doporučení přijala. Komise předloží nezbytné návrhy a 

vyžádá si podporu a v případě potřeby souhlas členských států. Pokud jde o vytvoření ústřední funkce, 

jak bylo oznámeno v akčním plánu v oblasti cel, má Komise v úmyslu posílit svou analytickou 

kapacitu vytvořením společné analytické kapacity. 

3.19 Komise uznává nedostatky, které EÚD zjistil ve své zvláštní zprávě č. 04/2021, a odkazuje na 

své odpovědi uvedené v této zprávě. Komise bude při provádění doporučení EÚD usilovat o podporu 

a v případě potřeby i schválení ze strany členských států. 

Komise plánuje posílit právní rámec a prozkoumat nové přístupy a nástroje k řešení rizik spojených s 

elektronickým obchodem a posílit svou analytickou kapacitu rozvojem společných analytických 

kapacit, a tím vytvořit analytické centrum EU pro shromažďování, analýzu a sdílení klíčových celních 

údajů.  

Nová strategie řízení rizik bude podporovat nový strukturovaný přístup k řízení rizik, včetně a mimo 

jiné prvků pro systematičtější sdílení informací, které se týkají zájmových hospodářských subjektů, 

otázek souvisejících s elektronickým obchodem, nových nástrojů a postupů pro zlepšení analýzy a 

řízení rizik a souvisejících kontrol. 

Viz rovněž odpověď k rámečku 3.3. 

Rámeček 3.3 

Komise posoudila kontrolní strategie členských států pro řešení rizika podhodnocení tak, že 

jsou obecně stále nedostatečné 

Komise souhlasí s EÚD, že finanční zájmy EU nebyly v minulosti řádně chráněny z důvodu 

neadekvátních kontrolních strategií členských států v oblasti celní hodnoty. Následné kontroly ze 

strany Komise a veškerá další opatření přijatá v roce 2020 s cílem řešit rizika podhodnocení na úrovni 

EU se však vyplatila, neboť na úrovni EU došlo v roce 2020 k významnému poklesu potenciálních 

ztrát TVZ v důsledku podhodnocení.   

Komise navíc podnikla další kroky k vyčíslení předchozích ztrát TVZ ve všech členských státech a 

informovala je o příslušných předběžných částkách odhadovaných ztrát TVZ.  

Úsilí v oblasti podhodnocování bude pokračovat i v budoucnu a Komise při stanovování svého 

ročního programu kontrol TVZ na rok 2021 pečlivě zvážila rizika podhodnocení pro elektronický 

obchod a zásilky nízké hodnoty. Ve dvou členských státech je naplánován pilotní audit 

elektronického obchodu, který by mohl být zahájen v roce 2022, v závislosti na výsledcích pilotních 

projektů. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 

3.20 Komise uznává, že účetnictví TVZ v Nizozemsku je dlouhodobým problémem a že podobné 

připomínky ke spolehlivosti výpisů z účtů A a B byly již dříve vzneseny Účetním dvorem a ve 

zprávách Komise o kontrolách. Avšak za rok 2020 nebylo v Nizozemsku možné provést řádné 

posouzení účetních otázek, neboť kontrola účetnictví TVZ ze strany útvarů Komise plánovaná na rok 

2020 musela být kvůli pandemii COVID-19 odložena na březen 2021. Provádí se následné kontroly a 

v roce 2021 budou podány zprávy o přetrvávajících nedostatcích, které se týkají účtování TVZ a 

sestavování výkazů TVZ v Nizozemsku.  
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3.21 Viz odpověď Komise k rámečku 3.3. 

3.22 Komise by chtěla informovat, že stanovisko generálního advokáta se očekává dne 9. září 2021. 

Je proto nepravděpodobné, že k rozsudku Soudního dvora ve věci Spojeného království dojde před 

rokem 2022. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

3.23 Komise se bude následně zabývat problémy zjištěnými při auditech EÚD ve Španělsku, 

Francii a Nizozemsku při svých obvyklých následných kontrolách zjištění EÚD, přičemž tyto 

členské státy budou muset přijmout vhodná opatření k řešení a nápravě zjištěných nedostatků. 

Komise je toho názoru, že nedostatky uvedené EÚD nezpochybňují obecnou účinnost zavedených 

systémů na ochranu finančních zájmů EU a jejích členských států v souvislosti s vlastními zdroji. 

3.24 Viz odpověď Komise k bodům 3.18 a 3.19. 

3.25 Doporučení 1 výroční zprávy EÚD za rok 2018 

Komise je toho názoru, že kontroly zabývající se léty 2017–2021, které se týkají podvodů v oblasti 

oceňování textilií a obuvi (včetně následných kontrol), strategie kontroly antidumpingových cel, 

včetně celních úniků u antidumpingového cla na solární panely, účetnictví TVZ a pilotních projektů v 

oblasti elektronického obchodu a zásilek nízké hodnoty, řeší nejvyšší aktuální rizika TVZ.  

Komise nicméně uznává, že existuje prostor pro další zlepšení jejího posouzení rizik pro plánování 

kontrol TVZ, zejména pokud jde o jejich dokumentaci. Komise proto zvažuje vypracování 

informačních listů pro jednotlivé země, které budou uvádět výsledky každého členského státu v 

dodržování právních předpisů, které týkají TVZ. Sestavení ukazatelů rizik na jednostránkových nebo 

dvoustránkových informačních listech pro jednotlivé země by jistě bylo užitečné a usnadnilo by 

posouzení rizik pro každou zemi. Komise však neočekává, že by tyto informace o jednotlivých 

zemích změnily výběr témat kontroly nebo členského státu, který má být kontrole podroben.   

Komise bude toto téma v každém případě dále zkoumat a zohlední připomínky a doporučení EÚD s 

cílem dále zlepšit posuzování rizik a plánování kontrol TVZ. 

Doporučení 2 výroční zprávy EÚD za rok 2018 

Spolehlivost účetnictví TVZ je hlavním tématem kontrol v kontrolních programech TVZ na léta 

2020 a 2021. Do konce roku 2021 hodlá Komise dokončit kontroly na toto téma ve všech členských 

státech, přičemž zjištěné nedostatky přispějí k posouzení rizik pro následující léta. 

Doporučení 3.1 – Přezkum a aktualizace způsobu ověřování s cílem zkrátit dobu, po kterou 

zůstávají údaje o HND otevřené 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise je toho názoru, že ověřovací cyklus v letech 2016–2019 se výrazně zlepšil, zejména díky 

rozšířenému využívání horizontálního ověřování a analýz napříč jednotlivými zeměmi, jakož i 

posílenému přímému ověřování s přihlédnutím k dřívějším doporučením ze strany EÚD. Komise bude 

260



CS CS 

nicméně společně s odbornou skupinou pro HND nadále zkoumat způsoby, jak tento postup dále 

zlepšit a tam, kde to bude proveditelné, zkrátit období, po které zůstávají údaje o HND otevřené. 

Doporučení 3.2 – Další opatření nutná k řádnému řešení dopadu globalizace na HND 

a) Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že jej ve spolupráci s členskými státy již provádí, a

to s využitím mechanismu výhrady související s globalizací.

b) Komise toto doporučení nepřijímá. Domnívá se, že načasování výhrady související s globalizací,

tj. na období od roku 2018, je vhodné.

Během minulého cyklu Komise přijala komplexní opatření týkající se přístupu ke globalizaci včetně 

výzkumu a vývoje, pokud jde o HND pro účely vlastních zdrojů, jak je vysvětleno v bodě 3.11. V 

roce 2016 byla zejména zahájena kontrola nadnárodních podniků, po níž následoval hloubkový 

přezkum výběru nadnárodních podniků, přičemž nebyly zjištěny žádné důkazy o podstatném zkreslení 

přidané hodnoty. Komise zastává názor, že načasování výhrady k HND související s globalizací je 

přiměřené vzhledem k jistotě, která již byla získána ohledně zjištěných rizik s cílem předejít 

neodůvodněné zátěži pro členské státy. Samotná výhrada související s globalizací odkazuje na 

robustní statistickou metodiku. Kromě toho práce, kterou mají členské státy provést za účelem řešení 

této výhrady k HND, je dobře definována a byla projednána v odborné skupině pro HND. 

Doporučení 3.3 – Spolehlivost nizozemských výkazů TVZ 

Komise bere na vědomí, že toto doporučení je určeno Nizozemsku. 

Viz odpověď k rámečku 3.2. 
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ODPOVĚDI NIZOZEMSKA NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2020, KAPITOLA 3 – 

PŘÍJMY 

Doporučení 3.3 –Spolehlivost výkazů tradičních vlastních zdrojů Nizozemska 

Přijímáme Vaše doporučení a zavazujeme se, že informační systémy nizozemské celní správy budou vyhovovat 

stanoveným požadavkům v určené lhůtě. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020 – PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 

„KAPITOLA 4 – KONKURENCESCHOPNOST PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST“ 

ÚVOD 

4.1. V programu Horizont Evropa, celosvětově největším programu v oblasti výzkumu a inovací s 

rozpočtem 95,5 miliardy EUR, využije Komise zkušenosti získané v programu Horizont 2020 a bude 

dále prosazovat svoji politiku zjednodušování.  U všech programů financování EU bude mimo jiné 

používat standardní vzorovou grantovou dohodu; bude rovněž ve vhodných oblastech ve velké míře 

využívat možností zjednodušeného vykazování nákladů (jednotkové náklady, paušální sazby a 

jednorázové částky) a jednodušších systémů úhrady nákladů a zavede efektivnější systém auditu. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

4.6 Míra chyb vykázaná EÚD za rok 2020 je obdobná jako míry chyb vykázané v minulých letech (s 

výjimkou výroční zprávy za rok 2018). 

EÚD odhaduje míru chyb na roční bázi a do zahájení auditu počítá pouze s opravami provedenými 

Komisí na základě jejích vlastních kontrol. Na druhé straně u výdajů na výzkum zavádí Komise 

víceletou kontrolní strategii. Na tomto základě pak útvary Komise odhadují míru zbytkových chyb, v 

níž se zohledňuje zpětné získávání prostředků, opravy a účinky všech kontrol a auditů během celého 

období provádění programu. 

V tomto ohledu je cílem Komise snížit u programu Horizont 2020 míru chyb při uzavření programu 

pod 2 % nebo co nejblíže této úrovni, viz odpověď Komise k bodu 4.32. 

4.7 Komise bere na vědomí, že ačkoli je program Horizont 2020 jednodušší než sedmý rámcový 

program, stále podléhá složitým pravidlům. V posledních fázích provádění programu Horizont 2020 

Komise zintenzivnila své úsilí o zjednodušení a ve větší míře začala využívat zjednodušené 

vykazování nákladů, jako je financování formou paušálních částek, posílila svoji komunikaci s 

příjemci a průběžně vylepšovala své kontrolní mechanismy. Tyto činnosti se budou dále rozvíjet v 

rámci programu Horizont Evropa, který bude vycházet ze zkušeností získaných v programu Horizont 

2020.   

4.8. Zjednodušování znamená neustálé úsilí. Navzdory opatřením Komise zaměřeným na 

systematické, rozsáhlé a cílené komunikační kampaně však zůstávají určité typy příjemců, jako jsou 

malé a střední podniky a noví účastníci, kteří mají větší tendenci dopouštět se chyb. 

4.10. Odpověď k bodům 4.10 a 4.11 

V rámci své komplexní kontrolní strategie věnuje Evropská komise zvláštní pozornost auditorům 

najatým příjemci za účelem potvrzení jejich výkazů nákladů. Ačkoli tito certifikační auditoři nejsou 

součástí struktury Komise, hrají v rámci její vnitřní kontroly důležitou roli.  

Komise bere na vědomí, že v [10 ze 14] případů vyčíslitelných chyb, kterých se příjemci dopustili, 

útvary Komise o těchto chybách nevěděly, neboť auditoři, které najali příjemci, je neodhalili. 

Připomínkou EÚD se Komise zabývala v předchozích zprávách. V této souvislosti Komise uspořádala 

řadu schůzek se zaměřením na příjemce a auditory najaté příjemci, aby zvýšila jejich povědomí o 

nejčastějších chybách, které vyplývají z auditů prováděných u příjemců. Pro poskytovatele osvědčení 

o finančních výkazech vytvořila Komise online školení ve formě webináře. Vedle srozumitelné

šablony pro osvědčení o auditu pro program Horizont 2020 poskytuje Komise auditorům najatým

příjemci zpětnou vazbu o zjištěných chybách. Navíc je důležité zdůraznit, že ačkoli auditoři najatí

263



CS CS 

příjemci ve výkazech nákladů neidentifikují každou jednotlivou chybu, výrazným způsobem se 

podílejí na snižování celkové míry chyb. 

4.12 Přestože se ukázalo, že u jednotkových nákladů používaných v programu Horizont 2020 je 

výskyt chyb méně pravděpodobný, Komise zavádění jednotkových nákladů a dalších možností 

zjednodušeného vykazování nákladů pečlivě monitoruje.  

4.13 Program Horizont 2020 byl krokem vpřed, pokud jde o zjednodušení a harmonizaci pravidel pro 

úhradu vzniklých nákladů. Hlavním zdrojem chyb však zůstaly osobní náklady. To se zdá být alespoň 

částečně logickým důsledkem skutečnosti, že osobní náklady představují největší podíl z celkových 

nákladů vykázaných příjemci programu Horizont 2020. 

Pro současný víceletý finanční rámec (2021–2027), který zahrnuje program Horizont Evropa, zavedla 

Komise vzorovou grantovou dohodu pro firmy, která počítá s velmi jednoduchou metodou účtování 

osobních nákladů na základě výpočtu denní sazby (roční osobní náklady na osobu děleno 215).  

Koncept produktivních hodin i různé normativní metody, které se v programu Horizont 2020 ukázaly 

jako náchylné k chybám, budou v programu Horizont Evropa ukončeny. 

4.14 Navzdory jasným pokynům k používání jednotné „roční hodinové“ sazby (počítané za celý 

finanční rok) se příjemci stále dopouštěli chyb. Jak již bylo uvedeno výše (viz odpověď k bodu 4.13), 

v rámci programu Horizont Evropa se osobní náklady budou vypočítávat na základě vzorce denní 

sazby a s použitím kalendářního roku. Používání posledního uzavřeného finančního roku bude v 

programu Horizont Evropa ukončeno. 

4.15 Komise u programu Horizont Evropa zavedla nový systém vykazování ročních mzdových 

nákladů (viz odpověď k 4.13). 

4.17 Komise u programu Horizont Evropa zjednodušila formální požadavky týkající se 

zaznamenávání času u osobních nákladů vztahujících se k projektu. Jak však ukazují příklady 

nahlášené EÚD, u grantů programu Horizont 2020 se mohou stále vyskytovat nedostatky, pokud jde o 

zaznamenávání času. Zjištěné nedostatky neměly vždy významný finanční dopad (např. chybějící 

podpis v pracovním výkazu). V takových případech vydává Komise příjemci doporučení a v případě 

potřeby provede opravy. 

4.18 Komise se bude případy zjištěnými EÚD v souvislosti s připomínkami uvedenými v této kapitole 

náležitě zabývat.  

4.19 Odpověď k bodům 4.19 a 4.20 

Navzdory podrobným pokynům, které mají k dispozici, příjemci mylně předpokládají, že všechny 

osoby, které najímají za účelem provedení práce v rámci akce, mohou být automaticky vykazovány v 

rámci osobních nákladů. Náklady lze deklarovat v rámci osobních nákladů pouze v případě, že 

smluvní vztah a pracovní ujednání mezi externím konzultantem a příjemcem splňuje podmínky 

grantové dohody programu Horizont 2020 (fyzické osoby pracující na základě přímé smlouvy). 

Rámeček 4.3 Příklad subdodavatelských nákladů vykázaných jako přímé osobní náklady, které 

byly ve výsledku nezpůsobilými nepřímými náklady 

Komise se bude pečlivě zabývat případem oznámeným EÚD, který vznikl z důvodu nesprávného 

vykázání subdodavatelských nákladů jako osobních nákladů. 

Jak EÚD uznal, zavedení jednotné paušální sazby pro nepřímé náklady v programu Horizont 2020 

bylo jedním z hlavních zjednodušujících opatření uplatňovaných na soubor způsobilých přímých 

nákladů (včetně osobních nákladů). 

Způsobilost nepřímých nákladů proto závisí pouze na způsobilosti přímých nákladů, na které se 

vztahuje paušální sazba. Skutečné nepřímé náklady příjemce jsou irelevantní, a i kdyby příjemce 
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neměl žádné skutečné nepřímé náklady, měl by přesto při použití paušální sazby nárok na 

odpovídající příspěvek EU. 

4.21 Rozdíl mezi zadáváním subdodávek v rámci akce a poskytováním „jiného zboží a služeb“ je 

jasně vysvětlen ve vzorové grantové dohodě pro Horizont 2020 opatřené poznámkami. Tento rozdíl je 

zdůrazněn ve všech souvisejících komunikačních kampaních programu Horizont 2020. 

PŘEZKUM INFORMACÍ O SPRÁVNOSTI POSKYTNUTÝCH KONTROLOVANÝMI 

SUBJEKTY 

Odpověď k bodům 4.24 a 4.25: 

Komise vzala na vědomí výsledky práce EÚD předložené ve výročních zprávách za roky 2018 a 

2019. Zdůrazňuje skutečnost, že řada případů, které EÚD označil jako nedůvěryhodné, měla buď 

nevyčíslitelný, nebo nevýznamný finanční dopad. U některých z těchto případů se navíc lišila 

metodika použitá EÚD při opětovném provádění těchto auditů od metodiky použité Komisí. 

Za účelem zlepšení kvality svých auditů nicméně Komise přijala konkrétní opatření. Komise bere na 

vědomí, že EÚD uznává zlepšení procesu auditu v důsledku těchto opatření. 

4.27 Komise se zabývá případy, na které upozornil EÚD. 

Pokud jde o externalizované (externě zadávané) audity, společný auditní útvar (CAS) neprovádí 

systematický podrobný přezkum pracovních dokumentů o auditu připravených externími 

auditorskými společnostmi. Snížilo by to efektivitu externího zadávání. Externí auditoři však ve 

zprávě o auditu výslovně potvrzují, že testy byly provedeny v souladu s orientačním programem 

auditu (včetně výběru vzorků). Namísto systematického přezkumu pracovních dokumentů si Komise 

v případě jakýchkoli pochybností nebo diskuzí vyžádá od auditorských společností další informace a 

podpůrnou dokumentaci. To bylo EÚD prokázáno na konkrétních příkladech. 

Pokud jde o interní audity, auditní činnost hlavního auditora je podrobně ověřována/přezkoumávána 

druhým auditorem (zásada čtyř očí). Oba auditoři ve zprávě o auditu výslovně potvrzují, že testy byly 

provedeny v souladu s orientačním programem auditu (včetně výběru vzorků). 

Odpověď k bodům 4.28 a 4.29: 

Pokud jde o výpočet míry chyb a jejího navýšení, bere Komise na vědomí, že EÚD nenalezl při 

opětovném provádění výpočtů žádné významné rozdíly. To poskytuje jistotu, nejen pokud jde o 

správnost výpočtů, ale také pokud jde o metodiku použitou k výpočtu navýšené míry chyb. 

Dále Komise bere na vědomí skutečnost, že EÚD uznává úsilí vynaložené za účelem vyčíslení dopadu 

konkrétních případů zjištěných EÚD na víceletou míru chyb. To byla významná výzva, neboť ne 

všechna zjištění EÚD mohla být plně kvantifikována. Vzhledem k tomu, že nevyčíslené chyby 

zjištěné EÚD nejsou zahrnuty do výpočtů míry chyb, má Komise za to, že víceletá míra chyb není 

podhodnocena.  

Závěrem lze říci, že na základě své revidované metodiky a omezeného rozsahu přezkumu útvaru 

interního auditu (IAS), pokud jde o výpočet míry chyb u H2020, se Komise domnívá, že víceletá míra 

chyb uvedená ve výroční zprávě o činnosti představuje objektivní a ve všech významných ohledech 

skutečnou míru chyb, které se v programu objevily. 

4.30 Komise vítá připomínku EÚD, že kontrolované výroční zprávy o činnosti poskytují spravedlivé 

posouzení finančního řízení příslušných generálních ředitelství / výkonných agentur ve vztahu ke 

správnosti uskutečněných operací. 

4.32 Komise k programu Horizont 2020 nevydává výhrady, neboť prováděcí subjekty usilují o 

poskytnutí přiměřené záruky, že se riziko chyb (v průběhu víceletého výdajového období) na ročním 

základě bude pohybovat v rozmezí 2–5 %. Konečným cílem při uzavření programu však zůstává 
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dosažení zbytkové míry chyb co nejvíce se blížící 2 % po zohlednění finančního dopadu všech auditů, 

nápravných opatření a zpětného získání prostředků. 

4.35 Komise se zavázala plně a včas provést doporučení Útvaru interního auditu. 

Počet otevřených doporučení, na která se EÚD odvolává, souvisí se zprávami o auditu vydanými 

interním auditorem. V tomto ohledu Generální ředitelství pro výzkum (GŘ RTD) již schválilo akční 

plán na jejich realizaci.  

Na konci roku 2020 mělo GŘ RTD pouze 2 otevřená doporučení. Dalších 20 doporučení bylo GŘ 

RTD předloženo v lednu 2021. 

4.36 Doporučení agentuře INEA vedlo k vypracování akčního plánu. Nápravná opatření byla v roce 

2021 plně a včas provedena a útvar IAS má za to, že podkladové riziko bylo vyřešeno. 

4.37 Komise se domnívá, že riziko možného podhodnocení míry chyb je pokryto a že souhrnné riziko 

při platbách a riziko při uzavření uvedené ve výročních zprávách o řízení a výkonnosti je nízké. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

4.38 Každoročně vypočítaná odhadovaná míra chyb, kterou vykazuje EÚD, je jedním z ukazatelů 

efektivity při provádění výdajů EU. Jak bylo uvedeno výše, míra chyb vykázaná EÚD v roce 2020 

(3,9 %) je obdobná jako míry chyb vykázané v minulých letech (s výjimkou roku 2018). 

V případě výdajů na výzkum Komise současně provádí i víceletou kontrolní strategii na základě 

auditů ex-post. Podle ní pak útvary Komise odhadují míru zbytkových chyb, v níž je zohledněno 

zpětné získání prostředků, opravy a účinky všech jejich kontrol a auditů během celého období 

provádění programu. 

4.39 Komise v minulých výročních zprávách odhadla vliv připomínek EÚD a ten byl zohledněn u 

míry chyb za rok 2020 uváděné ve výročních zprávách o činnosti. 

Komise vítá, že EÚD uznává opatření přijatá Komisí pro účely zvýšení kvality jejích auditů ex post. 

Současně bude Komise pokračovat v provádění cílených opatření (odborná příprava auditorů, 

komunikační kampaně atd.) za účelem dalšího zlepšování. 

Doporučení 4.1 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise se zavázala zvýšit úroveň odhalování a nápravy chyb, kterých se příjemci v žádostech o 

úhradu vzniklých nákladů dopouštějí.  

V tomto ohledu Komise přezkoumá rozsah osvědčení o finančních výkazech v rámci stávající 

kontrolní strategie a pro potřeby programu Horizont Evropa. 

Doporučení 4.2 

Komise toto doporučení přijímá. 

Během první poloviny roku 2021 Komise zintenzivnila svou komunikační kampaň ohledně pravidel 

financování a zvláštní pozornost věnovala nejčastějším chybám, které byly zjištěny při auditech 

prováděných ex post. 

Kromě toho bude Komise i nadále poskytovat zvláštní pokyny auditorům, jak interním tak externím, a 

rovněž příjemcům, a to ve formě odborné přípravy, komunikačních kampaní, písemných pokynů atd. 

Doporučení 4.3 

Komise toto doporučení přijímá a bere na vědomí, že EÚD uznává opatření přijatá Komisí za účelem 

zvýšení kvality jejích auditů ex post. Současně bude Komise pokračovat v provádění cílených 

opatření (odborná příprava auditorů, komunikační kampaně atd.) za účelem dalšího zlepšování. 
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Strategie auditů ex post Komise týkající se programu Horizont Evropa bude vycházet ze zkušeností 

získaných při provádění stávající strategie pro program Horizont 2020 a z připomínek Evropského 

účetního dvora k této strategii. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020  

PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 – KAPITOLA 5 – HOSPODÁŘSKÁ, 

SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST 

ÚVOD 

5.4 Třetí odrážka – v rámci svého dvoustupňového přístupu, který zahrnuje systematický 

dokumentární přezkum a audity na místě založené na riziku, Komise každoročně provádí 

aktualizaci svého posouzení rizik, aby určila, které auditní orgány a programy budou 

předmětem auditů na místě nebo dalšího rozšířeného dokumentárního přezkumu. 

Hlavním cílem těchto auditů je získat přiměřenou jistotu, že žádný závažný systémový 

nedostatek nezůstal neodhalen nebo nevykázán ze strany členských států a že vykázané 

výroky auditora a míry zbytkových chyb jsou spolehlivé. Pokud je to považováno za 

nezbytné, Komise uplatňuje dodatečné finanční opravy, aby se míra zbytkových chyb 

předmětných programů dostala pod 2 %. 

SPRÁVNOST OPERACÍ, VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ 

MECHANISMY 

5.14 Komise bere na vědomí míru chyb vypočtenou ze strany EÚD, která se ve srovnání s 

předchozími lety dále zlepšila. Komise bude sledovat všechny chyby zjištěné ze strany EÚD 

a požadovat dodatečné finanční opravy tam, kde je to vhodné a právně přípustné. 

Komise dále odkazuje na svůj odhad míry chyb, včetně maximálních rizik (nejhorší scénáře) 

uvedených ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2020, který 

vyplývá z podrobné analýzy situace každého jednotlivého programu místo extrapolace chyb 

napříč 418 programy. Komise konstatuje, že její odhad spadá do intervalu vypočteného ze 

strany EÚD, a domnívá se, že její podrobné posouzení odráží přiměřený a spravedlivý odhad 

měr chyb pro každý jednotlivý program a kumulativně pro všechny programy. 

5.15 Komise zdůrazňuje důležitost práce odvedené auditními orgány při odhalování chyb, 

které vedly k významným finančním opravám a vynětí částek ještě předtím, než byla 

Komisi předložena účetní závěrka za období 2018–2019. Důkladná auditní činnost auditních 

orgánů v době uzávěrky a v období před ní rovněž vedla k významným finančním opravám 

za programové období 2007–2013.  

Na základě svých auditů více než 11 000 operací nebo částí operací v rámci politiky 

soudržnosti auditní orgány vykázaly celkovou míru chyb nad 2 % pro zhruba jednu 

třetinu programů, čímž prokázaly svou detekční schopnost (aniž by tím byly dotčeny další 

programy, kde byla tato míra nižší než 2 %). Komise souhlasí s tím, že některé chyby zůstaly 

neodhaleny nebo nebyly při výpočtu vykázané míry chyb vhodně zohledněny. Průběžně 

spolupracuje s příslušnými auditními orgány na zlepšování jejich detekční schopnosti a 

chápání platných pravidel. 

5.16 V roce 2020 auditní orgány již třetím rokem vykázaly nesrovnalosti, které zjistily 

během svých auditů operací (více než 6 600 nesrovnalostí) podle společné typologie 

dohodnuté s Komisí a sdílené mezi členskými státy. 
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Většina nesrovnalostí zjištěných auditními orgány a Komisí se týká stejných hlavních 

kategorií: nezpůsobilé výdaje, zadávaní veřejných zakázek, auditní stopa a státní podpora. 

To také odpovídá nejběžnějším typům nesrovnalostí zjištěných ze strany EÚD v rámci jeho 

dodatečných zjištění, jak je uvedeno v rámečku 5.2. Z toho vyplývá, že auditní orgány 

odhalují různé typy nesrovnalostí přispívajících k míře chyb, avšak ne zcela ve všech 

případech. Komise bude sledovat všechny chyby vykázané ze strany EÚD a tam, kde je to 

vhodné a právně přípustné, provede finanční opravy. Komise konstatuje, že v některých 

případech jsou vnitrostátní nebo regionální pravidla uplatňovaná na výdaje v rámci 

programů spolufinancovaných z fondů ESI náročnější než pravidla stanovená ve 

vnitrostátních předpisech pro podobné výdaje financované z vnitrostátních zdrojů. Proto lze 

tyto dodatečné požadavky vnímat jako tzv. gold plating, tj. ukládání si zbytečné 

administrativní zátěže a složitostí v souvislosti s výdaji financovanými z Fondu soudržnosti. 

5.17 Komise souhlasí s tím, že řídicí kontroly jsou první linií obrany proti chybám a měly by 

být při prevenci a odhalování chyb v prvním stupni účinnější.  

Komise předložila členským státům aktualizované pokyny pro programové období 2014–

2020, které mají za cíl, spolu s vyžadovaným používáním zjednodušeného vykazování 

nákladů, dále zlepšit účinnost řídicích kontrol. To však závisí na počtu pracovníků, kteří 

budou během programového období k dispozici pro zvládání narůstajících částek 

vykazovaných výdajů, a na potřebné stabilitě zkušených pracovníků v příslušných 

správních orgánech.  

Komise přijímá preventivní opatření, aby se vypořádala s nejčastějšími chybami, a 

vyžaduje nápravná opatření, jakmile jsou zjištěny nedostatky. Zajišťuje i pečlivou 

následnou kontrolu, aby ověřila, že jsou tato opatření účinně a včas prováděna, aby se 

napravil systém a zmírnilo případné riziko pro budoucí výdaje. Požadovaná nápravná 

opatření zahrnují zlepšení metodických nástrojů, nábor dodatečných pracovníků včetně 

expertů, školicí činnosti týkající se nově vyvinutých nástrojů nebo správné interpretace 

nejčastějších chyb, zlepšení kvality výběrových řízení nebo řídicích kontrol s cílem 

vyloučit nesrovnalosti. 

Kromě toho typologie auditních zjištění, která auditní orgány meziročně oznamují 

řídicím orgánům, by jim měla umožnit zahrnout častější zdroje chyb do svých posouzení 

rizik a v souladu s tím přizpůsobit své přístupy a nástroje pro řídicí kontroly. Aby byly řídicí 

kontroly v programovém období 2021–2027 účinnější a cílenější, Komise 

spolunormotvůrcům navrhla, aby byla ověření založená na rizicích, a dostupné 

administrativní zdroje tak byly lépe zaměřeny na cílené zdroje chyb. To vyžaduje pečlivé 

definování a průběžné přizpůsobování přístupů k řízení rizik ze strany řídicích orgánů na 

základě veškerých dostupných výsledků předchozích kontrol a auditů. 

5.20 Pokud jde o chyby zjištěné ze strany EÚD, Komise provede nezbytná návazná 

opatření a případně podnikne další kroky, které považuje za nezbytné. 

Rámeček 5.4 

Komise má za to, že operace jsou konkrétně popsány jako akce „Pobídky pro dočasné 

smlouvy pro osoby se zdravotním postižením“, která má být podpořena v rámci specifického 

cíle v operačním programu. Komise se rovněž domnívá, že vybrané operace, jak byly 

původně plánovány, přispívají k cílům programu a vyhovují výběrovým kritériím. 
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V rámci těchto opatření v oblasti zaměstnanosti lze předpokládat odbornou přípravu na 

pracovišti, která přispívá k očekávaným výsledkům „Zvýšení odborné způsobilosti nebo 

kvalifikace prostřednictvím odborné praxe pro skupiny, které nemají zkušenosti, nebo jich 

mají málo“. 

5.22 Komise toto dále projedná s dotčenými programovými orgány. Způsobilost se nakonec 

posuzuje při uzávěrce v souladu s nařízením o společných ustanoveních. Program tedy stále 

může nahrazovat nezpůsobilé úvěry, přičemž útvary Komise posoudí způsobilost všech 

vykázaných úvěrů při uzavření programu. 

5.23 Komise od zavedení zjednodušeného vykazování nákladů aktivně pracovala na 

postupném rozšiřování jeho využití a má za to, že toto úsilí již přineslo pozitivní výsledky.  

Komise bude i nadále aktivně podporovat používání zjednodušeného vykazování nákladů v 

programovém období 2021–2027, kde bylo v nedávno přijatém nařízení o společných 

ustanoveních (nařízení (EU) 2021/1060) dále posíleno, aby se snížila administrativní zátěž 

pro příjemce, podpořila orientace na výsledky a dále snížilo riziko chyb. 

5.24 Společná odpověď Komise na body 5.24 až 5.26: 

Podle nařízení o společných ustanoveních neexistuje žádná přímá vazba mezi příspěvkem z 

fondů na operační program a financováním konkrétní operace. V souladu s tím v zásadě 

neexistuje přímá vazba mezi metodami uplatňovanými na vnitrostátní úrovni pro stanovení 

způsobilých výdajů příjemců pro proplacení konkrétních operací a metodami výpočtu 

uplatňovanými mezi daným členským státem a Komisí pro stanovení výše způsobilých 

výdajů za účelem získání příspěvku z fondů ESI. 

Metoda úpravy je výslovně stanovena v nařízení v přenesené pravomoci při uplatnění čl. 14 

odst. 1 nařízení o ESF a Komise již požádala programové orgány o úpravu 

zjednodušeného vykazování nákladů tak, aby se tato nerovnováha neopakovala v 

následujících účetních obdobích. 

5.29 Společná odpověď Komise na body 5.29 a 5.30: 

Komise konstatuje, že v uplynulých letech zůstaly chyby týkající se státní podpory zjištěné 

orgány členských států a Komisí méně časté, jak ukazuje společná typologie chyb 

dohodnutá s auditními orgány (nicméně jejich dopad může být vysoký v případě zjištění, že 

je některá operace zcela nezpůsobilá kvůli nedodržení motivačního účinku, jak se například 

stalo v předchozích letech kvůli nevyhovujícímu vnitrostátnímu právnímu předpisu o státní 

podpoře, který byl od té doby náležitě opraven). 

V posledním účetním období 2019–2020 se státní podpory týkala pouze 3 % zjištění ze 

strany členských států a 4 % zjištění ze strany Komise. 

Komise i nadále provádí opatření, jež navrhla v rámci svého akčního plánu pro státní 

podporu, přičemž určuje a šíří osvědčené postupy a nabízí školení všem zúčastněným 

stranám fondů ESI. 
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5.31 Zadávání veřejných zakázek zůstává důležitým zdrojem chybových zjištění 

vykazovaných auditními orgány. Samotná Komise v této oblasti identifikovala více než 

polovinu svých chybových zjištění v rámci auditu souladu s předpisy, což znamená, že je 

třeba přijímat průběžná opatření, aby bylo zajištěno zlepšení dodržování těchto složitých 

předpisů ze strany příjemců (zadavatelů) a programových orgánů. Komise i nadále 

systematicky provádí svůj akční plán pro zadávání veřejných zakázek, čímž správcům a 

příjemcům fondů ESI pomáhá dále zlepšovat jejich postupy zadávání veřejných zakázek a 

navyšovat související administrativní kapacitu. S ohledem na tento cíl GŘ REGIO a GŘ 

EMPL uspořádaly v prosinci 2020 s auditními orgány seminář věnovaný konkrétněji 

auditním zjištěním Komise v oblasti zadávání veřejných zakázek a tomu, jak sdílení 

zkušeností mezi auditory může přispět k procesu získávání poznatků a zkušeností, a tak v 

budoucnu zamezit opakovaným auditním zjištěním v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Kolegové z Komise a OECD na technické schůzce auditním orgánům rovněž nabídli 

prezentaci vysvětlující potenciál zadávání veřejných zakázek jako strategického politického 

nástroje pro další zvýšení souladu s předpisy a výkonnosti při realizaci projektů v rámci 

programů fondů ESI. 

5.32 Komise bude sledovat případy, které zůstaly neodhaleny, a v případě splnění příslušných 

podmínek uplatní nezbytné dodatečné finanční opravy. 

5.33 Komise upozorňuje na pokyny k finančním opravám v případě chyb při zadávání 

veřejných zakázek, které byly aktualizovány v roce 2019 s cílem nabídnout Komisi a 

programovým orgánům členských států harmonizovaný přístup při řešení nesrovnalostí 

při zadávání veřejných zakázek (rozhodnutí C(2019) 3452). Cílem těchto pokynů je 

dosáhnout jednotné prováděcí praxe a rovného zacházení mezi členskými státy. Komise 

konstatuje, že členské státy odhalily a oznámily všechny vyčíslené chyby v této oblasti kromě 

jedné, čímž prokázaly celkově dobrou schopnost odhalovat chyby v zadávání veřejných 

zakázek. 

5.36 Pokud jde o chyby zjištěné ze strany EÚD, Komise přijme nezbytné následné kroky a 

provede finanční opravy, které považuje za nutné. 

5.37 Společná odpověď Komise na body 5.37 a 5.38: 

V rámci sdíleného řízení nejprve řídicí orgány kontrolují výdaje vykázané příjemci a 

auditní orgány provádějí audity druhého stupně, aby ověřily kvalitu řídicích kontrol. V 

roce 2020 Komise i nadále důsledně a rozsáhle spolupracovala s programovými auditními 

orgány pro zajištění konzistentního a robustního kontrolního rámce, a to i za podmínek 

praktických omezení pro audity během pandemie, a podle potřeby pro zlepšení kvality 

ověřovací práce při současném posílení nezbytných detekčních a nápravných schopností. Jak 

bylo uvedeno ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL, Komise zejména 

zjistila nedostatky a požadovala zlepšení u sedmnácti ze 116 auditních orgánů či subjektů 

pověřených prováděním auditů. 

5.40 Komise se domnívá, že má přiměřenou jistotu, pokud jde o práci většiny auditních 

orgánů kromě určité menšiny, u níž je vyžadováno zásadní zlepšení auditních kapacit, aby 

se odstranily zjištěné nedostatky (viz odpověď Komise na body 5.37 a 5.38 výše). Bylo 

dosaženo konkrétních zlepšení na základě cílených nápravných opatření doporučovaných v 
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několika případech, včetně případů týkajících se subjektů provádějících audity pro auditní 

orgány ve Francii, Polsku a Portugalsku, jak je uvedeno v příslušných výročních zprávách o 

činnosti.  

Komise posuzuje spolehlivost auditních orgánů nejen na základě přepočtených měr chyb 

(které mohou být ovlivněny jednotlivými chybami majícími významný statistický dopad), ale 

také na základě řady kritérií, která, pokud nejsou uspokojivě vyhodnocena, odrážejí 

přítomnost systémových nedostatků v jejich práci a v kontrolních systémech. V případě 

potřeby Komise přepočítá míry chyb vykázané auditními orgány na základě veškerých 

dostupných informací a tyto míry uvede v příslušných výročních zprávách o činnosti. 

Komise i nadále spolupracuje s dotčenými auditními orgány na dalším zlepšování jejich 

kontrol, zejména na vhodném odhalování typu chyb zjištěných při opakovaných auditech 

EÚD nebo Komise. Kromě toho Komise zajišťuje trvající úzkou spolupráci se všemi 

auditními orgány. To zahrnuje sdílení společných auditních nástrojů, jako jsou podrobné 

kontrolní seznamy, sdílení osvědčených postupů mezi kolegy a neustálý profesní rozvoj 

pracovníků programových orgánů. 

5.42 Chybějící podkladové informace nebo dokumentace jsou i nadále v určitém počtu 

případů nedostatkem zjištěným v rámci auditů souladu s předpisy prováděných ze strany 

Komise. 

Jak již uvedla ve své odpovědi na bod 5.40, Komise průběžně spolupracuje s auditními 

orgány s cílem posílit jejich schopnost předcházet chybám a napravovat je, lépe 

dokumentovat jejich auditní práci, a tak přispět k procesu získávání jistoty.  

Ukázkou této spolupráce je koordinované úsilí, které Komise v letech 2019 a 2020 spolu s 

auditními orgány vynaložila, s podporou a odbornými znalostmi EÚD, s cílem zlepšit auditní 

dokumentaci (i v případě absence jakýchkoliv zjištění) a zajistit řádný a zdokumentovaný 

přezkum kvality auditních zjištění (viz „diskusní dokument týkající se auditní 

dokumentace“, který společně vypracovala pracovní skupina složená z auditních orgánů a 

zástupců Komise, jak je uvedeno ve výroční zprávě EÚD za rok 2019 v rámečku 5.8). 

Komise bude i nadále podporovat osvědčené postupy uvedené v tomto společném 

diskusním dokumentu. 

5.45 Komise má nulovou toleranci vůči podvodům. V roce 2020 bylo přijato několik 

iniciativ k provedení strategie Komise proti podvodům, jakož i společné strategie pro boj 

proti podvodům vypracované ze strany GŘ REGIO, GŘ EMPL a GŘ MARE. 

5.46 Komise má za to, že kontrolní seznamy používané pro audit operací by měly obsahovat 

informaci o tom, zda bylo zjištěno podezření na podvod. 

Komise konstatuje, že auditní orgány zajišťují zvláštní ověření účinného fungování klíčového 

požadavku 7 (účinná realizace přiměřených opatření proti podvodům) prostřednictvím 

specializovaných auditů systémů s využitím zvláštních kontrolních seznamů. V rámci 

společné strategie pro boj proti podvodům přidaly GŘ REGIO a GŘ EMPL v dubnu 2021 do 

těchto auditních kontrolních seznamů odkaz na systém pro řízení nesrovnalostí (IMS), jehož 

cílem je zajistit jasné oznamovací mechanismy jak u podezření na podvod, tak i u 

nedostatků v kontrole.  
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V obou případech, na které se EÚD odvolává, dotčené orgány členských států mezitím 

napravily svou počáteční chybu a oznámily případy nesrovnalostí a možných podvodů v 

systému IMS. 

5.49 V rámci sdíleného řízení programů v politice soudržnosti jsou za provádění operací v 

rámci programů, včetně účetnictví, odpovědné členské státy. Řídicí orgány provádějí řídicí 

kontroly ročních výdajů až do vyhotovení roční účetní závěrky. Auditní orgány provádějí 

audity operací (za účetní období 2018–2019 bylo auditováno téměř 11 000 operací nebo částí 

operací). Část těchto ověření a auditů může vést k tomu, že daný členský stát použije 

ustanovení čl. 137 odst. 2 (vyřazení výdajů z účetnictví do doby, než je potvrzena legalita a 

správnost těchto výdajů vykázaných během roku). To znamená, že tyto výdaje jsou 

vyloučeny ze schvalování účetní závěrky a uhrazení zůstatku ze strany Komise. 

Částky, které jsou předmětem probíhajícího posuzování, jsou zakódovány v účetních 

systémech certifikačních orgánů programů a jsou zahrnuty do kontrolovaného základního 

souboru, pokud jsou znovu začleněny do následných žádostí o platbu, jakmile je potvrzena 

jejich legalita a správnost. Komise se tudíž domnívá, že kontrolní mechanismy zabudované 

do řídicích a kontrolních systémů poskytují přiměřenou jistotu týkající se sledování a 

návazné kontroly těchto částek. 

5.51 Kromě komplexních auditů souladu s předpisy za účelem opakovaného provedení práce 

auditních orgánů Komise provedla před výroční kontrolní zprávou a po ní také zjišťovací 

mise, které doplňují nástroje dostupné v rámci auditů souladu s předpisy. Tyto audity 

rovněž přispívají k přezkumu a hodnocení práce auditních orgánů (kromě rozsáhlého 

dokumentárního posouzení každé předložené výroční kontrolní zprávy), neboť umožňují 

objasnit otázky týkající se výročních kontrolních zpráv, ale také odhalit chyby ve vyčíslení a 

odhadech chyb. 

5.52 Kromě auditů souladu s předpisy Komise také provádí zjišťovací mise a vykonává práci 

administrativní povahy, což ji vedlo k úpravě měr zbytkových chyb nad 2 % v dalších dvou 

případech. 

Audity souladu s předpisy prováděné Komisí jsou založeny na riziku. Proto se Komise 

domnívá, že výsledky jejích auditů, jak je uvedl EÚD v tomto bodě, ukazují na to, že její 

posouzení rizik týkající se práce auditních orgánů bylo relevantní. Komise potvrzuje svá 

auditní zjištění ve spolupráci s auditními orgány v rámci řízení o sporných otázkách a 

sleduje jeho konečné výsledky za účelem zjištění hlavních příčin dodatečně odhalených chyb 

a zlepšení detekční schopnosti příslušných auditních orgánů. To Komisi v některých 

případech vedlo k zaslání preventivních dopisů některým auditním orgánům před 

vyhotovením výročních kontrolních zpráv za rok 2021. V ostatních případech jsou dodatečně 

zjištěné chyby spíše příležitostné a navzdory možnému významnému extrapolovanému 

dopadu na míru chyb neukazují na systémový problém na úrovni auditního orgánu.  

Na základě svých auditních činností jak dokumentární povahy, tak i přímo na místě Komise v 

příslušných výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL uvedla, že u sedmnácti 

auditních orgánů je třeba odstranit závažné nedostatky v práci těchto orgánů nebo jejich 

kontrolních subjektů. 
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5.56 Komise navrhla svůj systém získávání jistoty tak, aby umožnila generálním 

ředitelům poskytnout jistotu ke každému ze 418 jednotlivých operačních programů v 

souladu se svou povinností pověřených schvalujících osob. Komise se domnívá, že má 

přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti souvisejících výdajů s výjimkou programů, u 

nichž oznámila potřebu provedení případných dodatečných finančních oprav ve výročních 

zprávách o činnosti, a to na základě důkladné a robustní metodiky uplatňované pro každý 

operační program.  

Kromě toho je ve výročních zprávách o činnosti uváděn souhrnný klíčový ukazatel 

výkonnosti jako vážený průměr všech potvrzených měr chyb. Komise také uvedla 

maximální míru tohoto klíčového ukazatele výkonnosti (nejhorší scénář) s přihlédnutím ke 

všem nepotvrzeným informacím, které se dosud ověřují. Příslušná ustanovení konečně dávají 

vnitrostátním orgánům a Komisi možnost provádět audity a provádět případně vyžadované 

dodatečné finanční opravy během víceletého období (a to i prostřednictvím auditů 

prováděných až tři roky po roce, kdy byla schválena účetní závěrka). Tato možnost 

nabízená spolunormotvůrcem je důležitá pro schopnost Komise plnit své povinnosti v 

souvislosti s plněním rozpočtu EU v rámci víceletých programů. 

Za předchozí účetní období, po uzavření řízení o sporných otázkách a v případě nutnosti 

provedení příslušných finančních oprav vnitrostátními orgány, mohou GŘ REGIO a GŘ 

EMPL vyslovit závěr, že riziko při uzávěrce se odhaduje mezi 1,2 % a 1,5 %. 

5.60 Komise zdůrazňuje, že obě GŘ musí ve svých příslušných výročních zprávách o 

činnosti vydat výhrady k příslušným výdajům v daném roce, a to v souladu s finančním 

nařízením a podnikovými pokyny, jak je vysvětleno v její odpovědi na bod 5.62 výroční 

zprávy EÚD za rok 2019. 

Výhrady vznesené ve výročních zprávách o činnosti jsou navázány na vykazovaný rok 

výdajů s cílem ochránit rozpočet EU, pokud jsou zjištěna rizika. Tato rizika vycházejí ze 

všech dostupných auditních informací, potvrzených měr chyb z předcházejícího roku s 

možným dopadem na úpravu měr chyb uvedených v nejnovější výroční kontrolní zprávě, 

pokud je to považováno za nezbytné, jakož i z nejnovějších dostupných posouzení řídicího a 

kontrolního systému s přihlédnutím k možným provedeným zlepšením nebo naopak novým 

zjištěným nedostatkům a auditním stanoviskům Komise v době vypracování výroční zprávy o 

činnosti. Tato stanoviska se týkají účetní závěrky, účinného fungování řídicích a kontrolních 

systémů a legality a správnosti výdajů na základě všech informací nashromážděných od 

předchozí výroční zprávy o činnosti. Komise tudíž považuje svá kritéria pro vydávání výhrad 

za komplexní a založená na všech nejaktuálnějších dostupných auditních informacích, které 

jsou plně a transparentně zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti. Výhrady jsou 

zachovány, dokud nejsou uplatněna všechna nápravná opatření (včetně případně nezbytných 

finančních oprav) a daný problém není vyřešen. 

Kromě toho, pokud jde o předchozí účetní období, Komise podává ve výročních zprávách o 

činnosti zcela transparentní informace o finančních opravách, které byly uplatněny nebo 

zahájeny / budou zahájeny po schválení účetní závěrky, při plném respektování platných 

zákonných postupů pro podrobná řízení o sporných otázkách. 

5.61 Komise potřebuje mít k dispozici stabilní rámec, aby mohla v průběhu času 

konzistentním způsobem podávat zprávy o svém procesu získávání jistoty. 
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S ohledem na připomínky vznesené ze strany EÚD v loňském roce (bod 5.62) GŘ REGIO 

i GŘ EMPL lépe zohlednily výsledky svých auditů souladu s předpisy u předchozích 

účetních závěrek za období 2018/2019 při posuzování nově předkládaných účetních závěrek 

za období 2019/2020, což mohlo mít dopad na míry vykazovaných chyb. To v některých 

případech vedlo k dodatečným výhradám. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

5.62 Komise bere na vědomí míru chyb vypočtenou ze strany EÚD, která se ve srovnání s 

předchozími lety dále zlepšila. Komise bude sledovat všechny chyby zjištěné ze strany EÚD 

a tam, kde je to vhodné a právně přípustné, bude vyžadovat dodatečné finanční opravy. 

Komise dále odkazuje na svůj odhad míry chyb, včetně maximálních rizik (nejhorší 

scénáře) uvedených ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2020, 

který vyplývá z podrobné analýzy situace každého jednotlivého programu místo extrapolace 

chyb napříč 418 programy. Komise konstatuje, že její odhad spadá do intervalu 

vypočteného ze strany EÚD, a domnívá se, že její detailní posouzení odráží přiměřený a 

spravedlivý odhad měr chyb pro každý jednotlivý program a souhrnně pro všechny 

programy. 

5.63 Komise se domnívá, že na práci auditních orgánů a jejich kontrolních subjektů se lze 

celkově spolehnout, a to s výjimkou několika případů, jak je jasně uvedeno ve výročních 

zprávách o činnosti na základě veškerých dostupných auditních informací. 

V některých případech jsou dodatečně zjištěné chyby příležitostné a navzdory možnému 

významnému extrapolovaného dopadu na míru chyb neukazují na systémový problém na 

úrovni auditního orgánu. 

Komise bude i nadále úzce spolupracovat s řídicími a auditními orgány příslušných 

programů, aby navázala na dohodnuté závěry a časem dosáhla míry zbytkových chyb pod 

2 % u všech programů, přičemž v případě potřeby použije regulační nástroje k uplatnění 

dodatečných oprav. 

5.64 Vzhledem ke svému podrobnějšímu členění výdajů podle rizikových profilů a 

kontrolních systémů je Komise při odhalování chyb – a s přihlédnutím k práci EÚD – 

schopna určit v rámci programu konkrétní část základního souboru, která je s největší 

pravděpodobností postižena. Je tudíž schopna poskytnout diferencovaný pohled na míru 

chyb napříč provedenými platbami a jasně určit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení. 

Kromě toho Komise uvádí, že její odhad plně spadá do intervalu vypočteného ze strany 

EÚD (viz odpověď Komise na bod 5.62). 

5.65 Cílem současného modelu míry jistoty je dosáhnout míry zbytkových chyb pod 2 % 

pro každý program samostatně, nikoliv v průměru, a Komise má nástroje k uplatnění 

nezbytných finančních oprav, pokud jednotlivé potvrzené zbytkové chyby přesahují hranici 

2 %. 

5.66 Pokud jde o doporučení, která podle zprávy EÚD nebyla vůbec přijata nebo v některých 

ohledech realizována, Komise odkazuje na svou odpověď na přílohu 5.3. 
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Doporučení 5.1 – Vyvážená standardní stupnice jednotkových nákladů pro úhradu 

plateb provedených členskými státy 

Komise toto doporučení přijímá. 

Doporučení 5.2 – Sledování rizika podvodu v rámci auditů operací prováděných 

auditními orgány 

Komise toto doporučení přijímá a bude spolupracovat s auditními orgány za účelem 

doplnění kontrolních seznamů pro auditní operace a lepšího dokumentování opatření 

přijatých k řešení případně zjištěných rizik podvodu. 

Doporučení 5.3 – Sledování částek, které jsou předmětem probíhajícího posuzování 

Komise toto doporučení přijímá, i když nemá žádný právní základ pro uložení této 

dodatečné oznamovací povinnosti programovým orgánům. 

Příloha 5.3 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se podokruhu 

„Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ 

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. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA  

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 KAPITOLA 6 – PŘÍRODNÍ ZDROJE“ 

ÚVOD 

6.1 Společná zemědělská politika (SZP) je skutečně evropskou politikou, neboť členské státy 

sdružují zdroje na provádění jednotné společné politiky s jednotným evropským rozpočtem. Cíle SZP 

stanovené ve Smlouvě a v nařízeních o SZP jsou: zvýšit produktivitu zemědělství, zajistit 

odpovídající životní úroveň zemědělců, stabilizovat trhy, zajistit plynulé zásobování, zajistit 

spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. 

Výdaje z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (EZFRV) pro 6,7 milionu příjemců v rámci SZP jsou prováděny na základě 

sdíleného řízení prostřednictvím komplexního systému řízení a kontroly, který má zajistit legalitu 

a správnost uskutečněných operací na úrovni konečných příjemců. Plní-li Komise rozpočet na základě 

sdíleného řízení, jsou úkoly související s plněním rozpočtu realizovány společně s členskými státy. 

Členské státy jsou povinny přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby akce financované 

z rozpočtu EU byly prováděny správně a účinně a v souladu s pravidly EU. Musí mít zavedeny 

systémy, které předcházejí nesrovnalostem a podvodům, odhalují je a napravují. Právní předpisy 

v oblasti SZP stanoví, že akreditují platební agentury, které jsou specializovanými subjekty 

odpovědnými za řízení a kontrolu finančních prostředků Unie, zejména platby příjemcům a finanční 

zprávy předkládané Komisi.  

Certifikační subjekty určené členskými státy poskytují každoročně výrok ohledně úplnosti, přesnosti 

a věcné správnosti roční účetní závěrky dotčené platební agentury, řádného fungování jejího vnitřního 

kontrolního systému a legality a správnosti výdajů vykázaných Komisi. 

V roce 2020 byla Evropa silně zasažena pandemií COVID-19. Díky dlouhodobému pevnému 

politickému rámci SZP a dobré spolupráci zavedené v průběhu let v celé EU se ukázalo, že 

zemědělské odvětví je dostatečně odolné, aby se mohlo vypořádat s krizí COVID-19.  

Komise rovněž upravila své pracovní metody a prostřednictvím řady opatření řešila dopad 

pandemie COVID-19 na míru jistoty SZP. Komise přijala nařízení (EU) 2020/532, které pro členské 

státy stanoví pravidla s realistickými a dosažitelnými požadavky na kontrolu. Certifikační subjekty 

kromě toho i nadále vykonávaly svou auditní činnost a zároveň používaly alternativní metody, jako 

platební agentury, a informovaly Komisi o svých zjištěních stejně jako v předchozích letech. 

6.6 a) Komise bere na vědomí změnu v přístupu EÚD k výběru vzorků u přímých plateb a zahrnutí 

technické úpravy ve výši 0,12 % týkající se přímých plateb do výpočtu celkové míry chyb 

v kapitole. Komise rovněž bere na vědomí, že úprava vychází z chyb zjištěných platebními 

agenturami (viz rovněž odpověď na bod 6.13). 

6.10 Komise vítá zjištění EÚD, že přímé platby z EZZF, které v rozpočtovém roce 2020 

představovaly 41,6 miliardy EUR, jsou nadále bez významných chyb. Komise s uspokojením 

konstatuje, že tento pozitivní výsledek byl v souladu s výroční zprávou o činnosti GŘ AGRI potvrzen 

navzdory změně metodiky výběru vzorků ze strany EÚD (viz také odpověď na bod 6.13). 

6.13 Komise by ráda objasnila, že ve všech případech uvedených Účetním dvorem kromě jednoho 

se u zmíněných chyb jednalo o vykázání větší plochy zemědělské půdy nebo počtu zvířat, která 

platební agentury při kontrolách na místě náležitě zjistily, a proto nebyly příjemcům vyplaceny 

žádné neoprávněné platby. Komise by rovněž ráda poznamenala, že změna metodiky EÚD v tomto 

roce vedla k dvojímu přístupu:  

277



CS CS 

Účetní dvůr při vypracovávání svého statistického odhadu míry chyb u určité operace nadále používal 

vlastní výsledky na základě vzorku deseti pozemků u každého příjemce. Komise proto nesouhlasí 

s hodnocením EÚD v jednom případě, kdy byla tato extrapolovaná míra chyb na úrovni operací 

výrazně nadhodnocena ve srovnání se skutečným výsledkem kontrol na místě provedených platební 

agenturou na všech pozemcích tohoto příjemce. EÚD a platební agentura dospěly ke stejnému 

výsledku u vybraných pozemků, ale EÚD extrapoloval míru chyb na parcelách ve vzorku na celou 

operaci.  

Účetní dvůr zároveň použil výsledky kontrol platebních agentur k odhadu dopadu v případech, kdy 

platební agentury dospěly k závěru, že by ve prospěch příjemce neměly být provedeny žádné platby, 

a to uplatněním vypočtené úpravy ve výši 0,12 % u přímých plateb v celkové míře chyb pro tuto 

kapitolu.  

6.16 Komise vítá kladné hodnocení EÚD, pokud jde o úlohu integrovaného administrativního 

a kontrolního systému (IACS) a systému evidence půdy (LPIS) při prevenci a snižování míry 

chyb. 

6.18 Komise poukazuje na to, že právní rámec pro kontroly prostřednictvím sledování předpokládá 

na jedné straně kontrolu vzorků zemědělců v případech, kdy kritéria nelze hodnotit na dálku, a na 

druhé straně možnost provádět cílené návštěvy v terénu v případě, že analýza družicových údajů 

nebyla průkazná. 

Celkově se Komise domnívá, že kontroly prostřednictvím sledování jsou velmi dobrým příkladem 

toho, jak lze pro zvýšení účinnosti řídicích a kontrolních systémů využít technologii. 

Společná odpověď k bodům 6.21–6.22: 

Komise soustavně poskytuje členským státům podporu při zavádění kontrol prostřednictvím 

sledování, mimo jiné shromažďováním otázek k provádění na dvoustranných jednáních, setkáních 

odborníků nebo schůzích výboru a řešením vzniklých problémů buď prostřednictvím prováděcích 

pokynů, nebo v relevantních případech prostřednictvím změn právního rámce. Kromě toho ukazatel 

výsledků 3.5 „Plocha v rámci satelitního sledování“, definovaná jako poměr mezi počtem hektarů 

v režimu základní platby (BPS) a počtem hektarů v režimu jednotné platby na plochu (SAPS), na 

které se vztahují kontroly prostřednictvím sledování nebo systém sledování plochy, má průběžný 

milník ve výši 10 % v roce 2022. Na základě oznámení členských států o kontrolách prostřednictvím 

sledování v roce 2021 je jejich využívání na dobré cestě ke splnění tohoto průběžného milníku. Po 

roce 2022 se používání systému sledování plochy stane povinným, což by mělo satelitně sledovanou 

plochu rychle rozšířit. 

6.23 Komplexní podmínky a pravidla způsobilosti se použijí tam, kde je pro dosažení 

ambiciózních politických cílů nezbytné zaměření podpory. Je třeba zajistit rovnováhu mezi legalitou 

a správností a dosahováním cílů politiky, přičemž je třeba mít na paměti náklady na realizaci. Usiluje 

se o zjednodušení, např. zjednodušené vykazování nákladů, pokud představuje nejúčinnější způsob, 

jak snížit náklady a zátěž spojenou s kontrolou a riziko chyb. 

6.27 Komise nesouhlasí s hodnocením EÚD v jedné operaci (viz odpověď na bod 6.31). 

6.31 Komise nesouhlasí se zjištěním EÚD, že v jednom případě platební agentura nesprávně 

vypočítala sankci za vykázání nadměrné plochy.  

Podle názoru Komise platební agentura při svých kontrolách správně uplatnila příslušné právní 

předpisy (před auditem EÚD), konkrétně čl. 19a odst. 1 nařízení č. 640/2014 a článek 10 vnitrostátní 

ministerské vyhlášky č. 24/2015, a správně stanovila částku, která má být vyplacena zemědělci. 

Kromě toho platební agentura správně dospěla k závěru, že v souladu s pravidlem de minimis 

neexistuje žádná částka, která by měla být navrácena, neboť přeplatek činil 31,94 EUR. Dokonce 

i celková vyplacená částka (91,01 EUR), kterou EÚD označil za 65% chybu a jež významně přispěla 

k míře chyb v této kapitole, byla pod hranicí de minimis, kterou je 100 EUR. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

6.35 V tomto šestém roce povinnosti vydávat výrok o legalitě a správnosti předložily certifikační 

subjekty spolehlivé a obsáhlé výsledky, pokud jde o legalitu a správnost výdajů u všech souborů. Na 

základě obsáhlé činnosti certifikačních subjektů a zvýšeného počtu zjištění se GŘ AGRI na výsledky 

jejich práce v oblasti legality a správnosti spoléhalo. Výsledky certifikačních subjektů byly základem 

pro výpočet upravené míry chyb provedený GŘ AGRI pro rozpočtový rok 2020. V případech, kdy 

byly během auditů zjištěny nedostatky, byl jejich dopad na spolehlivost výsledků vyhodnocen jako 

omezený. Auditoři GŘ AGRI navíc ve všech případech navrhli okamžitá nápravná opatření, která 

certifikační subjekty provedly během rozpočtového roku. Výsledky provádění nápravných opatření 

byly posouzeny během finančního schvalování účetní závěrky a GŘ AGRI se nadále mohlo 

spolehnout na jejich práci a stále mohlo zohlednit nahlášené chyby. 

6.37 Komise vítá skutečnost, že odhad rizika při platbě provedený GŘ AGRI (1,9 %) se velmi 

blíží míře chyb EÚD (2,0 %) a nachází se v jeho rozmezí (viz také bod 1.39 a odpověď Komise). 

Komise dále konstatuje, že míry rizika při platbách (přibližně 1,6 % u přímých plateb, 2,9 % u rozvoje 

venkova a 2,4 % u tržních opatření) uvedené ve výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI za rok 2020, 

stejně jako EÚD, ukazují, že přímé platby neobsahují významné chyby, přičemž vyšší riziko připadá 

na rozvoj venkova a tržní opatření (viz rovněž odpověď na bod 6.23). V důsledku všech nápravných 

opatření odhaduje Komise konečnou rizikovou částku pro SZP v roce 2020 na 0,5 %. 

6.38 Komise vítá, že riziko při platbě za „Přírodní zdroje“ v její výroční zprávě o řízení 

a výkonnosti je v souladu s mírou chyb odhadovanou EÚD pro tuto kapitolu. 

6.39 GŘ AGRI získává jistotu o náležitém fungování systémů zavedených platebními agenturami 

s cílem předcházet podvodům a odhalovat je prostřednictvím činnosti certifikačních subjektů. Tyto 

nezávislé subjekty každoročně posuzují, zda platební agentury dodržují akreditační kritéria, včetně 

těch aspektů, které se konkrétně týkají podvodů, tj. musí zajistit, aby platební agentury měly zavedeny 

systémy pro prevenci, odhalování a nápravu podvodů. 

V září 2020 GŘ AGRI aktualizovalo svou strategii boje proti podvodům, aby rovněž zohlednilo 

novou celkovou strategii Komise proti podvodům z roku 2019. 

Přezkum posouzení rizika podvodů se předpokládá v souvislosti s reformou SZP (2023–2027) 

s cílovým datem 1. ledna 2023. 

Pokud jde o využívání nástroje Arachne v rámci SZP, Komise podpořila rozšíření jeho využívání 

a kapacit, což rovněž ve výroční zprávě za rok 2019 uznal i EÚD. Výsledkem jednání o reformě SZP 

je povinnost Komise poskytnout tento nástroj členským státům od 1. ledna 2023 a členské státy budou 

vybízeny, aby jej využívaly. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

6.40 Komise s uspokojením konstatuje, že celková míra chyb v kapitole, uvedená v příloze 6.1, je 

blízko prahové hodnoty významnosti (2,0 %). Viz rovněž odpověď k bodu 6.37. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA  

PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 KAPITOLA 7 – BEZPEČNOST A 

OBČANSTVÍ 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Rámeček 7.3 – Nadhodnocené náklady na dopravu zdravotnického vybavení 

Pokud jde o „nadhodnocené náklady na dopravu zdravotnického vybavení“, provedené opatření ESI 

se uskutečnilo na počátku pandemie COVID-19, kdy bylo naléhavě zapotřebí osobních ochranných 

prostředků pro lékařské použití. U prověřované zakázky nevyužil veřejný zadavatel možnosti 

stanovené v článku 72 nařízení o veřejných zakázkách Spojeného království, která by dovolovala 

úpravu stávajících zakázek až do výše 50 % původní hodnoty jednacího řízení bez předchozího 

zveřejnění, což bylo v tomto případě odůvodněno krajní naléhavostí. 

Komise považuje za důležité uvést, že služby byly poskytnuty. Kromě toho procesní chyba při zadání 

zakázky nevedla ke změně ceny osobních ochranných prostředků za metr krychlový, neboť byla 

naprosto stejná jako cena původní zadané zakázky. 

Všechny tyto faktory je třeba považovat za součást velmi obtížné situace, v níž bylo toto mimořádné 

opatření provedeno. 

Rámeček 7.4 – Dokumentace služeb poskytnutých dětem bez doprovodu nebyla vždy uspokojivá 

Komise vzala na vědomí nedostatky uvedené v rámečku 7.4, které jsou pečlivě sledovány. 

Odpovědný orgán vypracoval plán řešení těchto zjištěných problémů, v němž řecké orgány iniciovaly 

provedení řady opatření zaměřených na aktualizaci právního rámce a standardních operačních postupů 

u ubytovacích zařízení pro nadcházející programové období, jakož i na podporu metodik pro

zaznamenávání kvality a hodnocení služeb poskytovaných prováděcími subjekty a na přijetí

osvědčených postupů a postupů průběžného zlepšování.

Kromě toho jsou přijímána opatření ke zlepšení systému předávání a podávání zpráv prostřednictvím 

centralizovaného přístupu, zejména zapojením zvláštního tajemníka pro ochranu nezletilých osob bez 

doprovodu v Řecku. Administrativní postupy nutné pro přechod mladé dospělé osoby do jiného 

systému ubytování začínají čtyři měsíce před dosažením dospělosti. Konkrétní případy jsou 

posuzovány případ od případu, včetně dětí, které musí dokončit školní docházku, ale také mladých 

dospělých, pro něž ještě nejsou dokončeny správní postupy. 

PROVĚRKA PRVKŮ VNITŘNÍCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 

7.12 Možný dopad nedostatků na úrovni členských států se nenaplnil. 

Rámeček 7.5 Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách 

Komise bere na vědomí, že tyto nedostatky nejsou dostatečně závažné na to, aby mohly nepříznivě 

ovlivnit závěry auditních orgánů, jak je uvedeno v bodě 7.12. 

Nedostatky ve výběru vzorku: jednotka vzorku nebyla jasně vymezena, v auditním vzorku bylo příliš

málo položek (Lucembursko)
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V případě Lucemburska již Komise tento nedostatek zjistila a nahlásila jej lucemburským orgánům, 

což je zdokumentováno v kontrolním seznamu pro posouzení účetní závěrky a v dopise o částečném 

schválení. 

Viz další připomínky níže. 

Odpovědný orgán předložil kontrolnímu orgánu předběžnou účetní závěrku ještě před tím, než

dokončil vlastní kontroly na místě a než do ní zahrnul platby technické pomoci (Španělsko).

Výroční kontrolní zpráva a doplňující informace předložené na žádost Komise během jejího

posouzení poskytly úplné sesouhlasení s odpovídajícím popisem rozdílů mezi návrhem účetní

závěrky, ze kterého byl vybrán vzorek, a konečnou účetní závěrkou. Ve schvalovacím dopise

Komise orgánům připomněla, že návrh účetní závěrky by měl sestávat z plateb, u nichž odpovědný

orgán dokončil své kontroly.

Míry chyb byly v textové části výroční kontrolní zprávy vypočteny a prezentovány nepřesně.

(Rakousko)

Otázka přesného vykazování míry chyb byla zjištěna při přezkumu výroční kontrolní zprávy z

účetní závěrky za rozpočtový rok 2019 auditory GŘ HOME, jak je zdokumentováno v kontrolním

seznamu auditorů a v dopise o schválení zaslaném členskému státu.

Vzhledem k tomu, že celková zbytková míra chyb byla nižší než práh významnosti, neměla vliv na

schválení účetní závěrky fondu AMIF za rozpočtový rok 2019. Auditoři GŘ HOME i nadále sledují

transparentní vykazování míry chyb příspěvku EU a znovu věnovali zvláštní pozornost přezkumu

výroční kontrolní zprávy z účetní závěrky za rozpočtový rok 2020 (provedenému v roce 2021, tj.

mimo oblast působnosti prohlášení o věrohodnosti za rok 2020). Auditní orgán byl znovu požádán,

aby komplexně vysvětlil své základní výpočty.

Byla nesprávně vykázána hodnota a rozsah auditního vzorku. (Rakousko)

Rakouské orgány vybraly projekty pro audit ze seznamů pro sledování, a nikoli z finančního

systému. To vysvětluje nesprávný výpočet rozsahu auditu. Nicméně skutečný rozsah auditu

přesahuje minimální požadavek 10 %. Auditoři GŘ HOME ve svém posouzení výroční kontrolní

zprávy za rozpočtový rok 2020 (provedeném v roce 2021, tj. mimo rámec prohlášení o věrohodnosti

za rok 2020) požadovali od auditního orgánu dodatečné informace o auditním vzorku. Auditoři GŘ

HOME zjistili, že auditní orgán vyloučil z výpočtu celkové chybovosti jeden projekt. Auditnímu

orgánu bylo vydáno doporučení ve výroční kontrolní zprávě za rozpočtový rok 2020 v návaznosti

na dopis o změně tohoto postupu pro příští schválení účetní závěrky.

Výroční kontrolní zpráva řádně neinformovala o výsledcích auditů výdajů a systémů nebo o celkové

míře jistoty a chyběly informace o tom, že určitá část auditní práce byla zadána externě.

(Lucembursko)

Lucemburské orgány vypracovaly akční plán k nápravě obav, které vyjádřil EÚD. Na tento akční

plán navázalo GŘ HOME v souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rozpočtový rok 2020.

Výroční kontrolní zpráva za rozpočtový rok 2020 obsahuje jasné informace o:

 rozsahu a výsledcích auditů systémů provedených během rozpočtového roku,

 jasném vymezení použité jednotky vzorku,
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 výsledcích auditů záporných plateb, včetně existence průběžných nebo konečných plateb ve

vzorku za účelem zúčtování záloh vykázaných Evropské komisi v účetních závěrkách za

předchozí roky,

 jasném uvedení míry jistoty v souladu se vzorem definovaným v příloze nařízení (EU)

2018/1291 ze dne 16. května 2018.

Komise to považuje za dostatečné. 

U podávání zpráv o externě zajišťované auditní činnosti je však nutné další zlepšení, což bylo sděleno 

lucemburským orgánům v souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rozpočtový rok 2020. 

7.13 Komise se domnívá, že zjištěné nedostatky neměly dopad na závěry auditních orgánů. 

Rámeček 7.6 Nedostatky v práci auditních orgánů. 

Proces výběru projektů nebyl řádně zkontrolován. (Lucembursko)

Auditní orgán aktualizoval svůj kontrolní seznam o zvláštní oddíl věnovaný výběrovým řízením.

Výše uvedené bylo přezkoumáno v rámci postupu schvalování účetní závěrky za rozpočtový rok

2020, který byl proveden v roce 2021, tj. mimo oblast působnosti prohlášení o věrohodnosti za rok

2020.

Nedostatečné testování způsobilosti výdajů. (Lucembursko)

Tato otázka byla sledována v souvislosti s postupy schvalování účetní závěrky za rozpočtový rok

2020, které byly provedeny v roce 2021, tj. mimo oblast působnosti prohlášení o věrohodnosti za

rok 2020. Bylo zjištěno, že auditní orgán aktualizoval kontrolní seznam používaný ke kontrole

způsobilosti výdajů a k zajištění toho, aby všechny odchylky byly nahlášeny odpovědnému orgánu

za účelem přijetí opatření.

Nedostatečná auditní stopa nebo špatná dokumentace kontrolní činnosti. (Španělsko, Lucembursko,

Rakousko, Finsko)

Komise je toho názoru, že se tak odhalily ojedinělé nedostatky v dokumentaci konkrétních kontrol

a/nebo auditů. Tyto ojedinělé případy navíc nijak nezpochybňují auditní činnost auditních orgánů

ani spolehlivost jejich závěrů, jak potvrdil samotný EÚD.

Kromě toho GŘ HOME v reakci na předchozí zjištění a doporučení EÚD (prohlášení o

věrohodnosti za rok 2019) s auditními orgány pro fondy HOME sdílelo „diskusní dokument o

dokumentaci auditu – osvědčené postupy od auditorů a pro auditory“. Tento dokument je

výsledkem pracovní skupiny mezi auditními útvary Komise pro sdílené řízení a vnitrostátními

auditními orgány členských států s cílem určit a vyvinout osvědčené postupy ke zlepšení

dokumentace jejich auditní činnosti.

Odhalené nezpůsobilé náklady nebyly vždy vykázány. (Lucembursko)

Otázka vykázaných nezpůsobilých nákladů byla sledována v rámci postupů schvalování účetní

závěrky za rozpočtový rok 2020, které byly provedeny v roce 2021, tj. mimo oblast působnosti

prohlášení o věrohodnosti za rok 2020. Bylo zjištěno, že auditní orgán aktualizoval kontrolní

seznam používaný ke kontrole způsobilosti výdajů a k zajištění toho, aby všechny odchylky byly

nahlášeny odpovědnému orgánu za účelem přijetí opatření.
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Některé skutečnosti související se zadáváním veřejných zakázek byly nesprávně klasifikovány.

(Finsko)

Komise nadále sleduje postupy zadávání veřejných zakázek v rámci probíhajícího auditu ve Finsku.

Nedostatečný přezkum externě zadané auditní činnosti. (Lucembursko)

Komise je toho názoru, že tento bod nemá žádný dopad na ujištění poskytnuté auditním orgánem.

Nicméně jsme zaznamenali zlepšení ve výroční kontrolní zprávě k rozpočtovému roku 2020

(provedené v roce 2021, tj. mimo oblast působnosti prohlášení o věrohodnosti za rok 2020). Auditní

orgán uspořádal před dokončením výroční kontrolní zprávy za rozpočtový rok 2020 závěrečné

jednání s poskytovatelem služeb s cílem posoudit kvalitu provedené práce a proto, aby poskytovatel

služeb mohl auditnímu orgánu předat libovolné konkrétní pracovní písemnosti nebo jiné

dokumenty.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Doporučení 7.1 – Způsobilost nákladů na projekty ESI 

Komise toto doporučení přijímá.  

Komise je odhodlána pečlivě kontrolovat způsobilost nákladů předkládaných příjemci v rámci 

opatření ESI. Je třeba poznamenat, že hloubkové kontroly jsou součástí kontrol ex ante a systému 

vnitřní kontroly. Pokud jde o zadávací řízení a příslušnou dokumentaci, jsou během auditů ex post 

kontrolovány na základě vzorku.   

Doporučení 7.2 – Dokumentace v případech, kdy je financování založeno na standardních 

jednotkových nákladech 

Komise toto doporučení přijímá a má za to, že se již provádí. 

Dne 28. dubna 2021 přijala Komise revidované pokyny pro zjednodušené vykazování nákladů v 

rámci evropských strukturálních a investičních fondů. 

Ačkoli se tyto pokyny v zásadě vztahují na fondy ESI, zásady se přenášejí do programového období 

2021–2027, kde budou (podle nařízení o společných ustanoveních) stejným způsobem použitelné na 

finanční prostředky spravované ze strany GŘ HOME. 

V této souvislosti obdržely orgány členských států dne 27. května 2021 aktualizované pokyny 

prostřednictvím skupiny odborníků pro nařízení o společných ustanoveních. S ohledem na 

nadcházející období 2021–2027 byla tato skupina rozšířena tak, aby zahrnovala i orgány členských 

států odpovědné za finanční prostředky GŘ HOME.  

Komise rovněž informuje orgány členských států o aktualizovaných pokynech a připomíná jim 

význam zajištění splnění podmínek zjednodušeného vykazování nákladů v rámci rozsahu řídicích 

kontrol a auditů. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020 

PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 – KAPITOLA 8 – GLOBÁLNÍ EVROPA 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Rámeček 8.2: 

- Dodávky nevyužité pro financovaná opatření

Komise by ráda vyzdvihla úsilí vynaložené na zajištění přístupu uprchlíků k základním zdravotním 

službám v nestabilní situaci, která převládala v přijímající zemi na začátku provádění projektu. Tato 

situace výrazně ovlivnila provádění operací projektu. 

Vakcíny podávané během prvního roku byly odebrány z příjemcova rezervního skladovacího a 

distribučního systému pro účely očkování dětí od začátku akce. To bylo v souladu s přílohou I ke 

specifickým podmínkám grantové smlouvy – Aktivita 1.5. Zlepšení služeb v oblasti imunizace. Grant 

byl pokračováním již probíhajícího rozšířeného imunizačního programu. 

Příjemce poskytl Komisi důkazy o tom, že cílové skupině byly podány stejné typy vakcín. Počet 

zbylých vakcín je nižší než 1 % počtu pořízených vakcín. 

Příjemce se zavázal podat zprávu o použití zbývajících vakcín financovaných EU. 

- Nezpůsobilé náklady v žádosti o proplacení nákladů

Ze strany Komise ani ze strany příjemce nebyly neoprávněně vyplaceny žádné částky. Došlo k 

dvojímu zúčtování částky a ke zúčtování jiné částky, u níž v účetním systému Komise dosud 

nevznikly žádné výdaje. Konečná částka, kterou lze připsat k tíži rozpočtu EU, bude stanovena s 

poslední platbou. 

Byla provedena nápravná opatření: 

– neoprávněně zúčtované částky, „nezúčtovány”.

– smlouva byla zahrnuta do ročního plánu kontrol a před uskutečněním poslední platby proběhne další

ověření nezávislými auditory,

– příjemci bylo poskytnuto poradenství ohledně přípravy finančních zpráv,

– pracovníkům delegace EU bylo poskytnuto školení ohledně zúčtování,

– kontrolní seznamy byly upraveny tak, aby řešily vzniklé problémy.

Rámeček 8.3: 

- Alokace sdílených nákladů není založena na skutečně vzniklých výdajích

Komise souhlasí s tím, že sdílené náklady je třeba vykazovat na základě skutečných a nikoli 

rozpočtovaných nákladů. Na základě tohoto principu byla metodika použitá pro vykazování sdílených 

nákladů na konci roku 2020 posouzena v rámci předběžného hodnocení, kterým prošly všechny 

organizace, aby získaly certifikaci partnera Komise pro humanitární pomoc na období 2021–2027. 

Prověřování sdílených nákladů je také součástí oblasti působnosti následných kontrol a auditů 

Komise. 
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8.11 Komise by ráda upozornila na to, že každé ze čtyř kritérií způsobilosti podléhá důkladnému 

posouzení jak ve fázi návrhu, tak ve fázi vyplácení, a to v souladu s článkem 236 finančního nařízení 

EU a s pokyny poskytnutými v rámci pokynů k rozpočtové podpoře z roku 2017.  

Kromě toho se Komise domnívá, že rozpočtová podpora posiluje odpovědnost a pomáhá při potírání 

korupce tím, že se soustředí na pokrok ve správě veřejných financí, transparentnosti rozpočtu a 

dohledu. Financování poskytované prostřednictvím rozpočtové podpory se stává součástí státního 

rozpočtu, a podléhá proto externímu auditu a parlamentní kontrole. 

8.13 Komise by ráda objasnila, že pokud se použije nominální přístup, nemá Komise právní povinnost 

monitorovat jej zvlášť a v jeho monitorování nevidí přidanou hodnotu. 

8.14 Komise by ráda zdůraznila, že existují smluvní ustanovení, která upravují přístup k dokumentům. 

Komise bude i nadále upozorňovat partnerské organizace na potřebu poskytovat EÚD nezbytné 

informace. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

Výroční zpráva o činnosti Služby nástrojů zahraniční politiky 

8.18 Hodnocení pilířů misí SBOP zůstává pro Službu nástrojů zahraniční politiky (FPI) prioritou. 

Současný stav dvou misí SBOP, u kterých ještě neproběhlo hodnocení pilířů na konci roku 2020, je 

následující: 

1. Mise EUBAM Libya: FPI v současné době analyzuje návrh zprávy o hodnocení pilířů, který

dne 28. května 2021 obdržela od externího auditora. V tomto návrhu zprávy byl učiněn závěr,

že mise je plně v souladu s předpisy.

2. Mise EUAM Středoafrická republika: Mise byla plně rozmístěna až v srpnu 2020 a není ještě

na hodnocení pilířů připravena. FPI vyhodnotí zralost mise na podzim a cílem bude

rozhodnout o vhodném načasování hodnocení pilířů.

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2020 

8.19 Studie míry zbytkových chyb je důležitým prvkem, o který se opírá prohlášení generálního 

ředitele, není však jediným zdrojem věrohodnosti. GŘ NEAR disponuje komplexním rámcem 

vnitřní kontroly a kontrolní strategií, které pokrývají celý prováděcí cyklus. Jak je popsáno ve 

výroční zprávě o činnosti, všechny prvky kontrolního rámce slouží jako základ věrohodnosti. 

8.21 Komise necharakterizuje a nikdy necharakterizovala studii míry zbytkových chyb jako ověřovací 

zakázku nebo audit. Slouží ke zvláštnímu účelu a je založena na odlišné metodice.  

Studie míry zbytkových chyb a výroční zpráva o činnosti GŘ NEAR toto uvádějí a úplné informace o 

řízení jsou tak předkládány ve věrné a pravdivé podobě. Komise se nedomnívá, že na studii se 

vztahují omezení, která by mohla vést k podhodnocení chyb. 

8.22 Komise má za to, že studie míry zbytkových chyb splňuje svůj účel a je vysoce vypovídající. 

Pravděpodobnost výběru smlouvy uzavřené v daném období je přímo úměrná její hodnotě.  

Účelem studie míry zbytkových chyb je poskytnout reprezentativní míru chyb pro celý základní 

soubor GŘ. Stratifikace by k takovému výsledku nevedla.   
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Operace v oblasti rozpočtové podpory představovaly 45 operací z celkového počtu 375 operací 

zahrnutých do studie míry zbytkových chyb. Míra chyb není závislá na hodnotě operace. Metodika 

studie míry zbytkových chyb zahrnuje odhadovanou míru chyb do celkové míry chyb s tím, že odhad 

nezávisí na hodnotě operace. Míra chyb u operace s nízkou hodnotou má stejný vliv jako chyba u 

operace s vysokou hodnotou.  

Zatímco operace v oblasti rozpočtové podpory se ve srovnání s jinými typy smluv v rámci studií GŘ 

NEAR (a GŘ INTPA) stávaly předmětem zjištěných chyb méně často, byly tyto chyby identifikovány 

a nahlášeny. Vzhledem k hodnotě operací v oblasti rozpočtové podpory (obvykle v desítkách milionů) 

mohou mít tyto chyby výrazný vliv na míru chyb GŘ. 

Vyloučení více než 25 % základního souboru smluv uzavřených GŘ NEAR ze studie míry 

zbytkových chyb by proto nebylo ospravedlnitelné a mohlo by přispět k potenciálnímu podhodnocení 

míry chyb. 

8.23 Počet grantů zahrnutých ve studii míry zbytkových chyb se zvýšil v reakci na doporučení, které 

vydal Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017.  

Komise je toho názoru, že tento dodatečný vzorek grantů byl vhodnou a přiměřenou odezvou, která 

odráží vysoké riziko spojené s granty. 

Studie míry zbytkových chyb zahrnuje dodatečný vzorek grantů, jehož účelem je poskytnout Komisi 

dodatečné informace, které doplní informace týkající se grantů poskytnuté hlavním vzorkem. Na 

tomto základě bude učiněno rozhodnutí, zda je ke grantům potřeba vydat výhradu. Dodatečný vzorek 

96 intervalů výběru vzorků (představující jednu třetinu celého základního souboru studie míry 

zbytkových chyb) tento požadavek splňuje. Vyšší míra důvěry by vyžadovala mnohem větší vzorek 

(88 dalších operací pro úroveň důvěry 95 %). Pokud by byl vytvořen dodatečný vzorek grantů, 

konkrétně potvrzení zjištění vzešlých z hlavního vzorku, k hlavnímu sledovanému cíli by to 

významně nepřispělo. Stávající přístup reaguje na klíčové priority, kterými jsou budování 

věrohodnosti a nákladová efektivita kontrol. 

8.24 Komise se domnívá, že je třeba se vyvarovat nadměrného spoléhání se na kontrolní činnost 

jiných auditorů a že k němu ve studii míry zbytkových chyb z roku 2020 nedošlo. Celková míra 

spoléhání se na předchozí kontroly se mezi roky 2019 a 2020 skutečně snížila o dva procentní body. 

Plně spolehnout se lze pouze na práci provedenou kvalifikovanými auditory podle rámcové smlouvy 

o auditu podepsané Komisí, popřípadě na činnost provedenou EÚD. Procento případů, ve kterých se

plně spoléhalo na předchozí kontroly, kleslo v roce 2020 na 13 %.

Existují dva druhy spoléhání se na předchozí kontroly: částečné a plné. Přístup plného spoléhání se 

na předchozí kontroly v případě jednotlivých operací znamená, že u nich není nutné provádět 

testování věcné správnosti. Všechny ostatní postupy však zůstávají použitelné (sesouhlasení mezi 

zúčtovanými a vyplacenými částkami, následný/inkasní příkaz a zadávání veřejných zakázek prvního 

stupně). Testy provedené v případě přístupu částečného spoléhání se na předchozí kontroly mají 

rozsáhlejší charakter, zahrnují testování věcné správnosti, kde musejí splnit minimální úroveň pokrytí, 

a jejich cílem je identifikovat chybu, kdekoli je to možné. 

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. 

V žádném případě nebude k odůvodnění spoléhání se na předchozí kontroly postačovat pouze 

kontrolní činnost Komise. 

Při testech se přezkoumávají zprávy z takovéto předchozí kontrolní činnosti a berou se v úvahu jako 

součást celkového kontrolního prostředí, nicméně pouze na tuto kontrolní činnost se testy nespoléhají. 
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Zmenšení vzorku se nijak neodráží na procentu spolehlivosti. Výpočet udává počet případů / 

počet operací. 

8.25 Komise podotýká, že: 

- Omezení nemá charakter, který by byl specifický pro studii míry zbytkových chyb; vychází ze

zastřešující rámcové dohody mezi organizacemi OSN a Evropskou komisí.

- Pokud dodavateli nebyl poskytnut přístup k potřebným písemným důkazům, povede to k

navýšení míry chyb.

Finanční nařízení vyžaduje, aby subjekty pověřené prováděním fondů EU v rámci nepřímého řízení 

prokázaly určitou úroveň finančního řízení a ochrany finančních zájmů EU, která je rovnocenná 

úrovni Evropské komise. To se ověřuje prováděním předběžného hodnocení pilířů subjektu. 

Pokud jde o spoléhání se na předchozí kontroly a o mezinárodní organizace, údaje ukazují, že 

kontroly proběhly. Ve skutečnosti bylo vybráno 43 operací, na které se vztahuje finanční a správní 

rámcová dohoda (FAFA). Z toho se dodavatel plně spolehl na jinou kontrolní činnost v 18 

případech, částečně pak v 6 případech a ve zbývajících 19 případech se na ni nespolehl. V 17 

případech se navýšila míra naměřených chyb.  

Pokud se plně spoléhá na předchozí kontrolní činnost, dodavatel zjištění přezkoumává, a pokud 

chyba nebyla izolována auditorem a/nebo odstraněna s náležitým odůvodněním ze strany delegace 

EU, vznikne nominální chyba, která extrapoluje zjištění identifikovaná v rámci předchozí kontrolní 

činnosti na části základního souboru, které nebyly zařazeny do vzorku. Pokud se dodavatel spoléhá na 

předchozí kontrolní činnost částečně, provede se kromě testů věcné správnosti stejný postup uvedený 

výše. 

8.26 Komise nepovažuje odhady za „hlavní faktor, který studii míry zbytkových chyb zkresluje“. Jak 

uvedla Komise již v roce 2019, odhady se provádějí zcela výjimečně: dva v roce 2018, žádný v roce 

2019 a pouze jeden částečný odhad v roce 2020. Tudíž odhady představovaly tři z 1 144 položek ve 

třech studiích míry zbytkových chyb. K jedinému (částečnému) odhadu, který byl oznámen v roce 

2020, došlo v důsledku nehody, při níž byly zničeny archivy příjemce. Dokumenty poskytnuté 

příjemcem odůvodňovaly skutečnosti, které byly známé i delegaci EU.  

Rozhodnutí provést odhad chyb nevychází pouze ze samotné skutečnosti, že nebyla poskytnuta 

dokumentace (zvýší to míru naměřených chyb). Odhad se provede pouze při splnění a náležitém 

zdokumentování zvláštních podmínek popsaných v manuálu ke studii míry zbytkových chyb, který 

nepřiznává široký prostor pro uvážení.  

Připomínka k rizikové přirážce byla již vznesena ve výroční zprávě za rok 2019 v reakci na 

odpovědi ERF a Komise. Riziková přirážka byla přijata GŘ NEAR i GŘ INTPA za účelem vylepšení 

ustanovení pro provádění odhadů v rámci metodiky použité ve studii míry zbytkových chyb.  

Riziková přirážka ve výši 5 % představuje velmi obezřetný přístup, který má zajistit, že nebude 

docházet k podhodnocování míry chyb. 

8.27 Studie míry zbytkových chyb vždy zahrnují určitou míru nahrazení. Množství nahrazení bylo ve 

studii míry zbytkových chyb za rok 2020 vyšší z důvodu zahrnutí nových operací. Byla dodržena 

metodika studie míry zbytkových chyb pro nahrazení a okolnosti tato nahrazení odůvodnily. V 

budoucnu se Komise bude snažit omezit množství nahrazení na minimum. Komise nemá důvod se 

domnívat, že nahrazení měla dopad na výpočet míry chyb v rámci studie míry zbytkových chyb z 

roku 2020. 

8.28 Komise je připravena prozkoumat zavedení změn metodiky studie míry zbytkových chyb nebo 

podmínek pro rozsah působnosti, aby formalizovala komunikaci dodavatele s Komisí při podezření na 
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podvod. V několika málo případech závažných nesrovnalostí nebo případů nedodržení pravidel, které 

mohly ukazovat na podvod, oznámil dodavatel takové skutečnosti Komisi, která přijala příslušná 

opatření, včetně informování úřadu OLAF, pokud to bylo opodstatněné.   

Pravidelné schůzky (obvykle jednou týdně) mezi dodavatelem a Komisí umožňují dodavateli podávat 

zprávy o pokroku v rámci jeho kontrolní činnosti a informovat o jakýchkoli problémech, které se 

vyskytnou při jednání s příjemci, včetně podvodů.  

Všechny osoby, které pro dodavatele pracují, mají povinnost hlásit podezření na podvod, jak stanoví 

právní předpisy týkající se praní špinavých peněz. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Doporučení 

8.31 V souvislosti s doporučením, které EÚD kvalifikoval jako nerealizované, Komise ve své 

odpovědi k tomuto doporučení uvedla, že u dodavatele studie míry zbytkových chyb „prozkoumá 

způsoby stratifikace základního souboru studie, přičemž bude stále zohledňovat potřebu zachovat 

spolehlivý a ve všech ohledech reprezentativní vzorek“.  Jak je podrobněji popsáno v oddílu 8.22, 

metodika pro výběr vzorku je navržena tak, aby bylo zajištěno, že výsledky studie míry zbytkových 

chyb lze považovat za reprezentativní pro všechny uzavřené smlouvy GŘ NEAR Pravděpodobnost, že 

bude vybrána smlouva uzavřená v daném období, je přímo úměrná její hodnotě. Stratifikace vzorku 

na základě rizika by snížila jeho reprezentativnost. 

Doporučení 8.1 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise bude nadále upozorňovat partnerské organizace na potřebu poskytovat EÚD dokumenty a 

informace nezbytné k provádění jeho úkolu. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 8.14. 

Doporučení 8.2 

Komise toto doporučení přijímá. 

Od roku 2021 je povinnost vycházet při alokaci sdílených nákladů ze skutečných a nikoli z 

rozpočtových nákladů součástí rámce předběžného hodnocení, kterým musí úspěšně projít každá 

organizace, než bude moci být certifikována jako partner Komise pro humanitární pomoc. 

Kromě tohoto předběžného hodnocení Komise v současné době připravuje dokument s pokyny 

týkajícími se způsobilosti pro poskytování grantů humanitární pomoci V neposlední řadě je 

způsobilost sdílených nákladů součástí rámce kontrol a auditů ex post prováděných Komisí. 

Doporučení 8.3  

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise prozkoumá možnost vložení odkazu do metodiky studie míry zbytkových chyb nebo rozsahu 

působnosti za účelem formalizace systému komunikace s Komisí při podezření na rizika podvodu na 

vhodné úrovni. 
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Příloha 1

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY ÚČETNÍHO DVORA: ROZPOČTOVÝ ROK 2020

PŘIPOMÍNKY ÚČETNÍHO DVORA
TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ODPOVĚDI PARLAMENTU

Připomínky ke vzorku transakcí

9.8. Zjistili jsme chyby ve dvou platbách provedených Evropským parlamentem. Jedna se týkala přeplatku za služby IT, k němuž došlo kvůli

nesprávnému uplatňování smluvních podmínek. Druhá souvisela s nesprávným vyplacením příspěvku na pobyt poslanci EP v důsledku chyby v

prezenční listině. Zjistili jsme, že zavedený kontrolní systém těmto chybám nebránil ani je neodhalil, Parlament však v současné době již pracuje na

novém, vylepšeném systému.

Parlament bere připomínky Účetního dvora na vědomí, a pokud jde o otázku příspěvku na pobyt, odkazuje na odpověď na doporučení 1.

Závěr a doporučení

Doporučení 9.1 – Evropský parlament

Parlament by měl provést nezbytné změny s cílem zajistit, že příspěvek na pobyt bude vyplácen jen těm poslancům, kteří na něj mají nárok (viz bod

9.8).
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Časový rámec: do konce roku 2022

Parlament toto doporučení přijímá. V roce 2019 zahájil Parlament projekt automatické registrace účasti prostřednictvím biometrické technologie v

centrálním prezenčním rejstříku a v jednacích sálech. Tato technologie by odstranila chyby a zajistila, aby příspěvek na pobyt skutečně pobírali pouze

ti poslanci, kteří na něj mají nárok. V důsledku pandemie COVID-19 došlo u tohoto projektu k určitému zpoždění. Na konci roku 2020 podepsaly správní

útvary Parlamentu na základě pověření předsednictva smlouvu na tento projekt.  Správce údajů Parlamentu také v současnosti posuzuje doporučení

evropského inspektora ochrany údajů obdržené na konci března 2021.

Přílohy

Příloha 9.2 Opatření navazující na předchozí doporučení

Doporučení 2:

při příští revizi pravidel týkajících se návštěvnických skupin posílí Evropský parlament postup předkládání výkazů výdajů tím, že bude od skupin

vyžadovat, aby spolu s výkazy poskytovaly také související podklady.

Útvar interního auditu vypracoval na začátku roku 2021 závěrečnou zprávu o auditu skupinových návštěv, která obsahuje akční plán vyžadující, aby

byl generálnímu tajemníkovi předložen návrh revize pravidel týkajících se návštěvnických skupin, který by následně přijalo předsednictvo.  V

současnosti jsou přijímány kroky k přípravě revize předpisů týkajících se skupinových návštěv. Doporučení Účetního dvora bude začleněno do návrhu

revize těchto pravidel.
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020 – KAPITOLA 9 – SPRÁVA“ 

ÚVOD 

9.1 Komise vítá celkový závěr EÚD, že míra chyb ve výdajích na okruh „Správa“ nebyla významná 

(materiální). Problémy zjištěné EÚD bude Komise ve vhodných případech řešit.  Pokud jde o rodinné 

přídavky pobírané z jiných zdrojů, Komise posílila prováděné kontroly a zároveň zlepšila používanou 

platformu a komunikaci se zaměstnanci. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

9.9 Pokud jde o náklady na softwarové licence, Komise vyjednala s prodejcem softwaru dohodu o 

jednorázové částce. Komise zaplatila částku, která byla sjednána a dohodnuta s prodejcem softwaru. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

9.17 Problematika rodinných přídavků je mimořádně složitá a nespadá výlučně do pravomoci 

Komise: vnitrostátní rodinné přídavky závisejí na stále složitějších a různorodějších rodinných 

situacích, v některých případech také na stropech rodinných příjmů, a dokonce na konkrétní situaci 

jednotlivých dětí. 

V Belgii (na niž připadá 80 % zaměstnanců, kteří potenciálně pobírají vnitrostátní dávky) došlo v 

nedávné době k významným organizačním změnám – pravomoc v oblasti rodinných dávek byla 

převedena z úrovně federálního státu na úroveň společenství a regionů, a do posuzování tak vstupují 

faktory jako bydliště dítěte, rozdílné částky v závislosti na datu narození dětí atd. V reakci na tyto 

změny Komise posílila prováděné kontroly a zároveň zlepšila používanou platformu a komunikaci se 

zaměstnanci. 

Doporučení 9.2 – Komise 

Komise toto doporučení přijímá a již podnikla nezbytná opatření, aby zaměstnance podnítila k plnění 

jejich povinností:   

 zlepšila svůj nástroj IT SYSPER pro zaznamenávání prohlášení,

 systematicky informuje zaměstnance o jejich povinnosti aktualizovat své osobní údaje, a to

buď prostřednictvím komunikace s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků

(PMO) ohledně rodinných přídavků, nebo prostřednictvím informačních bulletinů pravidelně

zasílaných všem zaměstnancům.

Komise rovněž posílila příslušný tým odpovědný za přídavky pobírané z jiných zdrojů, aby tento tým 

mohl mimo jiné provádět pravidelné kontroly na základě seznamů získaných z interních databází s 

cílem zaměřit se na / identifikovat všechny složky, které nejsou aktuální nebo u nichž dosud nebyla 

předložena očekávaná prohlášení. 
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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 2020 uvádí rámeček 1. 

Rámeček 1 

Evropské rozvojové fondy – finanční přehled za rok 2020 
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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 2020, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2020. 

Stručný popis Evropských rozvojových fondů 

02 Evropské rozvojové fondy, které začaly fungovat v roce 1959, byly hlavními
nástroji, jejichž prostřednictvím Evropská unie (EU) poskytovala pomoc na rozvojovou 
spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a zámořskými zeměmi a 
územími (ZZÚ) do konce roku 2020. Rámec vztahů EU se zeměmi AKT a ZZÚ byl dán 
dohodou o partnerství podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 na období dvaceti 
let („dohoda z Cotonou“)1. Jejím hlavním cílem bylo omezit a nakonec vymýtit 
chudobu. Ve víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 je pomoc na 
rozvojovou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy začleněna do 
Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI – Globální 
Evropa) a pomoc na rozvojovou spolupráci se zámořskými zeměmi a územími je 
integrována do rozhodnutí o přidružení zámoří. Osmý, devátý, desátý a jedenáctý ERF 
však do souhrnného rozpočtu EU začleněny nebudou a budou se až do uzávěrky 
provádět odděleně; oddělené budou i související výkazy. 

1 Platnost Ustanovení dohody z Cotonou byla prodloužena do 30. listopadu 2021. 

průběžné/k…průběžné/konečné platby 1 640

platby předběžného
financování ⁽*⁾ 2 165

příspěvky 
do svěřenského fondu 800

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾ 1 927

úhrady 
ze svěřenského fondu 414
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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);

c) vzhledem k mezivládní povaze evropských rozvojových fondů je úloha Evropského
parlamentu v jejich fungování menší než u nástrojů rozvojové spolupráce
financovaných ze souhrnného rozpočtu EU; Parlament se zejména nepodílí na
stanovování a přidělování zdrojů ERF. Evropský parlament je nicméně orgánem
udělujícím absolutorium, s výjimkou investičního nástroje, který spravuje EIB, a
který tedy nespadá do rámce tohoto auditu2 3.

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 výhradně4 řízeny Generálním ředitelstvím
Komise pro mezinárodní partnerství (GŘ INTPA), někdejším Generálním ředitelstvím 
Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO)5. 

05 Výdaje, o nichž pojednává tato zpráva, se realizují v 79 zemích pomocí celé řady
metod, jako jsou zakázky na stavební práce, dodávky a služby, granty, rozpočtová 
podpora, pověřovací dohody a dohody o příspěvcích a programové odhady (viz 
příloha II). 

2 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). 

3 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. 

4 S výjimkou 1,44 % výdajů ERF za rok 2020 řízených Generálním ředitelstvím pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO). 

5 Z GŘ DEVCO se stalo GŘ INTPA v lednu 2021. 
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Kapitola I – Finanční plnění 8., 9., 10. a 
11. ERF
06 Rozpočet osmého ERF (1995–2000) činil 12,8 miliardy EUR, devátého ERF
(2000–2007) 13,8 miliardy EUR a desátého ERF (2008–2013) 22,7 miliardy EUR. 

07 Vnitřní dohoda o zřízení 11. ERF6 (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 30,5 miliardy EUR, z čehož je
29,1 miliardy EUR vyčleněno pro země AKT, 364,5 milionu EUR pro zámořské země a
území a 1,1 miliardy na správní náklady.

08 Rámeček 2 zobrazuje čerpání zdrojů ERF jak v roce 2020, tak souhrnně pro osmý,
devátý, desátý a jedenáctý ERF. 

6 Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1. 
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Rámeček 2 

Čerpání zdrojů ERF k 31. prosinci 2020* 
(v mil. EUR) 

 
 Stav na konci roku 2019  Plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2020 (čistá výše)6  Stav na konci roku 2020 

 

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  76 764   -2 -69 -368 123 -316  10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
         
B – ČERPÁNÍ  

               

1. Souhrnné závazky4  73 309 95,5 %  0 -68 -110 2 798 2 620  10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Individuální závazky5  67 683 88,2 %  0 -48 256 3 413 3 621  10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Platby  57 414 74,8 %  0 6 360 4 239 4 605  10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 %  
C – Zbývající závazky (B1 – B3)  15 896 20,7 %    0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 %  
D – Disponibilní zůstatek (A – B1)7  3 454 4,5 %    1 12 83 422 518 0,7 %  

* Zaokrouhlené údaje. 
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 k prostředkům. 
4 Souhrnné závazky se vztahují k rozhodnutím o financování. 
5 Individuální závazky se vztahují k jednotlivým zakázkám. 
6 Čisté závazky po zrušení závazků k prostředkům. Čisté platby po zpětném získání částek. 
7 Disponibilní zůstatek zahrnuje „nečerpatelnou rezervu“ (nelze použít bez jednomyslného souhlasu Rady). 

Zdroj: EÚD na základě konsolidované účetní závěrky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2020. Uvedené údaje se netýkají té části ERF, kterou řídí EIB. 
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09 GŘ INTPA každoročně stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro řádné 
finanční řízení a efektivní využívání zdrojů. Z těchto ukazatelů vyplývá, že GŘ INTPA 
navzdory obtížím souvisejícím s koronavirovou krizí v roce 2020 dosáhlo svého cíle 
snížit staré objemy předběžného financování a neuhrazených závazků o 35 % a 
hodnotu smluv se skončenou platností o 15 %. Stalo se tak díky zlepšením postupů 
zavedeným v posledních letech (viz rámeček 3). Oba cíle byly stanoveny jednak jako 
celkový cíl pro celou oblast působnosti GŘ INTPA 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 

V roce 2020 se GŘ INTPA rozhodlo stanovit si pro klíčový ukazatel výkonnosti 
týkající se snižování starých objemů předběžného financování a neuhrazených 
závazků nový cíl (cílovou hodnotu zvýšilo z 25 % na 35 %). Tyto cíle u obou 
ukazatelů v roce 2020 překročilo: staré objemy předběžného financování se snížily 
o více než polovinu jak u ERF (56 %), tak u celé oblasti odpovědnosti (55 %). U ERF 
staré neuhrazené závazky poklesly o 40 % a v celé oblasti odpovědnosti GŘ INTPA 
o 41 %. 

GŘ INTPA rovněž splnilo svůj cíl nemít v systému otevřeno více než 15 % smluv se 
skončenou platností: u ERF (14 %) a u celé oblasti, za niž odpovídá, (11 %). Klíčové 
ukazatele výkonnosti pro ERF se po zavedení nových postupů v roce 2017 
postupně zlepšovaly (19 % v roce 2017, 17 % v roce 2018 a 15 % v roce 2019). 

  

300



 

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 2020, schválené Komisí; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá a za 
jejichž finanční řízení odpovídá Komise7. 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

II. Podle našeho názoru roční účetní závěrka osmého, devátého, desátého a 
jedenáctého ERF za rozpočtový rok 2020 ve všech významných (materiálních) 
ohledech věrně zobrazuje finanční situaci Evropských rozvojových fondů 
k 31. prosinci 2020, 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. 

                                                      

7 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 2020, 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 2020 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, nám poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření výroku. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů 

VI. Výdaje vykázané v roce 2020 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 3,8 %. 

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. 

302



Výdaje příštích období 

VIII. Posuzovali jsme výdaje příštích období zaúčtované v účetní závěrce, jež
jsou ve velké míře založeny na odhadu. Na konci roku 2020 Komise odhadovala, že
způsobilé výdaje, které již vznikly, ale příjemci je zatím nevykázali, činily
5 452 milionů EUR (konec roku 2019: 5 074 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 2020 

X. 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 zůstat smluvní stranou ERF až do uzavření 11. ERF a všech předchozích
neuzavřených ERF. Spojené království 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 2020. Dospěli jsme k závěru, že účetní závěrka ERF sestavená
k 31. prosinci 2020 správně odráží stav procesu vystoupení k tomuto datu.

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
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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)
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
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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. 

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 
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lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem 
z hlediska veřejného zájmu. 

8. července 2021 

 

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 2020, která se vztahuje i na audit ERF. 

11 Naše připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky ERF vycházejí z finančních 
výkazů8 8., 9., 10. a 11. ERF schválených Komisí9 a z prohlášení účetního k auditu, které 
jsme obdrželi dne 30. června 2021. Testovali jsme částky a zveřejněné skutečnosti a 
posuzovali jsme použité účetní zásady a rovněž podstatné odhady provedené Komisí a 
celkovou prezentaci účetní závěrky. 

                                                      
8 Viz článek 39 nařízení (EU) 2018/1877. 

9 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 140 operací 
reprezentativních pro celé rozpětí výdajů z ERF, který se skládal z 21 operací 
souvisejících s nouzovým svěřenským fondem pro Afriku, 102 operací schválených 
21 delegacemi EU10 a 17 plateb schválených ústředím Komise11. Celkový rozsah vzorku 
– 140 operací – je v souladu s naším modelem míry jistoty. Pokud jsme v operacích 
zjistili chyby, analyzovali jsme jejich výchozí příčiny, abychom určili potenciální 
nedostatky. 

13 Dále jsme v roce 2020 zkoumali: 

a) všechny příspěvky členských států a vzorek ostatních typů příjmových operací, 
jako jsou příspěvky na spolufinancování dalších zemí; 

b) některé systémy používané GŘ INTPA 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 studie míry 
zbytkových chyb12; 

c) spolehlivost informací o správnosti výdajů uvedených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ INTPA 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. 

                                                      
10 Africká unie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kapverdská republika, Středoafrická republika, 

Džibutsko, Východní Timor, Ghana, Guyana, Pobřeží slonoviny, Jamajka, Mali, Mauritánie, 
Niger, Nigérie, Senegal, Súdán, Tanzanie a Zimbabwe. 

11 GŘ INTPA: 138 plateb; GŘ ECHO: dvě platby na humanitární pomoc. 

12 GŘ INTPA zadává každoročně vypracování studie míry zbytkových chyb externímu 
dodavateli s cílem odhadnout míru chyb, které unikly všem řídicím kontrolám, jež mají 
chybám předcházet, odhalovat je a napravovat je v celé oblasti, za niž toto generální 
ředitelství odpovídá. Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. 
Vychází z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ INTPA. 
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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 INTPA. Naše připomínky k systémům a 
prezentaci informací ve výroční zprávě o činnosti se vztahují na celou oblast 
odpovědnosti GŘ INTPA. 

15 Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 nebylo možné provést návštěvy delegací 
EU na místě13. To nám znemožnilo provést určité auditní postupy, zejména ověřit 
realizaci zakázek u vybraných operací, a naše auditní práci tak byla omezena. Museli 
jsme svou koncepci upravit, provést dokumentární kontroly operací a projektů a 
s kontrolovanými subjekty komunikovat na dálku. 

Spolehlivost účetní závěrky 

16 Při auditu jsme zjistili, že účetní závěrka není zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi. 

Správnost operací 
Příjmy 

17 Příjmové operace nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

Výdaje 

18 Přehled výsledků testování operací je uveden v příloze I. Ze 140 operací, které 
jsme kontrolovali, 36 (25,7 %) obsahovalo chyby. Na základě 31 chyb, které jsme 
vyčíslili, odhadujeme míru chyb na 3,8 %14. 

19 Přehled námi odhadované míry chyb za rok 2020 podle jednotlivých typů chyb 
uvádí rámeček 4. 

                                                      
13 Všech devět kontrolních návštěv (Mali, Jamajka, Ghana, Súdán, Guyana, Džibutsko, 

Východní Timor, Africká unie a Zimbabwe) bylo nahrazeno dokumentárními kontrolami. 

14 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 1,8 % (dolní hranice) a 5,8 % (horní hranice). 
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Rámeček 4 

Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

20 Rámeček 5 uvádí příklady vyčíslitelných chyb, také podle typu chyb. 

Rámeček 5 

Výdaje, které nevznikly: nadhodnocené nárokované výdaje 

Komise schválila smlouvu se soukromou společností na realizaci stavebních prací 
spočívajících v budování zavodňovací sítě v Mali. Náklady na projekt činily 
15,6 milionu EUR s příspěvkem EU ve výši 100 %. Průběžné platby podle smlouvy 
měly vycházet ze skutečných údajů nahlášených dodavatelem a ověřených osobou 
pověřenou dohledem nad zakázkou. Srovnali jsme údaj nahlášený dodavatelem 
u jedné položky na faktuře z října 2019: odstranění vykopaného materiálu za 
celkovou vykázanou částku ve výši 288 729 EUR. Z faktických údajů ověřených 
osobou pověřenou dohledem nad zakázkou vyplynulo, že částka vykázaná u této 
položky byla nadhodnocena o 32 304 EUR (11 %). Příčinou byla administrativní 
chyba ve výkazech vypracovaných osobou pověřenou dohledem nad zakázkou. 
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Výdaje mimo období způsobilosti 

Komise uzavřela grantovou dohodu s mezinárodní organizací o financování 
provádění monitorovacího mechanismu pro příměří a zajištění bezpečnosti 
v Jižním Súdánu. Celkové náklady na projekt činily 9,2 milionu EUR s příspěvkem 
EU ve výši 100 %. 

Prověřovali jsme částky pojistného zaměstnanců a zjistili jsme, že jejich pojištění 
bylo obnoveno na celý rok (do 1. května 2017 do 30. dubna 2018), přestože 
projekt skončil 31. ledna 2018. 

Komise považovala pojistné (221 340 EUR) v plné výši za způsobilé, přestože 25 % 
podíl této částky (odpovídající třem měsícům, tj. prostředkům ve výši 
49 069,52 EUR) nespadal do prováděcího období projektu, a tudíž způsobilý nebyl. 

Chyba v zadávání veřejných zakázek – netransparentní zadávací 
řízení 

Komise uzavřela zakázky na stavební práce, aby v jednom kamerunském regionu 
posílila potravinové zabezpečení. Příjemce u tohoto projektu zadal dílčí část 
stavebních prací nevládní organizaci, která tuto zakázku v hodnotě 5 131,66 EUR 
udělila v otevřeném řízení na základě kritéria „hospodářsky nejvýhodnější 
nabídka“. Auditoři zjistili, že kritéria hodnocení použitá pro udělení zakázky se lišila 
od kritérií uvedených v oznámení o zakázce. Zadávací řízení bylo proto 
nezpůsobilé. 

Nezpůsobilé náklady účtované na projekt 

Komise uzavřela s jednou mezinárodní organizací pověřovací dohodu 
o celosvětové propagaci opatření zaměřená na eliminaci násilí proti ženám a 
dívkám a nebezpečných praktik. 

Provedli jsme přezkum nákladů, které této mezinárodní organizaci vznikly, a 
potvrdili jsme, že vykázala částku odpovídající hodnotě 70,1 milionu EUR, kterou 
Komise schválila. Při naší kontrole vyšlo najevo, že skutečné výdaje za dané období 
činily 37 milionů EUR. Rozdíl ve výši 33,1 milionu EUR sestával ze závazků, které 
tato mezinárodní organizace zaúčtovala, avšak k nimž zatím nebyly vynaloženy 
příslušné částky. Tato částka byla proto nezpůsobilá. 

21 Komise a její prováděcí partneři se letos dopustili více chyb v operacích týkajících 
se grantů a dohod o příspěvcích a pověřovacích dohod uzavřených s mezinárodními 
organizacemi než u jiných forem podpory (například u dohod na stavební práce, 
dodávky a služby). Z 67 operací tohoto typu, které jsme prověřovali, bylo 27 (40,3 %) 
zatíženo vyčíslitelnými chybami, které představovaly 94,2 % odhadované míry chyb. 
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22 V pěti případech vyčíslitelných chyb a třech 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 1,19 procentního 
bodu nižší. Našli jsme pět dalších operací obsahujících chyby, které externí auditoři a 
dohledové subjekty měli odhalit. Tyto případy přispěly k odhadované míře chyb 
0,1 procentního bodu. 

23 Tři operace zatížené vyčíslitelnou chybou15 byly dále předmětem auditu nebo 
u nich bylo provedeno ověření výdajů. Kontrolní systém GŘ INTPA je založen na 
kontrolách ex ante16. 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 zjištěny a opraveny17. 

24 Stejně jako v předchozích letech poukazuje četnost chyb, které jsme zjistili, 
včetně některých chyb v konečných žádostech o úhradu výdajů, které byly předmětem 
externích auditů ex post a ověřování výdajů, na nedostatky těchto kontrol. 

25 Ve třech oblastech neobsahovaly kontrolované operace žádné chyby. Šlo 
o rozpočtovou podporu (devět operací), správní výdaje (tři operace) a operace, kde se 
u projektů, na nichž se podílí více dárců a které realizuje prováděcí mezinárodní 
organizace, uplatňuje tzv. nominální přístup (13 operací). O povaze rozpočtové 
podpory a nominálním přístupu podrobněji pojednávají body 8.9–8.12 kapitoly 8 
výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 2020. 

                                                      
15 Tyto chyby přispěly k odhadované míře chyb 0,24 procentního bodu. 

16 Kontrolní systém obecně sestává z kontrol ex ante a ex post. Kontroly ex ante posuzují 
způsobilost výdajů před uzavřením smluv a před schválením výdajů, zatímco kontroly 
ex post se provádějí po schválení výdajů. Například externí audit lze provést buď ex ante 
(před schválením 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. 

17 Zprávy nezahrnují 100 % vykázaných výdajů; neposkytují ani dostatečně podrobné údaje, 
které by potvrzovaly, zda položky, u kterých jsme zjistili chyby, byly součástí jejich vzorku. 
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26 Některé mezinárodní organizace18 poskytly k dokumentům pouze omezený 
přístup, například přístup pouze ve formátu určeném ke čtení, takže u dokumentů, 
které byly předmětem přezkumu, jsme nemohli pořizovat kopie. Jedna mezinárodní 
organizace zpochybnila náš mandát. Tyto problémy brzdily plánování a provádění 
našeho auditu a vedly k velkým zpožděním v získávání požadované dokumentace 
auditním týmem i v jeho práci. V jednom dalším případě mezinárodní organizaci trvalo 
více než devět měsíců, než předložila požadované podklady. Smlouva o fungování EU19 
dává EÚD právo přístupu k veškerým dokumentům a informacím, jež potřebuje 
k realizaci svého úkolu. Obdobné připomínky jsme uvedli již dříve ve výroční zprávě za 
rok 201820 a ve stanovisku č. 10/201821. 

Výroční zpráva o činnosti a jiné správní mechanismy 

27 Ve všech svých výročních zprávách o činnosti z let 2012 až 2018 vyjádřilo 
GŘ INTPA výhrady ke správnosti uskutečněných operací. V roce 2019 přijalo akční plán 
zaměřený na nedostatky zjištěné při provádění svého kontrolního systému. 

28 Loni jsme informovali o uspokojivém pokroku při plnění akčního plánu na rok 
2018. Ze 13 opatření bylo sedm dokončeno, jedno bylo provedeno částečně a dvě 
probíhala, dvě byla zrušena a jedno nebylo provedeno, ale bylo místo toho sloučeno 
s jiným opatřením. 

29 Ve svém akčním plánu na rok 2019 opravilo GŘ INTPA počet opatření na devět. 
Osm z těchto opatření bylo přeneseno z předchozích let; byla také stanovena nová 
opatření zaměřená na zlepšení metodiky a manuálu GŘ INTPA pro studii míry 
zbytkových chyb. Do dubna 2021 bylo dokončeno sedm opatření a dvě opatření 
probíhala. 

                                                      
18 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Mezinárodní asociace pro rozvoj 

(IDA) a Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF). 

19 Právo EÚD na přístup k dokumentům je vymezeno v článku 287 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. „[…] fyzické nebo právnické osoby přijímající platby z rozpočtu […] předají 
Účetnímu dvoru na jeho žádost veškeré podklady a informace nezbytné pro splnění jeho 
úkolů.“ 

20 Viz bod 19 naší výroční zprávy za rok 2018 o ERF. 

21 Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, bod 18. 
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30 Také v akčním plánu na rok 2020 GŘ INTPA opravilo počet opatření, tentokrát na 
sedm. Pět z těchto opatření bylo přeneseno z předchozích let a byla přidána dvě nová 
opatření: omezení nadměrného zúčtování předběžného financování a hodnocení 
využívání nových zadání pro ověřování výdajů. Některá opatření byla ovlivněna 
technickými problémy s IT systémy; šlo například o zjednodušení smluvních podmínek 
pro granty. Na jiná opatření, jako opatření o zachování povědomí o často se 
vyskytujících chybách, měla dopad pandemie onemocnění COVID-19. Do dubna 2021 
byla dokončena tři opatření a čtyři opatření probíhala (viz příloha III). 

Studie míry zbytkových chyb z roku 2020 

31 V roce 2020 vypracoval externí dodavatel pro GŘ INTPA devátou studii míry 
zbytkových chyb. Účelem studie je odhadnout míru chyb, které nebyly odhaleny po 
provedení všech správních kontrol GŘ INTPA, jež mají chybám předcházet, odhalovat je 
a napravovat v celé oblasti, za niž toto GŘ odpovídá, a dospět tak k závěru o účinnosti 
těchto kontrol. Jedná se o důležitý prvek, z něhož vychází prohlášení o věrohodnosti 
generálního ředitele a který funguje jako vstup pro informace o správnosti v souvislosti 
s „vnější činností“, jež jsou zveřejňovány ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

32 Pro tuto studii míry zbytkových chyb za rok 2020 použilo GŘ INTPA vzorek 48022 
operací (stejný počet jako v roce 2019). Díky tomu mohlo ve výdajích financovaných ze 
souhrnného rozpočtu EU a výdajích financovaných z ERF opět vykázat samostatné míry 
chyb vedle souhrnné míry za oba typy výdajů jako celek. Podle odhadu uvedeného 
v této studii zůstává celková míra zbytkových chyb již pátým rokem pod 2% prahem 
významnosti (materiality) stanoveným Komisí (2016: 1,67 %, 2017: 1,18 %, 2018: 
0,85 %; 2019: 1,13 % a 2020: 0,95 %). 

33 Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází 
z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ INTPA. 
Zjistili jsme omezení, která mohla přispět k tomu, že míra zbytkových chyb byla 
podhodnocena. 

                                                      
22 Některé operace zařazené do vzorku však mají hodnotu vyšší, než je interval výběru vzorku. 

Konečná velikost vzorku tedy byla 412 operací. 

313



 

34 Při letošním auditu jsme opět identifikovali několik zásadních faktorů, které míru 
zbytkových chyb zkreslily. Prvním faktorem byla omezení daná finanční a správní 
rámcovou dohodou (FAFA) uzavřenou s některými mezinárodními organizacemi. Tato 
dohoda omezuje počet položek, které lze kontrolovat během ověřování výdajů, 
i přístup k důkazním informacím. V roce 2020 Komise souhlasila s omezením velikosti 
vzorků pro ověřování výdajů a také s tím, že přístup k elektronickým kopiím bude 
výhradně distanční a že nebude moci uchovávat kopie podpůrné dokumentace, jež 
mezinárodní organizace archivují. Pokud tedy byla smlouva s jednou z těchto 
mezinárodních organizací již dříve předmětem kontroly, dodavatel studie míry 
zbytkových chyb neprovedl další systematické šetření a spolehl se na předchozí práci, 
a to bez ohledu na rozsah této práce anebo míru důvěry dodavatele v její spolehlivost. 

35 Druhým faktorem byl podíl operací, u nichž se stanovení míry zbytkových chyb 
plně nebo zčásti opíralo o předchozí kontrolní práci. Tento podíl činil 17 % v případech, 
kdy se na předchozí práci spoléhalo v plném rozsahu, a 37 % v případech, kdy se 
spoléhalo částečně23. U těchto operací se dodavatel spoléhal na předchozí práci 
provedenou v rámci kontrolního rámce GŘ INTPA, jako jsou finanční audity projektů a 
ověřování výdajů prováděné nezávislými třetími stranami a kontroly prováděné Komisí. 
Přílišné spoléhání se na předchozí kontroly je v rozporu s účelem studie míry 
zbytkových chyb, jímž je identifikace chyb, které těmto kontrolám unikly. 

36 Zatřetí, z analýzy provedené práce vyplývá, že míra chyb vykázaná u míry 
zbytkových chyb z 97 % souvisí s granty a smlouvami s mezinárodními organizacemi a 
agenturami členských států24. Tyto granty a smlouvy lze považovat z hlediska výskytu 
chyb za vysoce rizikové. Naopak u nástroje rozpočtové podpory nebyly zjištěny žádné 
chyby a z hlediska výskytu chyb ho lze považovat za málo rizikový. Odhlédneme-li od 
operací, kde se dodavatel plně či částečně spoléhal na dříve provedenou práci, bylo 
v úplnosti prověřeno pouze šest grantových operací (v celkové hodnotě 6,3 milionu 
EUR, tj. 0,3 % celkové hodnoty vzorku25), zatímco u operací rozpočtové podpory byl 
přezkum v tomto rozsahu proveden u 58 operací (809,6 milionu EUR, tj. 30,5 % celkové 

                                                      
23 V roce 2019 to bylo 20 % v případech, kdy e na předchozí práci spoléhalo v plném rozsahu, 

a 38 % v případech, kdy se spoléhalo částečně. 

24 Přímé řízení grantů se na míře chyb podílelo 37 %, zatímco na nepřímé řízení 
s mezinárodními organizacemi a agenturami členských států připadlo 60 %. 

25 412 operací v hodnotě 2 099 milionů EUR. 
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hodnoty vzorku)26. Zaměření na oblasti základního souboru s nízkým rizikem snižuje 
možnost odhalení chyb. 

37 Čtvrtým faktorem byla metoda, kterou GŘ INTPA použilo pro odhad míry 
zbytkových chyb. Zaprvé, tato metoda dává dodavateli široký prostor pro to, aby sám 
uvážil, zda existují dostatečné logistické a právní důvody, které brání včasnému 
přístupu k dokumentům o operaci, a znemožňují tak odhadnout míru chyb. Za druhé, 
Komise přidala k míře zbytkových chyb 5% rizikovou přirážku, stejně jako tomu bylo 
v roce 2019. Není však jasné, jak Komise k rizikové přirážce ve výši 5 % dospěla. Tato 
metoda tedy nutné neodráží skutečnou míru zbytkových chyb příslušné operace. 

38 Regulační rámec, kterým se řídí studie míry zbytkových chyb, ani smlouva 
GŘ INTPA s dodavatelem studie míry zbytkových chyb navíc neřeší ani nezmiňují riziko 
podvodu. Neexistuje žádný postup, který by od dodavatele vyžadoval, aby Komisi hlásil 
podezření na podvod v souvislosti s rozpočtem EU, která zjistí při své práci na této 
studii. 

Přezkum výroční zprávy o činnosti za rok 2020 

39 Prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 
2020 neobsahuje žádné výhrady, neboť dvě výhrady zbývající v roce 2018 byly zrušeny 
a žádné nové výhrady vyjádřeny nebyly. V letech 2018 a 2019 GŘ INTPA rozsah výhrad 
(tj. podíl výdajů, na něž se výhrady vztahují) výrazně snížilo. Rozsah výhrad, které jsou 
uvedeny ve výročních zprávách o činnosti od roku 2010 do roku 2020, je uveden 
v rámečku 6. 

                                                      
26 Ve vzorku bylo celkem 108 grantů; bylo tedy přezkoumáno pouze 5,6 %. Zároveň vzorek 

obsahoval pouze 61 operací rozpočtové podpory, což znamená, že 95 % z nich bylo 
podrobeno přezkumu v plném rozsahu. 
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Rámeček 6 

Výhrady ve výročních zprávách o činnosti GŘ INTPA v letech 
2010–2020 

 
Zdroj: EÚD. 

40 Stejně jako v případě výroční zprávy za rok 2019 považujeme neuvedení výhrad 
ve výroční zprávě o činnosti za rok 2020 za neopodstatněné a domníváme se, že je 
zčásti důsledkem omezení studie míry zbytkových chyb. 

41 Dalším důvodem je skutečnost, že v roce 2019 Komise zavedla „pravidlo de 
minimis“27, podle něhož 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 v některých případech již 
nevydávají, i když dříve by vydány byly, a to ani když odpovídající riziko přetrvává. 
Příkladem jsou přímo řízené granty, jež jsou na základě analýzy rizika GŘ INTPA 
považovány za vysoce rizikové. Nevydávat k nim výhrady však znamená nepodávat 
věrný a poctivý obraz rizik v celkové oblasti působnosti GŘ INTPA. 

                                                      
27 V kontextu výroční zprávy o činnosti de minimis odkazuje na rozhodnutí řídicí rady Komise 

zavést prahovou hodnotu pro finanční výhrady. 
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42 Naše připomínky ke studii míry zbytkových chyb mají rovněž vliv na odhady 
rizikových částek, neboť tyto odhady ze studie vycházejí. GŘ INTPA odhaduje celkovou 
rizikovou částku při platbě na 66,24 milionu EUR28 (1 % výdajů roku 2020) a celkovou 
rizikovou částku při uzávěrce na 52,82 milionu EUR29. Podle odhadu GŘ INTPA bude 
z rizikové částky při platbě v příštích letech kontrolami opraveno 13,4 milionu EUR 
(20 %) (tato částka se označuje jako nápravná kapacita). 

43 V souladu s naším doporučením uvedeným ve výroční zprávě o evropských 
rozvojových fondech za rok 2019 snížilo GŘ INTPA výše uvedenou částku nápravné 
kapacity o hodnotu částek získaných zpět na základě zjištění studie míry zbytkových 
chyb. 

44 GŘ INTPA pracuje na zlepšení kvality svých údajů pro výpočet nápravné kapacity. 
V roce 2020 pokračovalo v odborné přípravě a zvyšování povědomí o zpětném 
získávání prostředků a o kvalitě účetních údajů30. Stejně jako v předchozích letech 
provádělo cílené kontroly inkasních příkazů k nápravě zjištěných nesrovnalostí. 
Provedli jsme přezkum výpočtu nápravné kapacity za rok 2020. Testovali jsme 54 % 
celkového základního souboru zpětně získaných částek (z hlediska hodnoty) a ve 
vzorku jsme nezjistili žádné chyby. 

45 Za účelem dalšího zlepšení jednotnosti finančního výkaznictví generálních 
ředitelství Komise byl v roce 2020 vytvořen soubor finančních ukazatelů, který 
obsahuje šest ukazatelů31. V roce 2020 se na ERF a svěřenské fondy vztahovaly dva 
z nich, a to souhrnné čerpání závazků a „včasné platby“. Pokud jde o souhrnné čerpání 
závazků, GŘ INTPA dosáhlo 95 % u rozpočtu EU a 94 % u ERF. V případě „včasných 
plateb“ dosáhlo GŘ INTPA 98 % u rozpočtu EU a 97 % u ERF. 

  

                                                      
28 Jedná se o nejlepší střízlivý odhad výše příslušných výdajů v průběhu roku, které nejsou 

v souladu s legislativními a smluvními ustanoveními platnými v době uskutečnění platby. 

29 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA za rok 2020, s. 37. 

30 Zvláštní odborná příprava místních zaměstnanců delegací EU k pokynům pro vkládání 
inkasních příkazů. 

31 Soubor finančních ukazatelů je soubor šesti standardních finančních ukazatelů pro 
Evropskou komisi jako celek. Má fungovat jako srovnávací základ pro všechny útvary 
Komise. Ukazatele jsou následující: 1) provádění prostředků na závazky, 2) provádění 
prognóz prostředků na závazky, 3) provádění prostředků na platby, 4) provádění prognóz 
prostředků na platby, 5) souhrnné čerpání závazků, 6) včasné platby. 
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Závěry a doporučení 

Závěr 

46 Z důkazních informací celkově vyplývá, že účetní závěrka Evropských rozvojových
fondů za rozpočtový rok 2020 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. 

47 Z důkazních informací celkově vyplývá, že v rozpočtovém roce 2020:

a) nebyla míra chyb v příjmech ERF významná (materiální);

b) byly platební operace ERF ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami
(viz body 18–24). Na základě našeho testování operací odhadujeme míru chyb na
3,8 % (viz příloha I).

Doporučení 

48 Zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na šest doporučení
vyjádřených ve výroční zprávě za rok 201732 uvádí příloha IV. GŘ INTPA33 z těchto 
doporučení v plném rozsahu realizovalo pět a jedno doporučení realizovalo ve většině 
ohledů. 

49 Předkládáme také zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na
tato doporučení vyjádřená ve výročních zprávách za roky 2018 a 2019, která měla být 
provedena do konce roku 202034. Domníváme se, že dvě naše doporučení z roku 2018 
byla realizována v některých ohledech. Doporučení 2 z výroční zprávy za rok 
2019 realizováno nebylo. 

32 Letos jsme pro následnou kontrolu zvolili svou výroční zprávu za rok 2017, protože od té 
doby v zásadě uplynul dostatek času na to, aby Komise mohla naše doporučení realizovat. 

33 Cílem této následné kontroly bylo ověřit, že v reakci na naše doporučení byla přijata 
nápravná opatření, nikoliv však hodnotit účinnost jejich realizace. 

34 Obě doporučení uvedená v naší výroční zprávě za rok 2018 a doporučení 2 naší výroční 
zprávy 2019 musela být realizována do konce roku 2020. Jsou proto uvedena v příloze III. 
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50 Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2020 Komisi
doporučujeme: 

Doporučení 1 – Úplný a včasný přístup k dokumentům 

Podniknout kroky, jimiž zajistí, aby mezinárodní organizace poskytovaly Účetnímu 
dvoru úplný, neomezený a včasný přístup k dokumentům, které jsou nezbytné k plnění 
našeho úkolu podle SFEU, tedy nikoliv jen ve formátu určeném pouze ke čtení 
(viz bod 26). 

Časový rámec: do konce roku 2021 

Doporučení 2 – Výhrady pro všechny oblasti s vysokým rizikem 

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 bod 41)35. 

Časový rámec: do zveřejnění výroční zprávy o činnosti za rok 2021 

Doporučení 3 – Dodavatel studie míry zbytkových chyb by měl 
hlásit podezření z podvodu 

Stanovit povinnost dodavatele studie míry zbytkových chyb informovat Komisi 
o veškerých podezřeních na podvod v souvislosti s rozpočtem EU, která zjistí během
své práce na studii míry zbytkových chyb (viz bod 38).

Časový rámec: do konce roku 2022 

35 Toto doporučení bylo také zahrnuto do výroční zprávy o evropských rozvojových fondech za 
rok 2019. Lhůtou plnění bylo „zveřejnění výroční zprávy o činnosti GŘ INTPA za rok 2020“. 
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Přílohy 

Příloha I – Výsledky testování operací pro ERF 

2020 2019 

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU 

Celkový počet operací: 140 140 

ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB 

Odhadovaná míra chyb 3,8 % 3,5 % 

Horní hranice míry chyb 5,8 % 
Dolní hranice míry chyb 1,8 % 

320



Příloha II – Platby z ERF v roce 2020 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. Senegal 141
2. Burkina Faso 141
3. Benin 116
4. Mosambik 114
5. Nigérie 104
6. Niger 104
7. Ghana 100
8. Čad 95
9. Demokratická republika Kongo 93

10. Uganda 90
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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 76
2. Jamajka 23
3. Dominikánská republika 15
4. Guyana 10
5. Surinam 3

Přijímající země
Pět největších příjemců (v mil. EUR)

1. Východní Timor 19
2. Vanuatu 12
3. Fidži 11
4. Papua-Nová Guinea 10
5. Šalamounovy ostrovy 8
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Příloha III – Provádění národních akčních plánů 

Akční plán na rok 2018 Stav pro VZ 
(duben 2021) 

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro granty  probíhá 

A.2
Udržovat povědomí o často se vyskytujících chybách ve 
finančním řízení a správě dokumentů týkajících se realizace 
grantových zakázek 

 realizováno 

B.1
Vytvořit strategii pro omezení používání programového 
odhadu a podporovat alternativy za účelem zjednodušení a 
nákladové účinnosti 


zrušeno 
(považuje se za 
provedené) 

B.2 Realizace „plánu pro posilování kontrol v rámci programových 
odhadů“  zrušeno 

C.1
Posílit mandát pro ústřední činnost oddělení A3 pro 
koordinaci vztahů s mezinárodními organizacemi na všech 
úrovních (včetně vztahů v oblasti kontroly) 

 zrušeno 

C.2
Pracovat na používání zadání pro ověřování výdajů: při 
ověřování výdajů, které vznikly mezinárodním organizacím 
v rámci nepřímého řízení 

 realizováno 

C.3 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  realizováno 

C.4 Přizpůsobení zadání prostředků na platby požadavkům 
revidovaného finančního nařízení  realizováno 

C.5 Zavést účinný a nákladově efektivní rámec pro posuzování a 
schvalování metod účtování nákladů 

nerealizováno 
(sloučeno 
s opatřením D2) 

C.6
Postupně zavádět křížové spoléhání se na audity u operací 
v rámci nepřímého řízení s minimálně dvěma velkými 
mezinárodními organizacemi jako partnery 



částečně 
realizováno 
(sloučeno 
s opatřením D1) 

D.1 Zvýšit konzistentnost a koherentnost fungování auditních a 
ověřovacích úkolů  realizováno 

D.2 Vyjasnit zjednodušené vykazování nákladů a podporovat jeho 
uplatňování (nové opatření 2018)  realizováno 

D.3 Vyjasnit financování založené na výsledcích a podporovat jeho 
uplatňování (nové opatření 2018)  probíhá 
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Akční plán na rok 2019 

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro granty  probíhá 

A.2
Udržovat povědomí o často se vyskytujících chybách ve 
finančním řízení a správě dokumentů týkajících se realizace 
grantových zakázek 

 provedeno 

B.1
Vytvořit strategii pro omezení používání programového 
odhadu a podpořit alternativy za účelem zjednodušení a 
nákladové účinnosti 

 realizováno 

C.2
Pracovat na používání zadání při ověřování výdajů: při 
ověřování výdajů, které vznikly mezinárodním organizacím 
v rámci nepřímého řízení 

 realizováno 

C.3 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  realizováno 

D.1 Zvýšit konzistentnost a koherentnost fungování auditních a 
ověřovacích úkolů  realizováno 

D.2 Vyjasnit a podporovat uplatňování možností zjednodušeného 
vykazování nákladů  realizováno 

D.3 Vyjasnit a podporovat uplatňování financování založeného na 
výsledcích  probíhá 

D.4 Zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb 
(nové opatření 2019)  realizováno 

Akční plán na rok 2020 

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro granty  probíhá 

A.2
Udržovat povědomí o často se vyskytujících chybách ve 
finančním řízení a správě dokumentů týkajících se realizace 
grantových zakázek 

 realizováno 

B.1 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  realizováno 

C.1 Vyjasnit a podporovat uplatňování financování založené na 
výsledcích  probíhá 

C.2 Zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb 
(nové opatření na základě akčního plánu 2019/D4)  realizováno 

C.3 Omezit nadměrné zúčtování předběžného financování (nové 
opatření)  probíhá 

C.4 Provést hodnocení používání zadání při ověřování výdajů 
(nové opatření)  probíhá 

Zdroj: akční plány Evropské komise na roky 2018, 2019 a 2020. 
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Příloha IV – Kontrola opatření přijatých 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 

2017 

Komisi doporučujeme, aby: 
Doporučení 1: 
pozorně sledovala provádění studie míry zbytkových 
chyb, zejména aby rozhodnutí o plném spoléhání se 
na předchozí kontrolní práci byla zcela v souladu 
s metodikou a byla odůvodněná. 

X36 

Doporučení 2: 
ve výroční zprávě o činnosti opět začala uvádět 
informace o omezeních studie míry zbytkových chyb. 

X37 

36 Aby nedocházelo k tomu, že se auditor musí plně spoléhat na velký počet operací, poskytla Komise dodavateli studie míry zbytkových chyb v roce 2018 
pokyny a v roce 2019 dodatečné pokyny. 

37  GŘ INTPA informovalo o omezeních studie míry zbytkových chyb ve své výroční zprávě o činnosti. 
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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 

Doporučení 3: 
podnikla rozhodná opatření k faktickému prosazení 
pokynů ke schvalování výdajů, aby nedocházelo 
k nadměrnému proplácení nákladů. 

 X     

Doporučení 4: 
přijala opatření, aby se jako výdaje v operacích AITF 
schvalovaly jen výdaje skutečně vzniklé. 

X38      

Doporučení 5: 
stanovila klíčový ukazatel výkonnosti pro sledování 
věkové struktury zálohových příspěvků vyplacených 
do svěřenských fondů. 

X39      

                                                      
38 Komise jednak prováděla opravy v probíhajících zakázkách a zohledňovala jako schválené výdaje pouze ty výdaje, které skutečně vznikly, a jednak 

přijímala opatření bránící schvalování závazků a odhadů vykázaných jako výdaje ve finančních výkazech svěřenského fondu EU pro infrastrukturu v Africe 
(EU-AITF). 

39 Věková struktura zálohových příspěvků svěřenským fondům se monitoruje na základě věkové rozvahy připravované GŘ BUDG a čistých příspěvků 
uvedených ve výroční závěrce svěřenského fondu. 
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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 

Doporučení 6: 
v probíhajících studiích o období po skončení platnosti 
dohody z Cotonou navrhla, jak v souvislosti s ERF 
vhodně řešit rozpory vyplývající z rozpočtových 
pravidel a vyvozování odpovědnosti. 

X40 

2018 

Doporučení 1: 
podniknout kroky k posílení povinnosti mezinárodních 
organizací poskytovat EÚD na jeho žádost jakékoliv 
dokumenty nebo informace, které potřebuje 
k provedení svého úkolu, jak stanoví SFEU. 

X 

Doporučení 2: 
zlepšit metodiku a manuál pro vypracování studie 
míry zbytkových chyb tak, aby poskytovaly ucelenější 
pokyny k záležitostem, které jsme uvedli v této zprávě, 
a náležitě tak napomáhaly GŘ DEVCO vypracovat 
posouzení rizik pro vyjádření výhrad. 

X 

40 Komise navrhla nové nařízení o NDICI – Globální Evropa, jež počítá s integrací ERF do souhrnného rozpočtu EU, čímž zároveň umožňuje Evropskému 
parlamentu provádět dohled nad pomocí z ERF určenou zemím AKT. 
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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 

2019 

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. 

X 

Zdroj: EÚD. 
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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 2020 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 

ROK 2020 

„VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH FINANCOVANÝCH Z OSMÉHO, DEVÁTÉHO, 

DESÁTÉHO A JEDENÁCTÉHO EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU“ 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Výdaje 

Rámeček 5:  

- Výdaje, které nevznikly: nadhodnocené nárokované výdaje

Komise bere na vědomí zjištění, jež je důsledkem administrativní chyby osoby pověřené dohledem 

nad zakázkou, která má primární odpovědnost za kontrolu údajů a částek spojených s prováděnými 

pracemi. Komise poukazuje na to, že závěrečný přezkum se provádí po předložení konečného 

vyúčtování při skončení této smlouvy na realizaci stavebních prací. 

- Výdaje vzniklé mimo období způsobilosti

Komise bere toto zjištění na vědomí, ale ráda by zdůraznila, že smlouvy o monitorovacím 

mechanismu pro příměří a zajištění bezpečnosti jsou součástí většího projektu a že roční pojištění 

bylo obnoveno v okamžiku změny prodloužení.   

Vzhledem k povaze opatření v rámci afrického mírového projektu existuje mezi navazujícími 

opatřeními kontinuita. Důvodem v tomto případě je, že část pojištění, která přesahuje období 

způsobilosti smlouvy zařazené do vzorku, se příznivě projeví v následujícím období. 

- Chyba v zadávání veřejných zakázek – netransparentní zadávací řízení

Komise toto zjištění bere na vědomí a ráda by zdůraznila, že praxe může někdy vyžadovat přijetí 

neodkladných rozhodnutí, která jsou nezbytná pro operativní úspěch nabídkového řízení. 

- Nezpůsobilé náklady účtované na projekt

Komise bere tuto účetní chybu na vědomí, ale upozorňuje, že chyby týkající se nadměrného zúčtování 

se obvykle opravují až při skončení smlouvy. 

26. Komise by ráda upozornila na to, že v dohodách o příspěvcích a pověřovacích dohodách s

mezinárodními organizacemi jsou obsažena smluvní ustanovení, která upravují přístup k

dokumentům. Komise bude i nadále upozorňovat partnerské organizace na potřebu poskytovat EÚD

nezbytné informace.

Studie míry zbytkových chyb z roku 2020 

31. Studie míry zbytkových chyb je důležitým prvkem, o který se opírá prohlášení generálního

ředitele, není však jediným zdrojem věrohodnosti. GŘ INTPA disponuje komplexním rámcem

vnitřní kontroly a kontrolní strategií, které pokrývají celý prováděcí cyklus. Jak je popsáno ve

výroční zprávě o činnosti, všechny prvky kontrolního rámce slouží jako základní prvky

věrohodnosti.
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33. Komise necharakterizuje a nikdy necharakterizovala studii míry zbytkových chyb jako ověřovací

zakázku nebo audit. Studie slouží zvláštnímu účelu a je založena na odlišné metodice.

Studie míry zbytkových chyb a výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA toto uvádí a úplné informace o 

řízení jsou tak předloženy ve věrné a pravdivé podobě. Komise se nedomnívá, že na studii se 

vztahují omezení, která mohou vést k podhodnocení chyb. 

34. Komise má za to, že studie míry zbytkových chyb splňuje svůj účel a má vysoce vypovídající

charakter.

Komise konstatuje, že: 

 Mezi organizacemi OSN a Evropskou komisí skutečně existuje zastřešující rámcová

dohoda, která zastřešuje kontroly prováděné při ověřování.

 Pokud dodavateli nebyl poskytnut přístup k potřebným listinným důkazům, povede to k

chybě.

 Finanční nařízení vyžaduje, aby subjekty pověřené prováděním fondů EU v rámci nepřímého

řízení prokázaly určitou úroveň finančního řízení a ochrany finančních zájmů EU, která je

rovnocenná úrovni Komise. To se ověřuje prováděním předběžného posouzení pilířů

subjektu.

V souvislosti se spoléháním se na předchozí kontrolní práci by finanční a správní rámcové 

dohody (FAFA) neměly být dodavatelem studie míry zbytkových chyb interpretovány jako omezující 

pro účely návazného testování věcné správnosti v rámci této studie. 

Několik nahlášených chyb se týká operací, v souvislosti s nimiž proběhlo předchozí ověřování, ale 

kdy byly zjištěné chyby pravděpodobně v rámci netestovaného základního souboru duplikovány. 

Riziko nízké míry nahlašování chyb u takovýchto operací je tedy podstatně nižší. 

35. Komise se domnívá, že je třeba vyhnout se přílišnému spoléhání se na předchozí kontrolní

práci jiných auditorů, a že k němu v případě studie míry zbytkových chyb z roku 2020 nedošlo.

Plně spolehnout se lze pouze na práci provedenou kvalifikovanými auditory podle rámcové smlouvy 

o auditu podepsané Komisí, popřípadě na činnost provedenou EÚD. Plné spoléhání se na předchozí

kontroly v případě jednotlivých operací znamená, že u nich není nutné provádět testování věcné

správnosti. Všechny ostatní postupy však zůstávají v platnosti. Procento případů, ve kterých se plně

spoléhalo na předchozí kontroly, kleslo v roce 2020 na 17 % oproti 20 % v roce 2019.

Testy provedené v případě částečného spoléhání se na předchozí kontroly mají rozsáhlejší 

charakter, zahrnují testování věcné správnosti a jejich cílem je izolovat chybu, kdekoli je to možné. 

36. Účelem studie míry zbytkových chyb je poskytnout reprezentativní míru chybovosti pro celý

základní soubor ERF. Zaměření se na vysoce rizikové oblasti tohoto základního souboru by k

takovému výsledku nevedlo. Z tohoto důvodu byl vzorek studie míry zbytkových chyb zvolen na

základě výběru vzorku podle peněžních jednotek. To znamená, že pravděpodobnost uzavření smlouvy

ve zvoleném období je přímo úměrná její hodnotě. To umožňuje považovat výsledky studie míry

zbytkových chyb za reprezentativní pro všechny smlouvy uzavřené GŘ INTPA.

Vyšší riziko chyb týkajících se grantových smluv a dohod o příspěvcích s mezinárodními 

organizacemi se odráží ve významném počtu kontrolních ověřovacích postupů provedených během 

doby platnosti smlouvy. Je důležité zdůraznit, že u všech operací týkajících se grantových smluv a 

dohod o příspěvcích se provádějí další kontrolní postupy, včetně těch, na které se vztahuje přístup 
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plného a částečného spoléhání se na předchozí kontroly. Ve skutečnosti jsou často nahlašovány 

chyby týkající se operací, u kterých byl přístup spoléhání se na předchozí kontroly uplatněn. 

Snížení počtu operací, u nichž je menší pravděpodobnost výskytu chyb (např. rozpočtová 

podpora), by bylo v rozporu s účelem této studie míry zbytkových chyb. 

37. Komise nepovažuje odhady za „hlavní faktor, který studii míry zbytkových chyb zkresluje“. Jak

Komise uvedla již v roce 2019, odhady se provádějí zcela výjimečně: v roce 2020 se vyskytlo sedm

takových případů na 412 operací zařazených do vzorku. Ve dvou případech šlo o důvěrné smlouvy; v

jednom případě nebylo pověření v dané zemi funkční; ve třech případech organizace již neexistovala,

a proto nebylo možné poskytnout dokumentaci; v dalším případě byla dokumentace zničena požárem.

Rozhodnutí odhadnout míru chyb nevychází pouze ze samotné skutečnosti, že nebyla poskytnuta 

dokumentace. Takové případy budou mít za následek zvýšení naměřené míry chyb. Odhad se provede 

pouze při splnění a náležitém zdokumentování zvláštních okolností popsaných v manuálu ke studii 

míry zbytkových chyb, který nepřiznává široký prostor pro uvážení.  

Připomínka k rizikové přirážce byla již vznesena ve výroční zprávě za rok 2019 v reakci na 

související odpovědi ERF a Komise. Riziková přirážka byla přijata GŘ NEAR i GŘ INTPA za 

účelem vylepšení ustanovení pro provádění odhadů v rámci metodiky použité ve studii míry 

zbytkových chyb.  

Riziková přirážka ve výši 5 % představuje velmi obezřetný přístup, který má zajistit, že nebude 

docházet k podhodnocování míry chyb. 

38. Metodika studie míry zbytkových chyb a manuál stanoví, že dodavatel musí roztřídit konečné

chyby do deseti různých kategorií, přičemž jednou z nich je kategorie „Podvody a nesrovnalosti“.

Kromě toho mají všichni jednotlivci pracující pro stávajícího dodavatele studie míry zbytkových chyb 

povinnost hlásit podezření na podvod, jak stanoví právní předpisy týkající se praní špinavých peněz. 

Dodavatel je tedy ze zákona povinen jakoukoli takovou činnost hlásit. 

39. Kromě zavedení pravidla „de minimis“ pro výhrady se metodika pro určování toho, zda by

měly být vydány výhrady z důvodu míry chyb, v době mezi výroční zprávou o činnosti za rok 2017 a

výroční zprávou o činnosti za rok 2020 nezměnila. Nepřítomnost výhrad ve výroční zprávě za rok

2020 nepředstavuje omezení rozsahu, nýbrž je výsledkem přísného uplatňování metodiky.

40. Studie míry zbytkových chyb je jedním z několika nástrojů v procesu budování věrohodnosti.

Omezení jsou Komisi dobře známa a při posuzování silných a slabých stránek svého systému řízení je

bere v úvahu. Komise se domnívá, že všechny tyto prvky společně zajišťují, že informace o řízení

uvedené ve výroční zprávě GŘ INTPA podávají věrný a poctivý obraz.

41. Komise se domnívá, že pravidlo „de minimis“ pro vydávání výhrad ve výročních zprávách o

činnosti generálních ředitelů by se mělo používat i nadále. Jeho účelem je, aby se počet výhrad

zaměřil pouze na významné výhrady a zároveň byla při podávání zpráv o řízení zachována

transparentnost.

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.  
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Při rozhodování o nevydávání výhrad uplatňují všechny útvary Komise důkladný přezkum všech 

aspektů věrohodnosti při provádění všech manuálů a pokynů ústředních útvarů Komise.  

Je však nadále zachována plná transparentnost podávání zpráv o řízení: případy, v nichž bylo 

pravidlo uplatněno, jsou řádně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti. Tyto případy jsou pečlivě 

sledovány. 

Vzhledem k výše uvedenému je Komise toho názoru, že GŘ INTPA ve své výroční zprávě o činnosti 

podává věrný a poctivý obraz o rizicích a že zavedení pravidla „de minimis“ nemá negativní vliv na 

celkové hodnocení finančního řízení a prohlášení o věrohodnosti. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Doporučení 

49. Komise zdůrazňuje, že zatímco dvě doporučení z roku 2018 nejsou plně realizována, GŘ INTPA

nadále přijímá opatření s cílem vyřešit problémy zjištěné EÚD, které se týkají studie míry zbytkových

chyb a spolupráce s mezinárodními organizacemi v kontextu stávajících a minulých prohlášení o

věrohodnosti (viz rovněž odpověď Komise na doporučení č. 1). Komise konstatuje, že doporučení

EÚD č. 2 uvedené ve výroční zprávě o činnosti z roku 2019 nebylo realizováno proto, že ho nebylo

možné přijmout.

Doporučení č. 1 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise bude i nadále upozorňovat partnerské organizace na potřebu poskytovat EÚD nezbytné 

informace. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 26. 

Doporučení č. 2 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Od rozpočtového roku 2019 bylo zavedeno pravidlo „de minimis“ pro vydávání výhrad ve výročních 

zprávách o činnosti generálních ředitelů. Jeho účelem je, aby se počet výhrad zaměřil pouze na 

významné výhrady a zároveň byla při podávání zpráv o řízení zachována transparentnost.  

Zůstává však nadále zajištěna plná transparentnost podávání zpráv o řízení (neboť případy, v nichž 

bylo pravidlo uplatněno, jsou řádně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti). Viz rovněž odpověď 

Komise k bodu 41. 

Doporučení č. 3 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise prozkoumá možnost vložení odkazu do metodiky studie míry zbytkových chyb nebo zavedení 

zadání za účelem formalizace systému komunikace s Komisí při podezření na rizika podvodu na 

vhodné úrovni. 
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