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Finanční nástroje v politice soudržnosti EU: 
kontroly při uzávěrce mají výsledky 
V období 2007–2013 se v rámci politiky soudržnosti EU v členských státech používalo více než 
1 000 finančních nástrojů. V nové zvláštní zprávě, kterou dnes vydal Evropský účetní dvůr 
(EÚD), se uvádí, že byla přijata nutná opatření k ověření způsobilosti výdajů při uzávěrce. 
Kontroly vedly k hmatatelným výsledkům, i když některé chyby – z toho jedna velká – nebyly 
zjištěny. Auditoři však obecně konstatují, že většina problémů zjištěná v období 2007–2013 
byla vyřešena. 

Finanční nástroje v rámci sdíleného řízení (FISM) byly v programovém období 2007–2013 
relativně novou, avšak důležitou metodou financování politiky soudržnosti. Hodnota příspěvků 
vyplacených na tyto nástroje činila 16,4 miliardy EUR, z čehož 11,3 miliardy EUR připadlo na 
spolufinancování EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a 
Evropského sociálního fondu (ESF). Ověřování způsobilosti při uzávěrce by mělo řešit chyby a 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění. Jde však o zdlouhavý proces: sedm let po skončení 
programového období 2007–2013 některé ověřovací práce stále probíhají.  

„Zveřejnění auditní zprávy na téma související s obdobím 2007–2013 se na první pohled může zdát 
nenáležité,“ uvedl Ladislav Balko, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 
„Význam finančních nástrojů v politice soudržnosti EU však stále roste, a naše závěry tak jsou 
vzhledem k nadcházejícímu procesu uzavírání období 2014–2020 včasné a relevantní.“ 

Pokyny poskytnuté Evropskou komisí se ukázaly být včasné a adekvátní. Vzhledem ke stručnosti 
ustanovení týkajících se těchto nástrojů v právních předpisech na období 2007–2013 byly 
obzvláště užitečné. Kontroly auditních orgánů obecně fungovaly. Nicméně omezení jejich 
mandátu u nástrojů spravovaných skupinou EIB znamenalo, že se často musely zcela spoléhat na 
(omezené) zprávy externího hodnotitele skupiny EIB. 

Do konce roku 2020 bylo kompletně uzavřeno více než 80 % operačních programů v oblasti 
soudržnosti s FISM. Komise je podrobně přezkoumala. Její práce při uzávěrce by nakonec mohly 
vést k opravám, jejichž výše přesáhne 270 milionů EUR. Auditoři EU nicméně podotýkají, že 
u největší zjištěné chyby nebyla uplatněna žádná oprava. Komise měla za to, že výdaje ve výši 139 
milionů EUR z FISM na podporu malých a středních podniků ve Španělsku jsou způsobilé, i když 
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80 % prostředků bylo poskytnuto velkým korporacím (z nichž některé byly dokonce veřejně 
obchodované). 

Většina nedostatků, které jsme zjistili v období 2007–2013, byla již v období 2014–2020 vyřešena. 
Pokyny byly dále rozšířeny a počet ustanovení v právních přepisech týkající se politiky soudržnosti 
se zdesetinásobil. Byla rovněž přijata opatření řešící omezení pravomocí auditních orgánů 
souvisejících s nástroji spravovanými EIB. Dále je méně pravděpodobné, že se v programovém 
období 2014–2020 vyskytnou problémy se způsobilostí u nástrojů pro malé a střední podniky, 
protože byly zavedeny vyhrazené prostředky. 

Auditoři nicméně varují před zbývajícími problémy a přetrvávajícími nejistotami, jež mohou 
narušit účinné uzavírání finančních nástrojů používaných v období 2014–2020. Proto Evropské 
komisi doporučují, aby poskytovala poradenství zaměřené na chyby, které audity odhalují 
nejčastěji. Rovněž Komisi požádali, aby poskytovala auditním orgánům jasné pokyny k získávání 
jistoty ohledně způsobilosti výdajů finančních nástrojů při uzávěrce. 

 

Základní informace  

Finanční nástroje jsou alternativou tradičních grantů, neboť nabízejí různé formy vratné finanční 
podpory. Jde především o úvěry, záruky a kapitálové a kvazikapitálové investice koncipované tak, 
aby měly revolvingový charakter: na konci dohodnuté doby splatnosti mají být prostředky znovu 
investovány na podobné účely, aby se maximalizoval dopad veřejných investic. Na konci období 
2007–2013 fungovalo v 25 členských státech 1 058 finančních nástrojů v rámci sdíleného řízení. 

Zvláštní zpráva č. 6/2021: „Finanční nástroje politiky soudržnosti při uzávěrce období 2007–2013: 
ověřovací práce přinesly celkově dobré výsledky, některé chyby však zůstaly“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.  
V posledních letech zveřejnil EÚD několik zpráv týkajících se finančních nástrojů EU, včetně 
zvláštní zprávy č. 19/2016 „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení 
z programového období 2007–2013“, zvláštní zprávy č. 36/2016 „Posouzení mechanismů pro 
uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013“ a zvláštní zprávy 
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“. 
Letos v létě plánujeme vydat auditní zprávu o výkazech Komise o legalitě a správnosti ve výdajích 
na soudržnost.  

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví 
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení uvedená ve zprávách, je uvedena do 
praxe. 

Kontakt pro tisk 

Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
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