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Shrnutí 

I Střet zájmů je nesrovnalostí, která má dopad na rozpočet EU a jež může být spojena 

s podvodnými činnostmi. Je definován ve finančním nařízení EU a ve směrnicích EU 

o zadávání veřejných zakázek. 

II V roce 2018 revize článku 61 finančního nařízení výslovně rozšířila povinnost 

vyhnout se střetu zájmů na osoby podílející se na řízení finančních prostředků EU v 

členských státech v oblasti sdíleného řízení. Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných 

důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, 

z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního 

zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí osob podílejících se na plnění 

rozpočtu EU. 

III Účelem auditu bylo s ohledem na revidovaný právní předpis, nedávné případy a 

zájmy ústředních zúčastněných subjektů a veřejnosti ověřit, zda Komise a členské státy 

dostatečně řeší střet zájmů v oblasti společné zemědělské politiky a politiky 

soudržnosti. Cílem auditu bylo upozornit na případné nedostatky při řízení střetu zájmů 

na úrovni Komise a členských států a doporučit zlepšení. 

IV Posoudili jsme rámec a postupy, které byly zavedeny s cílem zabránit střetu zájmů, 

jakož i opatření pro odhalování, řešení a oznamování takovýchto případů. 

V Zjistili jsme, že Komise i členské státy vyvinuly ohledně řešení střetu zájmů úsilí, 

přetrvávají však nedostatky, zejména z hlediska podpory transparentnosti a odhalování 

rizikových situací a v případě členských států komplexního oznamování případů střetu 

zájmů, aby Komise a orgány členských států měly jasný přehled. 

VI Doporučujeme opatření, která Komisi pomohou zlepšit její schopnost předcházet 

střetu zájmů a odhalovat jej a podporovat transparentnost. 
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Úvod 

Střet zájmů a rozpočet EU 

01 Střet zájmů je nesrovnalostí, která má dopad na rozpočet EU a jež může být

spojena s podvodnými činnostmi. Evropský soudní dvůr rozhodl, že „střet zájmů 

představuje objektivně a sám o sobě závažnou nesrovnalost, aniž by bylo nutné ji 

kvalifikovat s přihlédnutím k úmyslům zúčastněných stran a k tomu, zda tyto strany 

jednaly či nejednaly v dobré víře“1. Střet zájmů je definován ve finančním nařízení EU2 

a ve směrnicích EU o zadávání veřejných zakázek3. 

02 Revize článku 61 finančního nařízení v roce 2018 výslovně rozšířila povinnost

vyhnout se střetu zájmů na osoby podílející se na řízení finančních prostředků EU v 

členských státech. Tento článek se uplatní také na osoby podílející se na přijímání 

rozhodnutí o přípravných aktech pro výdajové programy EU, jako jsou členové vlády. 

Podle čl. 61 odst. 3 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů 

citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského 

zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný 

a objektivní výkon funkcí osob podílejících se na plnění rozpočtu EU. 

03 Je-li zjištěn vnímaný nebo skutečný střet zájmů, musí příslušný orgán zajistit, aby

dotčená osoba ukončila veškerou činnost v dané věci. Ustanovení čl. 36 odst. 3 

finančního nařízení vyžaduje při plnění rozpočtu EU účinnou vnitřní kontrolu, která 

vychází z osvědčených mezinárodních postupů a zahrnuje zabránění střetu zájmů. 

04 Pro účely této zprávy se „zájmem“ rozumí závazek, povinnost, úkol nebo cíl

spojený s určitou sociální a ekonomickou úlohou nebo praxí. Tento zájem může být 

zamýšlen s cílem buď upřednostnit, nebo znevýhodnit určité jednotlivce nebo skupiny. 

Zájem může být klasifikován jako přímý nebo nepřímý a finanční nebo nefinanční (viz 

obrázek 1). 

1 Ismeri Europa Srl v. Účetní dvůr Evropských společenství. 

2 Finanční nařízení EU, článek 61. 

3 Článek 35 směrnice 2014/23/EU, článek 24 směrnice 2014/24/EU a článek 42 

směrnice 2014/25/EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997TJ0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0023-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20220101
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Obrázek 1 – Kategorie zájmů 

Zdroj: Victorian Public Sector Commission, 2016. 

05 OECD4 rozlišuje různé typy střetu zájmů: skutečný, možný a vnímaný. Rozdíl mezi

nimi, který v právu EU není definován, je uveden níže na obrázku 2, uplatněný na 

kontext finančních prostředků Unie: 

4 OECD, Managing conflict of interest in the public sector, 2005. 

Přímý zájem:
zahrnuje vlastní osobní, rodinný, 

profesní nebo obchodní zájem 
zaměstnance.

Finanční zájem:

zahrnuje skutečný, možný nebo 

vnímaný finanční zisk nebo 

ztrátu. Není třeba, aby došlo 

k předání finančních prostředků, 

aby šlo o finanční zájem.

Nepřímý zájem:
zahrnuje osobní, rodinný, profesní 

nebo obchodní zájem 
jednotlivce či skupiny, 
s nimiž zaměstnanec je 

nebo v nedávné době byl úzce spojen.

Nefinanční zájem:
vyplývá z osobních nebo rodinných 

vztahů nebo ze zapojení 
do sportovních, sociálních či 

kulturních aktivit. 

KATEGORIE 
ZÁJMŮ

https://vpsc.vic.gov.au/ethics-behaviours-culture/conflict-of-interest/
https://www.oecd.org/publications/managing-conflict-of-interest-in-the-public-sector-9789264018242-en.htm


7

Obrázek 2 – Příklady skutečného, vnímaného a možného střetu zájmů

Zdroj: EÚD.

06 Kromě toho mohou vnitrostátní právní předpisy rovněž řešit střet zájmů týkající

se soukromých příjemců projektů financovaných z EU (například mezi příjemci a jejich 

dodavateli), na který se finanční nařízení nevztahuje. Cílem těchto předpisů obvykle 

bývá zabránit nadměrnému zvyšování cen, poskytování falešných dokladů za účelem 

odůvodnění nákladů nebo obcházení pravidel způsobilosti5. Takové případy

v nedávných letech zjistil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)6.

Střet zájmů a sdílené řízení

07 Na zhruba polovinu výdajů EU se vztahuje sdílené řízení Komise a členských států

(viz obrázek 3). Sem spadají dva zemědělské fondy – Evropský zemědělský záruční fond

(EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – a tři hlavní fondy 

soudržnosti: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a 

Fond soudržnosti (FS).

5 Viz například OECD, Collusion and Corruption in Public Procurement, 2010.

6 Viz zpráva úřadu OLAF za rok 2021, s. 18, nebo zpráva úřadu OLAF za rok 2020, s. 14–15.

Vnímaný
Mohlo by se zdát, že jste 
ovlivněni protichůdnými 
zájmy.
Blízký příbuzný provozující 
zemědělský podnik požádá 
o podporu EU. Jste úředníkem 
pověřeným rozhodnutím 
o tomto případu. Posoudíte 
žádost svého příbuzného stejně, 
jako posuzujete všechny ostatní 
žádosti, a rozhodnete se 
nestranně.

Možný
Mohli byste být ovlivněni 
protichůdnými zájmy.

Blízký příbuzný provozující 
zemědělský podnik uvažuje, že 
požádá o podporu EU. Mohl 
byste být úředníkem 
pověřeným rozhodnutím 
o tomto případu.

Skutečný
Jste ovlivněni protichůdnými 
zájmy.
Blízký příbuzný provozující 
zemědělský podnik požádá 
o podporu EU. Jste úředníkem 
pověřeným rozhodnutím 
o tomto případu a máte 
v úmyslu rozhodnout ve 
prospěch této žádosti, i když 
objektivně jsou lépe 
hodnoceny jiné žádosti a měly 
by být vybrány.

https://www.oecd.org/competition/cartels/46235884.pdf
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-12/olaf_report_2020_en.pdf
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Obrázek 3 – Výdaje EU v rámci sdíleného řízení v roce 2021 

Zdroj: EÚD na základě dokumentu Evropské komise roční účetní závěrka Evropské unie za rok 2021. 

08 V rámci sdíleného řízení si Komise ponechává celkovou odpovědnost za plnění

rozpočtu. Komise vyvozuje jistotu ze zavedených systémů vnitřní kontroly a 

výkaznictví, poskytuje pokyny a podporu prováděcím a auditním orgánům v členských 

státech, provádí audity, a pokud členské státy nechrání rozpočet EU, může uplatnit 

finanční opravu. Členské státy musí přijmout účinná a přiměřená opatření s cílem 

předcházet nesrovnalostem (jako je střet zájmů) ve sdíleném řízení, včetně těch, 

k nimž došlo v důsledku podvodu, odhalovat je, zajišťovat jejich nápravu a získávat zpět 

neoprávněně vyplacené částky. 

09 V oblasti soudržnosti jsou řídicí orgány odpovědné za posuzování žádostí o grant,

výběr projektů, které budou financovány, provádění správních ověření a ověření na 

místě, schvalování plateb, shromažďování údajů o jednotlivých operacích a ustavování 

opatření proti podvodům. Řídicí orgány mohou svěřit některé ze svých funkcí 

zprostředkujícím nebo pověřeným subjektům, kterými mohou být ministerstva nebo 

jiné veřejné či soukromé subjekty. Nezávislé auditní orgány kontrolují účinné fungování 

systémů řízení a vnitřních kontrol operačního programu. 

10 V oblasti zemědělství (viz obrázek 4) spravují řídicí orgány programy rozvoje

venkova financované prostřednictvím EZFRV. Správa a kontrola výdajů z EZZF a EZFRV 

přísluší platebním agenturám. Ty mohou svěřit úkoly, jako je řízení žádostí o podporu 

nebo kontroly konečných příjemců na místě, jiným veřejným či soukromým subjektům. 

Certifikační subjekty vydají výrok o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti roční účetní 

18 %

7 %

21 %

8 %

Sdílené řízení
54,3 % celkových výdajů
(119,7 miliardy EUR) 

Zemědělské fondy
EZZF 40,8 miliardy EUR
EZFRV 15,5 miliardy EUR

Fondy soudržnosti
EFRR/FS 46,9 miliardy EUR
ESF 16,7 miliardy EUR

221 miliard 
EUR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0331
https://webgate.ec.europa.eu/esiflegislation/pages/viewpage.action?pageId=34439908
https://estif.lexxion.eu/data/article/11173/pdf/estif_2017_02-011.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/assurance-and-audit_en
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závěrky platební agentury, řádném fungování jejího systému vnitřní kontroly a legalitě 

a správnosti výdajů, o jejichž proplacení byla Komise požádána.

Obrázek 4 – Sdílené řízení v SZP

Zdroj: EÚD.

Rizika střetu zájmů a ochrana právního státu

11 Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)7 ukazuje, jak 

může střet zájmů ve sdíleném řízení představovat významné riziko během celého cyklu 

řízení projektu. Ve fázi podávání žádostí a výběru projektu může koluze mezi veřejnými 

činiteli, žadateli a třetími stranami vést k tomu, že prostředky na projekt budou 

přiděleny nespravedlivě. Pachatelé trestného činu mohou podplatit veřejné činitele a 

zfalšovat dokumentaci. Během fáze ukončení a hodnocení projektu může střet zájmů 

ohrozit objektivitu hodnotících zpráv.

12 V lednu 2022 vydala organizace Transparency International poslední verzi svého 

indexu vnímání korupce. Tento index pokrývá korupci, ale i další formy zneužití 

veřejných prostředků. Posuzuje mechanismy prevence, jako je schopnost vlády 

prosazovat mechanismy k zajištění bezúhonnosti nebo existence přiměřených právních 

předpisů o uvádění finančních informací, předcházení střetu zájmů a přístupu

7 OECD, Fraud and Corruption in European Structural and Investment Funds, 2019.

Řídicí kontroly Zpráva řídicího subjektu / Auditní zpráva Audity

Audity systémů

Testování věcné správnosti

Zpráva a výrok 
certifikačního 
subjektu

EK přezkoumává 
práci CS

Kontroly 
systémů

Prohlášení řídícího 
subjektu a kontrolní 

statistiky

Administrativní kontroly 
a kontroly na místě

Prohlášení řídicího 
subjektu

PLATEBNÍ 
AGENTURA (PA)

CERTIFIKAČNÍ 
SUBJEKT (CS)

KONEČNÍ PŘÍJEMCI

EVROPSKÁ KOMISE (EK)

https://www.oecd.org/gov/ethics/fraud-corruption-esif.htm
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k informacím. Celkově je EU v průměru vnímána jako méně zkorumpovaná než ostatní 

regiony. K zemím, které si vedou nejlépe, patří Dánsko, Švédsko a Finsko. Nejhůře 

hodnocenými zeměmi v EU jsou Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko (viz obrázek 5). 

Obrázek 5 – Index vnímání korupce 2021 – Evropská unie 

Zdroj: EÚD na základě dokumentu Transparency International Index vnímání korupce 2021, 2022. 

13 V prosinci 2020 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení 2020/2092 o obecném

režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Toto nařízení určuje několik situací, 

které mohou naznačovat porušení zásad právního státu. Podle článku 3 nařízení je 

jednou takovou situací „nezajištění vyloučení střetu zájmů“. Pokud mají tato porušení 

dostatečně přímý dopad na řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo v tomto směru 

existuje závažné riziko, musí Komise navrhnout vhodná opatření. Pokyny Komise 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0318%2802%29&qid=1666345488907
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k uplatňování těchto ustanovení byly zveřejněny v březnu 20228. Dne 27. dubna 2022 

Komise zaslala oznamovací dopis Maďarsku, kterým oficiálně zahájila postup 

stanovený v nařízení 2092/2020 s cílem chránit rozpočet EU. Dne 18. září 2022 navrhla 

Komise Radě opatření na ochranu rozpočtu EU a finančních zájmů EU proti porušování 

zásad právního státu v Maďarsku9. 

8 Pokyny k uplatňování nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti 

na ochranu rozpočtu Unie, C(2022) 1382 final, 2.3.2022, Brusel. 

9 Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před 

porušováním zásad právního státu v Maďarsku, COM(2022) 485 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0318%2802%29&qid=1666345488907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0318%2802%29&qid=1666345488907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0485
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0485
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Rozsah a koncepce auditu 

14 Naším cílem bylo ověřit, zda je dostatečně řešen střet zájmů v oblasti společné 

zemědělské politiky a politiky soudržnosti, a to s ohledem na revidovaný právní 

předpis, nedávné případy a zájmy ústředních zúčastněných subjektů, jako je Evropský 

parlament a veřejnost. Za tím účelem jsme posoudili, zda Komise a členské státy: 

o ustavily komplexní právní rámec, vypracovaly dostatečné postupy a přijaly 

opatření ke zvyšování informovanosti s cílem zabránit situacím střetu zájmů a 

o přijaly opatření s cílem odhalovat, řešit a oznamovat střet zájmů. 

15 Zaměřili jsme se na střet zájmů ve sdíleném řízení, jak je definován ve finančním 

nařízení a směrnici o zadávání veřejných zakázek, ale pokryli jsme také střet zájmů 

zahrnující soukromé příjemce výdajů EU. Obsáhli jsme opatření financovaná z EFRR a 

FS, ESF a EZZF a EZFRV, což představuje téměř 95 % veškerých výdajů v rámci sdíleného 

řízení. 

16 Důkazní informace jsme získávali následujícím způsobem: 

o dokumentárním přezkumem strategických, legislativních a politických dokumentů 

a pokynů týkajících se střetu zájmů, 

o rozhovory se zástupci pěti generálních ředitelství (GŘ) Komise10 a úřadu OLAF, 

EPPO11, evropské veřejné ochránkyně práv, OECD, GRECO12, etického úřadu OSN, 

s odborníky z oblasti vědy a zástupci akademické obce, analytických středisek a 

s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, 

o rozhovory se zástupci více než 50 vnitrostátních a regionálních orgánů ve čtyřech 

členských státech (v Německu13, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) řídících 

finanční prostředky na soudržnost a na zemědělství a se zástupci nevládních 

organizací. Tyto čtyři členské státy jsme zvolili na základě kritérií, jako je velikost, 

 
10 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI), Generální ředitelství pro 

rozpočet (GŘ BUDG), Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování (GŘ EMPL), Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost (GŘ HR) a 

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) Evropské Komise. 

11 Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislý úřad veřejného žalobce Evropské unie. 

12 Skupina států proti korupci (GRECO) je protikorupčním orgánem Rady Evropy. 

13 Zaměřili jsme se především na regiony Bavorsko a Sársko. 



13 

vnitrostátní a regionální struktura, zeměpisné pokrytí, významnost podpory EU na 

soudržnost a zemědělství, pořadí v různých indexech týkajících se korupce a 

hlášení střetu zájmů členskými státy Komisi (úřadu OLAF). Kromě toho jsme 

kontaktovali dva další členské státy (Itálii a Lucembursko) ohledně jednotlivých 

případů střetu zájmů zjištěných sdělovacími prostředky a zahrnuli jsme příslušné 

příklady z České republiky vyplývající z činnosti týkající se našeho prohlášení 

o věrohodnosti,

o průzkumem ve všech členských státech EU za účelem shromáždění informací a

názorů pro doplnění našeho auditu ve vzorku členských států. Tento průzkum byl

zaměřen na ústřední orgány ve sdíleném řízení, zejména řídicí orgány, platební

agentury, auditní orgány, certifikační subjekty a certifikační orgány. Míra účasti

v průzkumu přesáhla 90 %.

17 V prosinci 2021 jsme uspořádali panelovou diskusi o střetu zájmů ve sdíleném

řízení s odborníky z oblasti vědy, politiky a správy. Diskuse nám pomohla ověřit a 

rozpracovat naše auditní zjištění. 
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Připomínky 

Opatření ke zlepšení transparentnosti a na ochranu 
oznamovatelů dosud nebyla zavedena 

18 Orgány členských států ve sdíleném řízení by měly mít řádnou politiku pro 

předcházení střetu zájmů založenou na jasném a komplexním právním rámci, 

strategiích, postupech a opakujících se aktivitách ke zvyšování informovanosti. 

Transparentní přístup k informacím o příjemcích finančních prostředků EU a ochrana 

oznamovatelů rovněž pomáhají předcházet střetu zájmů. 

19 Aby se předcházelo střetu zájmů interně, Komise by měla určit související rizika, 

zvýšit informovanost o dané otázce a zajistit příslušné školení zaměstnanců. Protože 

Komise nese konečnou odpovědnost za rozpočet EU, měla by ověřit, zda kontrolní 

systémy v členských státech zabývající se rizikem střetu zájmů fungují účinně a 

poskytují pokyny příslušným orgánům. 

Komise poskytuje komplexní školení a požaduje povinná prohlášení, 
existují však slabé stránky v jejích postupech ohledně efektu otáčivých 
dveří  

20 Pro interní účely se Komise zabývá střetem zájmů ve svém rámci pro etiku a 

bezúhonnost, na který se vztahuje především služební řád EU14, jeho prováděcí 

pravidla15 a etické kódy a pokyny. Pravidla Komise požadují, aby zaměstnanci 

předkládali ad hoc prohlášení o střetu zájmů, který by mohl ovlivnit jejich nestrannost. 

Pravidla upravují přijímání darů, projevů pohostinnosti a služeb, prohlášení o profesní 

činnosti vykonávané manželi a manželkami nebo partnery zaměstnanců a požadavek 

na předchozí schválení jakékoli vnější činnosti a prohlášení o činnosti po skončení 

pracovního poměru. Prováděcí pravidla se mezi jednotlivými generálními ředitelstvími 

liší. 

21 Zaměstnanci Komise musí předložit prohlášení o možném střetu zájmů v různých 

okamžicích svého profesního života: po nástupu do služby, pokud jsou zapojeni do 

zadávacího řízení, jakož i při odchodu ze svého orgánu a po návratu z pracovního volna 

 
14 Služební řád EU. 

15 Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2018 o mimopracovní činnosti a funkcích a o pracovní 

činnosti po skončení služebního poměru, C(2018) 4048 final, 29.6.2018, Brusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220701
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n182_commission_decision_on_outside_activities_en.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n182_commission_decision_on_outside_activities_en.pdf
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z osobních důvodů. Na GŘ pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) a GŘ pro 

zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL) auditoři předkládají 

prohlášení před každým auditorským úkolem, zatímco na GŘ pro zemědělství a rozvoj 

venkova (GŘ AGRI) musí oznamovat situace, ve kterých by se mohli ocitnout ve střetu 

zájmů. 

22 Komise vydala interní pokyny16 a má komplexní politiku pro školení v oblasti etiky 

a specializovanou stránku na svém intranetu. Zaměstnanci, kteří se domnívají, že se 

mohou nacházet ve střetu zájmů, by měli okamžitě informovat organizační jednotku 

zodpovědnou za jejich jmenování („orgán oprávněný ke jmenování“) a je jim 

doporučeno informovat rovněž svého přímého nadřízeného. Orgán oprávněný ke 

jmenování odpovídá za předcházení veškerým možným střetům zájmů. Prohlášení 

o zájmech předložená zaměstnanci jsou uložena v aplikaci lidských zdrojů Komise. 

Pokyny Komise týkající se řízení citlivých funkcí se zaměřují na účinnější a aktivnější 

řízení rizik spojených s vnitřní kontrolou. To zahrnuje přepracování procesů, zavedení 

posílených vnitřních kontrol, opatření ke zvyšování informovanosti nebo kombinaci 

výše uvedeného. Coby poslední možnost pokyny doporučují povinné střídání 

zaměstnanců v citlivých funkcích. 

23 Evropská veřejná ochránkyně práv, která je nezávislým a nestranným orgánem 

šetřícím stížnosti ohledně nesprávného úředního postupu orgánů a institucí EU, se od 

roku 2013 zabývala přibližně 70 případy, které se týkaly střetu zájmů v orgánech EU. 

Většina těchto případů (44) se týkala střetu zájmů v Komisi, včetně problému „efektu 

otáčivých dveří“, kdy se určitá osoba pohybuje mezi úlohou veřejného činitele a 

související úlohou v soukromém sektoru. V roce 2019 veřejná ochránkyně práv dospěla 

k závěru, že ačkoli postupy Komise jsou v souladu s pravidly, pro zvýšení účinnosti a 

smysluplnosti těchto pravidel by bylo možné učinit více. Doporučila, aby Komise 

zaujala důraznější přístup při řešení případů týkajících se vyšších úředníků17. 

24 V poslední době evropská veřejná ochránkyně práv prozkoumala 100 rozhodnutí 

Komise přijatých mezi lety 2019 a 2021 ohledně pohybu svých zaměstnanců 

v souvislosti s „efektem otáčivých dveří“18. Zjistila, že od jejího posledního šetření došlo 

ke zlepšení, předložila však také několik návrhů. Jedním z nich byl návrh, aby Komise 

dočasně zakázala bývalým úředníkům přijímat nabídky pracovních míst, pokud tyto 

 
16 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle finančního nařízení, (2021/C 121/01). 

17 Rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv o způsobu, jakým Komise řídí situace 

tzv. efektu otáčivých dveří. 

18 Rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv: situace tzv. efektu otáčivých dveří. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409%2801%29&from=CS
https://www.ombudsman.europa.eu/cs/decision/en/110608
https://www.ombudsman.europa.eu/cs/decision/en/110608
https://www.ombudsman.europa.eu/cs/case/en/58428
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představují riziko, které nelze zmírnit pomocí řádně monitorovaných a prosazovaných 

omezení19. 

Komise nalézá slabé stránky v preventivních postupech členských států a 
poskytuje užitečné pokyny 

25 Komise řeší riziko střetu zájmů ve sdíleném řízení v členských státech zejména 

pomocí auditů řídicích a kontrolních systémů členských států a poskytováním pokynů. 

Smyslem auditů systémů je získat jistotu, že řídicí a kontrolní systémy členských států 

účinně předcházejí chybám a nesrovnalostem, včetně těch, které souvisí se střetem 

zájmů, a účinně je odhalují a napravují. Kromě toho v oblasti soudržnosti počínaje 

rokem 2021 provedla Komise několik tematických auditů opatření přijatých v rámci 

konkrétních programů nebo v konkrétních členských státech, která mají bránit střetu 

zájmů. 

26 Přezkoumali jsme vzorek spisů Komise z auditů systémů, deset v oblasti 

soudržnosti a deset v oblasti zemědělství. Deset auditů provedených v oblasti 

soudržnosti posoudilo řídicí a kontrolní systémy pro zadávání veřejných zakázek a 

zahrnulo konkrétní zjištění ohledně chybějících důkazů ověření střetu zájmů (viz 

rámeček 1). 

Rámeček 1 

Slabé stránky v zadávacích řízeních v Maďarsku 

V roce 2019 Komise zjistila závažné nedostatky ve fungování řídicích a kontrolních 
systémů v Maďarsku v souvislosti s dohledem nad zadávacími řízeními. Komise na 
všechny dotčené smlouvy uplatnila 10% opravu na základě paušální částky. 

Zdroj: Komise. 

27 Pokud jde o deset zemědělských auditních spisů, které jsme přezkoumali, čtyři se 

týkaly akreditace platebních agentur, zatímco šest se týkalo investic veřejných 

příjemců do rozvoje venkova. Zjištění souvisela zejména s nedostatky v zadávacích 

řízeních, jako jsou chybějící či nedatovaná prohlášení o střetu zájmů nebo 

nedostatečně podrobné kontrolní seznamy platebních agentur. Zjistili jsme, že kromě 

systémových kontrol akreditačních kritérií platebních agentur se audity GŘ AGRI do 

 
19 Tisková zpráva evropské veřejné ochránkyně práv č. 3/2022: EU administration at critical 

point in treatment of „revolving doors”, 18. května 2022. 

https://www.ombudsman.europa.eu/cs/press-release/en/156070
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roku 2021 konkrétně nezabývaly preventivními opatřeními proti střetu zájmů v oblasti 

přímých plateb, ačkoli při řízení přímých plateb ke střetu zájmů dojít může (viz příklady 

v rámečku 2 níže). 

Rámeček 2 

Střet zájmů v přímých platbách 

V Lucembursku zaměstnanec ministerstva zemědělství, který měl přístup 
k důvěrným údajům o zemědělských pozemcích, pro které nikdo nepožadoval 
podporu, sdílel tyto informace se svou manželkou, která je zemědělkyní. Jeho 
manželka poté požádala o podporu na tento pozemek. Zaměstnanec, který tento 
střet zájmů neoznámil svému přímému nadřízenému, byl odsouzen ke dvěma 
letům odnětí svobody s podmínkou v délce 18 měsíců. 

V Rumunsku úředník platební agentury odpovědný za přímé platby schválil žádost 
o podporu podanou společností, jejímž byl akcionářem. Rumunský Národní úřad
pro otázky prověřování bezúhonnosti potvrdil, že to představuje střet zájmů, a
požádal platební agenturu, aby přijala vhodná opatření. Na základě disciplinárního
řízení byla tomuto úředníkovi uložena sankce v podobě tříměsíčního snížení platu.

Zdroj: EÚD. 

28 V dubnu 2021 Komise zveřejnila nové pokyny k zabránění střetu zájmů pokrývající

všechny způsoby řízení. Předchozí pokyny, které se specificky zabývaly střetem zájmů, 

připravené po konzultaci s odborníky z členských států, byly vydány v roce 2015 pro 

oblast zemědělství a v roce 2013 pro oblast soudržnosti20. Znalostní centrum Komise 

pro boj proti podvodům zveřejnilo pokyny pro identifikaci, řízení a monitorování střetu 

zájmů v rámci EFRR a ESF. Jeho internetové stránky obsahují knihovnu případových 

studií s anonymizovanými případy odhalení podvodu a získanými ponaučeními. V roce 

2011 úřad OLAF také zveřejnil jednorázové kompendium anonymizovaných případů 

odhalení podvodu a získaných ponaučení, jehož součástí je kapitola o případech střetu 

zájmů. 

Členské státy mají rámec pro předcházení střetu zájmů, tento rámec se 
však od přijetí nové definice na úrovni EU nezměnil 

29 Článek 61 finančního nařízení týkající se střetu zájmů je přímo uplatnitelný ve

všech členských státech. Kromě toho mají všechny členské státy a regiony z našeho 

vzorku vnitrostátní nebo regionální definice a popisy střetu zájmů a pravidla pro 

20 Portál Evropské komise pro boj proti podvodům.. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/sfc/system/files/documents/sfc-files/identifyingconflictsinterestsagriculturalsector.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/system/files/documents/sfc-files/2013-11-12-final-guide-conflict-interests-en.pdf
https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/guidance-identifying-managing-and-monitoring_cs
https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/guidance-identifying-managing-and-monitoring_cs
https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/library-good-practices-and-case-studies/case-studies_en
https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/library-good-practices-and-case-studies/case-studies_en
https://www.interreg-croatia-serbia.eu/wp-content/uploads/2019/05/Compendium-of-anonymised-cases.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/anti-fraud
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veřejné činitele a členy vlády. V členských státech, které jsme zkoumali, jsme zjistili, že 

tato vnitrostátní nebo regionální pravidla jsou rozptýlena napříč četnými správními a 

trestněprávními předpisy, což vede k vysoce roztříštěnému právnímu rámci, který je 

svým rozsahem obvykle méně podrobný než článek 61 finančního nařízení. 

30 Například v Německu tato pravidla výslovně nezahrnují situace střetu zájmů 

vyplývající z „politické příslušnosti“ nebo „emočního života“. Ve všech čtyřech 

členských státech z našeho vzorku tvoří pravidla v oblasti střetu zájmů součást 

celkového rámce pro etiku, bezúhonnost a boj proti podvodům platného pro úředníky. 

Zjistili jsme, že v pravidlech a postupech vybraných členských států, kterými se řídí 

fondy EU, nedošlo od zavedení sdíleného řízení do finančního nařízení v roce 2018 

k žádným významnějším změnám. 

Členské státy mají postupy pro řízení střetu zájmů, přetrvávají však 
určité slabé stránky 

31 V oblasti zemědělství akreditační kritéria vyžadují, aby platební agentury přijaly 

vhodná opatření s cílem zabránit situacím střetu zájmů. Certifikační subjekty z našeho 

vzorku členských států a regionů v programovém období 2014–2020 neoznámily žádné 

systémové slabé stránky týkající se těchto opatření. 

32 V oblasti soudržnosti musely řídicí orgány před zahájením programů na období 

2014–2020 provést posouzení rizik ohledně dopadu a pravděpodobnosti podvodu ve 

vztahu k hlavním postupům programového řízení a zavést vhodná opatření pro 

zmírnění těchto rizik. Stanovení opatření proti podvodům musel v rámci postupu 

jmenování pro řídicí orgány ověřit nezávislý auditní subjekt. Provádění těchto opatření 

proti podvodům bylo předmětem několika následných auditů Komise i členských států. 

33 Nejběžnějším preventivním opatřením používaným orgány zkoumaných členských 

států je vlastní prohlášení o zájmech. To je obvykle vyplněno po přijetí a před 

významným krokem v řízení fondů EU (udělování dotací, zadávání veřejných zakázek, 

kontroly a audity), nikoli však v případě ministrů nebo státních tajemníků, kteří 

připravují programy EU a rozhodují o nich. Rumunsko je jediným členským státem 

v našem vzorku, který shromažďuje každoroční prohlášení o majetku a zájmech od 

všech úředníků a zveřejňuje je. Agentura nicméně nerozebírá ani neověřuje obsah 

těchto prohlášení, pokud není zahájeno vyšetřování. 

34 Na Maltě, v Maďarsku a Rumunsku musí ministři vlády poskytovat pravidelná 

prohlášení o příjmech a majetku. V Německu tomu tak není, a to ani na spolkové, ani 
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na regionální úrovni. Ministři musí předkládat prohlášení pouze tehdy, pokud jsou také 

poslanci parlamentu, a toto prohlášení obsahuje méně prvků než v ostatních členských 

státech v našem vzorku. 

35 Podle čl. 61 odst. 2 finančního nařízení musí veřejní činitelé v členských státech 

oznámit situaci představující riziko střetu zájmů svému přímému nadřízenému, a 

pokud se střet zájmů potvrdí, zastavit veškerou činnost v této otázce. Od orgánů, 

s nimiž jsme vedli rozhovory, jsme se dozvěděli, že tato prohlášení jsou 

shromažďována v tištěné podobě a ukládána na personálním oddělení a mohou být 

použita v případě, že se později objeví obvinění ze střetu zájmů. S výjimkou Rumunska 

a platební agentury pro zemědělské fondy v Maďarsku nicméně vnitrostátní nebo 

regionální orgány tato prohlášení obvykle nezaznamenávají do ústřední databáze. 

36 Orgány členských států v našem vzorku považují za důležitá opatření týkající se 

školení a informování o vyhnutí se střetu zájmů. Celkově jsme zjistili, že poskytují 

příslušná školení o etice a boji proti korupci a podvodům. Střet zájmů je obecně pokryt 

v rámci školení o boji proti podvodům, ačkoli často jde o okrajový prvek. 

37 Orgány členských států také provádějí akce ke zvyšování informovanosti mezi 

zaměstnanci zapojenými do řízení fondů EU. Nalezli jsme příklady osvědčených 

postupů v oblasti aktivit ke zvyšování informovanosti (viz příklad v rámečku 3). 

Rámeček 3 

Aktivity k internímu zvyšování informovanosti o riziku střetu zájmů 
ve veřejných subjektech 

V Rumunsku uspořádal Národní úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti 
prostřednictvím projektu LINC spolu s organizací Transparency International na 
ministerstvech, u řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů informační schůzky 
o boji proti podvodům a korupci. Tento úřad vypracoval pokyny k tomu, jak 
provést prohlášení o zájmech a majetku, a kompendium případů střetu zájmů. 
Řídicí orgány a agentury v Rumunsku zajišťují každoroční školení o tom, jak tato 
prohlášení vyplnit. 

V Německu dva regionální řídicí orgány uspořádaly společné školení proti korupci 
s cílem sdílet mezi sebou své zkušenosti. Další region poskytuje všem 
zaměstnancům ve veřejném sektoru pravidelné kurzy týkající se toho, jak 
předcházet korupci a střetu zájmů, prostřednictvím online výukové platformy. 

Zdroj: EÚD. 

https://www.integritate.eu/Files/Files/Brosura%20LINC.PDF
https://www.integritate.eu/A.N.I.-interactiv/Ghiduri.aspx
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38 Německé orgány vydávají veřejně dostupné výroční zprávy o korupci a 

bezúhonnosti uvádějící celkovou míru korupce ve veřejném sektoru na spolkové 

úrovni. Uvedené zprávy zahrnují statistiky souvisejících trestných činů a 

anonymizované příklady případů korupce, včetně střetu zájmů. Tato zpráva nepodává 

žádné informace o korupci při řízení fondů EU a srovnatelné zprávy nejsou dostupné na 

regionální úrovni, na níž je řízena většina programů EU v oblasti soudržnosti a 

zemědělství. 

39 V Rumunsku Národní úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti zveřejňuje 

výroční a čtvrtletní zprávy o činnosti na svých internetových stránkách, přičemž 

předkládá informace, jako je počet případů střetu zájmů potvrzených soudy, počet 

úředníků, jimž byla uložena sankce, jejich postavení a název instituce, pro kterou 

pracují, a druhy uložených sankcí. Ačkoli jsou tyto zprávy velmi podrobné, představují 

pouze případy vyšetřované inspektory úřadu. 

40 Orgány členských států uplatňují i další preventivní opatření: 

o funkční rozdělení úkolů (oddělení funkcí), 

o uplatnění zásady „čtyř očí“, 

o kontroly během fáze podávání žádostí i během fáze provádění projektu, 

o kontroly, mimo jiné ze strany interních auditorů nebo vyššího orgánu v případě 

podřízených či místních orgánů, 

o audity ze strany certifikačního subjektu / auditního orgánu, vnitrostátní nebo 

regionální auditní instituce, Komise a EÚD, 

o střídání zaměstnanců, je-li to možné, nebo měnící se povinnosti. 

41 Střídání zaměstnanců je důležitým nástrojem za účelem vyhnutí se střetu zájmů. 

Orgány sdíleného řízení v členských státech z našeho vzorku nicméně střídání 

zaměstnanců neuplatňovaly pravidelně a důsledně. V Německu byl kladen větší důraz 

na oddělení funkcí a zásadu „čtyř očí“. Na Maltě nebyl k dispozici dostatečný počet 

zkušených a vyškolených zaměstnanců, aby bylo střídání účinné. V Rumunsku úředníci 

pracující pro oddělení vybírající a hodnotící projekty pro financování soudržnosti nebyli 

předmětem střídání, neboť bylo třeba zachovat znalosti a dovednosti vyžadované pro 

tuto práci. 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/integritaet-der-verwaltung/korruptionspraevention/korruptionspraevention-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/integritaet-der-verwaltung/korruptionspraevention/korruptionspraevention-node.html
https://www.integritate.eu/Noutati.aspx?Action=1&NewsId=3195&PID=21
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42 Předcházet střetu zájmů mohou pomoci také politiky týkající se tzv. efektu 

otáčivých dveří (viz bod 23). Právní ustanovení, která mají toto riziko omezit, existují ve 

třech ze čtyř členských států, jež jsme zkoumali, přičemž výjimkou je Maďarsko. 

V Rumunsku a Německu však orgány zapojené do řízení fondů EU nekontrolují, zda se 

zaměstnanci odcházející z určité organizace řídí pravidly platnými po odchodu ze 

zaměstnání. Na Maltě se na jednotlivce zastávající pozice, které zahrnují regulační 

nebo inspekční funkci, vztahuje směrnice o politice týkající se tzv. efektu otáčivých 

dveří pro veřejné činitele. Příloha k této směrnici však neuvádí zaměstnance orgánů, 

které jsme kontrolovali coby osoby vykonávající takové funkce, což znamená, že se na 

ně směrnice nevztahuje. Interní audit, který v roce 2021 provedly rumunské řídicí 

orgány pro strukturální fondy, také odhalil slabé stránky v opatřeních pro předcházení 

střetu zájmů a efektu otáčivých dveří. 

Pokračují snahy zvýšit transparentnost ohledně příjemců finančních 
prostředků EU 

43 Otevřené, srovnatelné a transparentní informace o konečných příjemcích 

finančních prostředků EU usnadňují veřejnou kontrolu a vyšetřování v případě 

podezření na střet zájmů. Zvyšují pravděpodobnost odhalení střetu zájmů a mohou 

tedy mít preventivní a odrazující účinek. 

44 Internetové stránky generálních ředitelství Komise týkající se sdíleného řízení 

obsahují odkazy na vnitrostátní a regionální internetové stránky uvádějící příjemce 

finančních prostředků EU v oblasti zemědělství a soudržnosti21. Komise také veřejnosti 

zpřístupňuje on-line platformu Kohesio, která obsahuje informace o projektech 

financovaných z prostředků na soudržnost ve všech členských státech. Avšak údaje 

zveřejňované pro účely transparentnosti jsou omezené, částečně aby se zabránilo 

porušování unijních a vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Není 

například uváděna totožnost příjemců pomoci v rámci SZP, kteří obdrželi méně než 

1 250 EUR22. Internetové stránky neobsahují informace o konečných příjemcích, kteří 

jsou právnickou osobou, což předpisy na období 2014–2020 nevyžadovaly. 

45 Nedávná studie zadaná Evropským parlamentem uvádí, že veřejné orgány, 

společnosti s ručením omezeným a další právnické osoby tvoří přibližně jednu desetinu 

 
21 Ohledně soudržnosti viz internetové stránky Komise „Příjemci pomoci na základě politiky 

soudržnosti Evropské unie” a ohledně zemědělství viz internetové stránky Komise 

„Beneficiaries of CAP funds”. 

22 V souladu s článkem 112 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/beneficiaries/
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/beneficiaries/
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/beneficiaries_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
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příjemců pomoci v rámci SZP, obdrželi však více než třetinu finančních prostředků EU23. 

V oblasti soudržnosti je uvedení totožnosti skutečných majitelů společností, které 

obdržely finanční prostředky EU, v programovém období 2014–2020 povinné24. Právní 

rámec pro zemědělství na období let 2023–2027 vyžaduje, aby příjemci případně 

poskytli informace o skupinách podniků, kterých se účastní25. Nevyžaduje však uvedení 

totožnosti skutečných majitelů společností. 

46 Směrnice o boji proti praní peněz zavedla rejstříky skutečných majitelů v roce 

2017. Organizace Transparency International zdůraznila, že rejstříky v Maďarsku a 

Rumunsku nejsou veřejné, zatímco rejstříky v Německu a na Maltě vyžadují úhradu 

poplatku pro získání přístupu. Orgány sdíleného řízení v členských státech z našeho 

vzorku nemají své vlastní databáze s těmito rejstříky propojeny, což zvyšuje riziko, že 

střet zájmů nebude odhalen. Takové zvýšení transparentnosti však vyžaduje 

dodržování rozsudku Evropského soudního dvora z listopadu 2022 o přístupu 

k informacím o skutečných majitelích. 

Zpoždění při provádění směrnice o ochraně oznamovatelů do 
vnitrostátních právních předpisů 

47 K oznamování dochází, pokud určitá osoba prozradí informace, jež získala 

v kontextu své práce pro určitou organizaci nebo spoluprací s ní, o korupci nebo jiném 

protiprávním jednání spáchaném v této organizaci nebo touto organizací. Osoba je 

považována za oznamovatele pouze tehdy, pokud je součástí této organizace a může 

být tedy vystavena odvetnému opatření – na rozdíl například od zákazníka nebo jiných 

osob, které pro tuto organizaci nepracují nebo s ní nespolupracují. Opatření na 

ochranu oznamovatelů mohou přispět k předcházení korupci a podvodům a k jejich 

odhalování. Členské státy měly do prosince 2021 provést ustanovení směrnice EU 

o ochraně oznamovatelů týkající se ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie, 

včetně střetu zájmů, jenž má dopad na ochranu finančních zájmů EU. 

48 Na počátku roku 2022 Komise zaslala výzvu 24 členským státům, které 

neoznámily opatření s cílem zajistit úplné provedení směrnice ve lhůtě 

17. prosince 2021. Do května 2022 začlenilo tuto směrnici do svých vnitrostátních 

 
23 Studie pro Evropský parlament, výbor CONT: The largest 50 beneficiaries in each EU 

Member State of CAP and Cohesion Funds, 2021. 

24 Čl. 69 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060. 

25 Čl. 59 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2116. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
https://transparency.eu/eu-must-act-beneficial-ownership-registers/?_sm_au_=iVVHHwVtWMLS6Z2QVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=cs
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=CS
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právních předpisů pouze osm členských států26. Komise zbývající případy dále sleduje. 

Z členských států, které jsme přezkoumali, provedla uvedenou směrnici do 

vnitrostátního práva pouze Malta, ale parlamentní shromáždění Rady Evropy zjistilo 

v aktu Malty na ochranu oznamovatelů závažné nedostatky27. 

V opatřeních, jež se zabývají odhalováním, řešením a 
oznamováním střetu zájmů, existují nedostatky 

49 Komise a orgány členských států by měly mít zavedeny postupy, které budou 

odhalovat situace střetu zájmů zahrnující jejich zaměstnance. V rámci sdíleného řízení 

jsou vnitrostátní orgány odpovědné především za zjišťování a řešení střetu zájmů na 

úrovni příjemců. Komise může rovněž odhalit střet zájmů v členských státech, když 

kontroluje operace vnitrostátních kontrolních systémů. Vytěžování údajů srovnáváním 

informací z různých zdrojů má potenciál pomoci odhalit možný střet zájmů. 

50 Poté, co jsou nesrovnalosti zahrnující střet zájmů zjištěny, měly by být náležitě 

řešeny a vyřešeny. Pro lepší monitorování spojených rizik je hlavní shromažďovat 

spolehlivé informace o odhaleném střetu zájmů. 

Komise se zaměřuje na ohlášené podezřelé případy 

51 Úřad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC) provádí správní 

vyšetřování a disciplinární řízení týkající se zaměstnanců Komise. IDOC provádí 

vyšetřování na základě pověření orgánu oprávněného ke jmenování, když obdrží 

obvinění od oznamovatele či z jiného zdroje. Přesnost, spolehlivost a úplnost informací 

poskytnutých orgánu oprávněnému ke jmenování zůstává individuální odpovědností 

jednotlivých zaměstnanců. 

52 Generální ředitelství v našem vzorku, která jsou odpovědná za politické oblasti 

v rámci sdíleného řízení, také neověřují informace uvedené ve vlastním prohlášení 

zaměstnanců (viz bod 22), pokud není důvod domnívat se, že vyšetřování by mohlo být 

 
26 Kypr, Dánsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Malta, Portugalsko a Švédsko. 

27 Agence Europe: „Parliamentary Assembly of Council of Europe considers that Malta’s 

Whistleblower Protection Act does not meet its objective“, 20. prosince 2021. 

https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12857/17
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12857/17
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na místě. V roce 2020 se podle zprávy o činnosti úřadu IDOC28 tři z 83 nově 

zaregistrovaných případů týkaly střetu zájmů v Komisi. 

53 Úřad OLAF může rovněž vyšetřovat možná závažná porušení, kterých se dopustili 

zaměstnanci EU a jež jsou spojena s jejich profesní činností, a vydat disciplinární 

doporučení. Ve své výroční zprávě za rok 202029 úřad OLAF zveřejnil nástin 

disciplinárních doporučení vydaných mezi lety 2016 a 2020. V 21 případech se týkala 

situací možného střetu zájmů. 

54 Komise příležitostně zjistí střet zájmů během svých obecných auditů systémů v 

členských státech. Vzorek 20 auditů systémů provedených Komisí, které jsme 

přezkoumali (viz body 26 a 27), obsahoval jeden případ, kdy GŘ AGRI nalezlo střet 

zájmů na straně zaměstnanců pověřeného subjektu ve Španělsku a uplatnilo finanční 

opravu. 

55 GŘ odpovědná za konkrétní politické oblasti (jako je GŘ REGIO a GŘ AGRI) také 

dále sledují obvinění vznesená oznamovateli nebo sdělovacími prostředky, jako je 

tomu v případě bývalého předsedy vlády České republiky, viz rámeček 4. 

 
28 Zpráva o činnosti Úřadu Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC), 2020. 

29 Výroční zpráva úřadu OLAF, 2020. 

https://www.asktheeu.org/en/request/9216/response/30857/attach/5/Activity%20report%202020%20IDOC%20EN.pdf?cookie_passthrough=1
https://ec.europa.eu/anti-fraud/system/files/2021-12/olaf_report_2020_en.pdf
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Rámeček 4 

Údajný střet zájmů v České republice 

Nevládní organizace a sdělovací prostředky obvinily tehdejšího předsedu vlády 
České republiky ze střetu zájmů týkajícího se společností, které řídí a jež jsou 
příjemci pomoci EU v oblasti zemědělství a soudržnosti. Komise (GŘ AGRI, EMPL a 
REGIO) provedla koordinovaný audit na počátku roku 2019. GŘ EMPL a GŘ REGIO 
vydala svou závěrečnou zprávu o auditu v prosinci 2019. Během let 2020 a 2021 
GŘ EMPL a GŘ REGIO sledovala provádění závěrů a doporučení svých auditů 
českými orgány. S ohledem na veřejný zájem a žádost Evropského parlamentu byla 
závěrečná auditní zpráva dne 24. dubna 2021 zveřejněna. GŘ REGIO informovalo 
veřejnost ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2021, že bylo dosaženo pokroku 
ohledně většiny doporučení, zbývalo však provést tři, včetně doporučení týkajícího 
se údajného střetu zájmů. V červenci 2022 GŘ EMPL a GŘ REGIO další sledování 
tohoto auditu uzavřely poté, co byla všechny zbývající doporučení realizována. 

GŘ AGRI zkontrolovalo dotčená investiční opatření EZFRV. Vyslovilo výhradu 
týkající se české platební agentury v souvislosti s programem rozvoje venkova, jak 
je nastíněn v jeho výroční zprávě o činnosti za rok 2021. Tato výhrada vedla 
k akčnímu plánu požadujícímu, aby české orgány přijaly nápravné opatření, které 
v současnosti probíhá. Na základě auditu bylo přijato rozhodnutí uplatnit vůči 
České republice finanční opravy. 

Zdroj: Evropská Komise. 

56 Úřad OLAF má dále pravomoc vyšetřovat možné případy podvodu, korupce a

jakýchkoli dalších nezákonných činností, jež mají dopad na finanční zájmy EU, včetně 

střetu zájmů, pokud existuje dostatečné důvodné podezření. Vyšetřování vedené 

úřadem OLAF může být zakončeno doporučeními pro GŘ s cílem získat zpět 

neoprávněně vynaložené částky a případy mohou být postoupeny vnitrostátním 

orgánům pověřeným stíháním nebo Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). 

57 Úřad OLAF uzavřel 10 případů z posledních tří programových období, mezi nimiž

byly projekty SZP s prvkem střetu zájmů (pět případů zahrnujících předvstupní 

financování, jeden z období 2000–2006, tři z období 2007–2013 a jeden z období 

2014–2020). Úřad OLAF doporučil, aby GŘ AGRI získalo zpět od dotčených členských 

států celkem 20 347 891 EUR. 

58 V oblasti soudržnosti úřad OLAF mezi lety 2000 a 2021 uzavřel 18 případů střetu

zájmů týkajících se EFRR a FS. Celkem 16 z těchto případů zahrnovalo finanční 

doporučení pro GŘ REGIO dosahující výše 162 970 401 EUR. Úřad OLAF v letech 2000–

2022 nezahájil žádná vyšetřování střetu zájmů, která by se týkala ESF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0908
https://www.eppo.europa.eu/en


 26 

 

Členské státy kladou velký důraz na odhalování střetu zájmů při zadávání 
zakázek, nevěnují však dostatečnou pozornost některým varovným 
signálům 

59 Ustanovení čl. 61 odst. 3 finančního nařízení vyžaduje, aby osoby provádějící 

fondy EU a osoby stanovující odpovídající právní rámec výkon těchto funkcí 

neohrožovali „v důsledku rodinného života, citových vazeb, politické nebo národní 

spřízněnosti, ekonomického zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého 

osobního zájmu“. Několik orgánů, s nimiž jsme vedli rozhovory, uvedlo, že informace 

o citových vazbách, politické spřízněnosti a osobních zájmech těchto jednotlivců je 

obtížné získat a v mnoha případech se na tyto informace vztahují předpisy o ochraně 

údajů. Ne všechny důvody stojící za střetem zájmů lze tedy odhalit pomocí křížové 

kontroly rejstříků a databází. 

60 Orgány členských států kladou větší důraz na odhalování střetu zájmů 

v zadávacím řízení než v ostatních oblastech činnosti. Pokyny Komise ke stanovení 

finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek vydané 

v roce 2019 doporučují 100% opravu, „kdykoli je zjištěn neohlášený nebo nedostatečně 

zmírněný střet zájmů, který má dopad na výsledek zadávacího řízení“. 

61 Naše audity týkající se prohlášení o věrohodnosti v posledních letech zjistily 

nesrovnalosti, kterým vnitrostátní orgány dříve nezabránily nebo je neopravily a jež 

zahrnovaly možný střet zájmů, kdy žadatelé byli propojeni s ostatními zúčastněnými 

stranami zapojenými do projektů financovaných EU (viz příklady v rámečku 5). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2019)3452&lang=cs
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2019)3452&lang=cs
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Rámeček 5 

Příklady střetu zájmů při zadávání zakázek zahrnující soukromé 
příjemce 

V České republice jsme u projektu nákupu nových autobusů s pohonem na 
stlačený zemní plyn, jež měly nahradit staré autobusy, zjistili, že příjemce a vítězný 
uchazeč byli vlastněni i řízeni toutéž skupinou. Příjemce nepožadoval, aby měli 
případní uchazeči předchozí zkušenosti, což je velmi neobvyklé, neboť 
u podobných projektů jsou obvykle požadovány reference. Příjemce dostatečně 
neprokázal, že přijal vhodná opatření k účinné prevenci, odhalování a nápravě 
střetu zájmů vyplývajícího z vlastnictví vítězného uchazeče a osobních vazeb s ním. 
Tento bod nebyl součástí kontrolního seznamu auditního orgánu. 

V Rumunsku určitá společnost obdržela podporu EU na restrukturalizaci a 
přeměnu vinice na pozemku o velikosti 15 hektarů, který byl pronajat zdarma 
fyzickou osobou na dobu 15 let, po jejímž uplynutí byla vinice této osobě 
navrácena. Rumunské právo vyžaduje, aby příjemce přijal veškerá nezbytná 
opatření s cílem zabránit situacím, které by vedly ke střetu zájmů, zejména pokud 
existují vazby mezi příjemci a jejich dodavateli. Příjemce podepsal smlouvu s další 
společností ohledně mechanického a ručního pletí daného pozemku a 
nainstalování podpůrného systému. Zjistili jsme, že majitel pozemku byl jediným 
akcionářem a správcem tohoto dodavatele. Tento případ jsme zaslali úřadu OLAF 
k dalšímu vyšetřování. 

Zdroj: EÚD. 

62 V členských státech jsme zaznamenali širokou škálu kontrol a postupů 

souvisejících se zadáváním zakázek. Tyto kontroly se obecně zaměřují na prohlášení 

o střetu zájmů a někdy zahrnují ověření jmen osob s rozhodovací pravomocí v databázi 

obyvatel nebo na základě veřejně dostupných internetových nástrojů, jako je obchodní 

rejstřík. Další příklady situací, které by mohly naznačovat střet zájmů, obecně nazývané 

„varovné signály“, jsou uvedeny v rámečku 6. 
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Rámeček 6 

Příklady varovných signálů týkajících se střetu zájmů při zadávání 
zakázek 

Řídicí orgány EFRR pro Sársko a Bavorsko při pravidelných kontrolách postupů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek odhalily několik varovných signálů 
naznačujících možný střet zájmů. Patří k nim: 

– skutečnost, že tentýž dodavatel vždy vyhraje řízení uspořádané určitým 
zadavatelem, 

– bezdůvodné odchylky od standardního zadávacího řízení, jako je například 
volba jednacího řízení, když by mohlo být použito otevřené řízení, 

– nabídky uchazečů se vždy liší o totéž procento, například jedna je vždy o 10 % 
nižší než druhá. 

Zdroj: EÚD na základě informací shromážděných během auditu. 

63 K dalším varovným signálům možného střetu zájmů při zadávání veřejných 

zakázek patří vysoký podíl řízení s jediným uchazečem (řízení s jedinou nabídkou) nebo 

neobvyklý počet přímých objednávek (tj. zadání zakázky bez nabídkového řízení). 

Maďarsko ve své zprávě o zemi týkající se zadávání veřejných zakázek informovalo 

Komisi, že mezi lety 2015 a 2017 se poměr řízení s jedinou nabídkou použitých různými 

veřejnými zadavateli této země pohyboval mezi 10 % a 28 %. Celkově byla tato řízení 

použita pro téměř 17 % z přibližného počtu 8 800 zakázek, které byly v Maďarsku 

zadány. Malta též uvedla podobné procento (18,9 %) řízení s jedinou nabídkou, 

zatímco Rumunsko oznámilo 50 %30. Nejnovější zprávy o zemi pokrývající období 2018–

2020 již tyto kvantitativní informace neobsahují.  

64 Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu, který předložila Komise, 

ukazuje poměrně vysoký podíl řízení s jediným uchazečem v roce 2020, který se 

pohyboval mezi 9 % v Litvě a Švédsku a 51 % v Polsku. Pokud jde o členské státy 

v našem vzorku, uvádí podíl 41 % v Rumunsku, 39 % v Maďarsku, 19 % v Německu a 

16 % na Maltě. V tomto kontextu vyjádřil národní kontrolní orgán Malty obavy ohledně 

zadávání veřejných zakázek, například ohledně skutečnosti, že přímé objednávky jsou 

používány bez nutných schválení a nejsou zveřejňovány ve specializovaném věstníku 

veřejných zakázek země31. Ukazatel 2 srovnávacího přehledu výsledků v oblasti 

 
30 Viz zprávy o zemích týkající se zadávání veřejných zakázek z roku 2018 (Zprávy o zemích a 

informace o zemích EU), které předložily země EU a EHP Evropské komisi. 

31 Zpráva generálního auditora, 2019, národní kontrolní úřad Malty. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34747/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/country-reports-and-information-eu-countries_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/country-reports-and-information-eu-countries_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/country-reports_en
https://www.parlament.mt/media/109811/report-by-the-auditor-general-public-accounts-2019.pdf
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jednotného trhu se týká zadávacích řízení zahrnujících jednání se společností bez výzvy 

k podávání nabídek, u kterých existuje větší pravděpodobnost střetu zájmů než 

u otevřených řízení. Čísla pro tento ukazatel jsou u našeho vzorku členských států

poměrně nízká. V Rumunsku však byl tento typ řízení použit ve 22 % případů.

Auditní subjekty v členských státech nalezly slabé stránky v řízení střetu 
zájmů 

65 V oblasti zemědělství vydávají certifikační subjekty výroční výrok o řádném

fungování systému vnitřní kontroly platební agentury a legalitě a správnosti výdajů, 

o jejichž proplacení byla Komise požádána. Podle příslušných pokynů Komise32 by se

tato práce měla vztahovat na nesrovnalosti, jako je střet zájmů. V členských státech

z našeho vzorku certifikační subjekty neoznámily žádné systémové slabé stránky v

řízení střetu zájmů platebními agenturami. V Maďarsku a Německu (Bavorsko) odhalily

při posuzování správnosti transakcí méně než deset (většinou formálních) chyb

souvisejících se střetem zájmů v nedávných letech.

66 V oblasti soudržnosti prováděly vnitrostátní a regionální auditní orgány audity

v období 2014–2020 s cílem posoudit řídicí a kontrolní systémy v členských státech, 

včetně řízení střetu zájmů. Vnitrostátní a regionální auditní orgány žádné slabé stránky 

v našem vzorku v Německu a Maďarsku neoznámily. Auditní orgán Malty došel 

k závěru, že řídicí a kontrolní systémy v této zemi fungují, potřebují však určitá 

zlepšení. Rumunský auditní orgán zmínil některé slabé stránky při využívání nástroje 

Arachne (nástroje pro hodnocení rizik poskytnutého Komisí, jak je vysvětleno v bodech 

67–69) v rámci řízení EFRR a FS. 

Vytěžování údajů není dostatečně využíváno k odhalení střetu zájmů 

67 Komise doporučuje, aby členské státy využívaly aplikaci k vytěžování údajů

Arachne, kterou zdarma poskytuje Komise, k předcházení podvodům a jejich 

odhalování. Arachne je nástroj pro hodnocení rizik, který slučuje několik zdrojů údajů a 

označuje projekty a příjemce, kteří by mohli být rizikoví. 

68 Komise v rámci nástroje Arachne poskytuje modul, který řídicím orgánům a

platebním agenturám umožňuje ve fázi výběru projektu posoudit riziko podvodu a 

střetu zájmů. Tento nástroj sám o sobě nemůže ukázat skutečný střet zájmů, může 

32 Evropská komise (GŘ AGRI), pokyn č. 1 – Pokyny pro certifikační audit účtů EZZF/EZFRV – 

Pokyn pro akreditaci, FY 2021. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=cs
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však řídicím orgánům a platebním agenturám pomoci odhalit varovné signály 

vyžadující další vyšetřování. Nástroj Arachne může být užitečný při poukazování na 

střet zájmů v zadávacím řízení na úrovni příjemců, dodavatelů nebo subdodavatelů. 

Jeho soubory údajů nicméně neobsahují informace o veřejných činitelích, kteří 

schvalují projektové žádosti v rámci sdíleného řízení a odpovídají za kontroly v 

členských státech z našeho vzorku. 

69 Využívání nástroje Arachne ve sdíleném řízení na úrovni členských států je 

běžnější v oblasti soudržnosti než v oblasti zemědělství. Přibližně čtvrtina orgánů 

zapojených do řízení a kontroly fondů EU, které odpověděly na náš průzkum, využívá 

nástroj Arachne ke kontrole a odhalování střetu zájmů (26 %). Téměř polovina 

respondentů nástroj Arachne nevyužívá (49 %) a čtvrtina buď nevěděla, nebo si 

nepřála odpovědět (25 %). Nejvíce využívají nástroj Arachne řídicí orgány (47 %) a 

nejméně pak platební agentury (12 %) a certifikační subjekty (6 %). Ze 130 orgánů 

využívajících nástroj Arachne tak více než polovina (54 %) činí „vždy“ nebo „často“, 

zatímco ostatní tak činí „někdy“ nebo „zřídka“ (viz obrázek 6 níže): 

 

Obrázek 6 – Využívání nástroje Arachne ke kontrole střetu zájmů 

v projektech* 

 

* 160 respondentů průzkumu ve všech členských státech (zejména řídicí orgány a často ve funkci 
koordinátorů) poskytlo odpovědi celkem za 501 orgánů. 

Zdroj: EÚD na základě průzkumu provedeného ve všech členských státech. 
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70 V roce 2016 Komise zřídila systém včasného odhalování rizik a vylučování

hospodářských subjektů33 pro finanční prostředky vynaložené v rámci přímého a 

nepřímého řízení. Tento systém zajišťuje, aby žadatelé, kteří představují riziko pro 

finanční zájmy EU, byli včas odhaleni a vyloučeni z udělovacího řízení nebo výběru za 

účelem plnění fondů EU. Vyloučení se uplatní konkrétně na ty, kteří jsou podezřelí 

nebo byli shledáni vinnými z podvodu, korupce, závažného profesního pochybení 

(včetně pokusu příliš ovlivnit udělovací řízení) nebo dalších nezákonných činností. 

Informace o těchto žadatelích by byly významné i pro sdílené řízení. Jak jsme uvedli ve 

zvláštní zprávě č. 11/2022 „Ochrana rozpočtu EU: Je třeba lépe využívat černých listin“, 

v současnosti na úrovni EU neexistuje žádný mechanismus pro vylučování protistran 

v rámci sdíleného řízení a nástroj Arachne není propojen se systémem včasného 

odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů. Vzhledem k tomu, že obě tyto 

aplikace vytvořila Komise, znamená chybějící integrace mezi nimi promarněnou 

příležitost předcházet situacím střetu zájmů. 

71 Orgány členských států v našem vzorku vysvětlily, že raději využívají vnitrostátní

databáze, jako jsou vnitrostátní obchodní rejstříky a databáze obyvatel. Domnívají se, 

že tyto databáze jsou aktuálnější a zahrnují úplnější informace než nástroj Arachne. 

Kromě toho několik orgánů v Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku ve snaze zajistit 

spravedlivé zadávací řízení a zabránit střetu zájmů využívá vnitrostátní nástroje pro 

vytěžování údajů (viz příklad v rámečku 7). Německé orgány nevyužívají nástroj 

Arachne ani žádné vnitrostátní nástroje pro vytěžování údajů kvůli obavám ohledně 

ochrany údajů a přesnosti a spolehlivosti údajů z nástroje Arachne. 

33 Systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61175
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61175
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_cs
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Rámeček 7 

Systém PREVENT v Rumunsku 

Rumunský Národní úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti zřídil systém 
PREVENT, což je informační systém pro předcházení střetu zájmů při zadávání 
zakázek. Tento systém je založen na „formulářích bezúhonnosti“, které jsou 
generovány informačním systémem využívaným pro všechna zadávací řízení 
procházející elektronickým nabídkovým systémem země. Do těchto formulářů 
bezúhonnosti musí zadavatelé vyplnit jména všech příslušných osob s rozhodovací 
pravomocí ze své vlastní organizace nebo z organizace podávající nabídku. Systém 
PREVENT poté tyto informace automaticky srovná s údaji v rejstříku obyvatel a 
obchodním rejstříku. Výsledkem srovnání je skóre 0 nebo 1, přičemž 1 znamená 
možnou situaci střetu zájmů. V takovém případě danou věc analyzuje inspektor 
pro bezúhonnost, aby vyloučil falešně pozitivní výsledek a, pokud se potvrdí střet 
zájmů, vydal varování pro zadavatele ohledně bezúhonnosti. 

Zdroj: EÚD na základě informací shromážděných během auditu. 

72 Systém PREVENT v Rumunsku je příkladem, jak lze využít technologii ke kontrole 

tisíců zadávacích řízení. Tento systém má nicméně také své nedostatky. Například je 

možné jej využít pouze pro nabídky zveřejněné v elektronickém nabídkovém systému 

(což se netýká 16 % nabídek mezi lety 2018 a 2020), neexistují sankce pro zadavatele, 

kteří nevyplní formulář bezúhonnosti, a možný střet zájmů nemusí být odhalen, neboť 

jsou skutečně šetřeny pouze případy, které mají skóre 1. V roce 2020 bylo 

prostřednictvím systému PREVENT analyzováno 19 506 zadávacích řízení a inspektoři 

pro bezúhonnost vydali 10 varování ohledně bezúhonnosti, včetně čtyř týkajících se 

fondů EU. Kromě toho účinnost tohoto nástroje do velké míry závisí na kvalitě jeho 

algoritmu a na kvalitě údajů z formulářů bezúhonnosti. 

73 Rostoucí dostupnost „dat velkého objemu“ o zadávání veřejných zakázek spolu 

s vývojem schopnosti digitálních nástrojů tato data analyzovat umožňuje provádět 

analýzu vzorců v zadávání veřejných zakázek34, která by mohla přinést varovné signály 

pro další vyšetřování. Totéž platí pro udělování veřejných grantů. Celkově je využívání 

nástrojů pro vytěžování údajů k odhalení střetu zájmů stále nedostatečně rozvinuto. 

 
34 Viz například Elizabeth Dávid-Barrett a Mihály Fazekas, Grand corruption and government 

change: an analysis of partisan favoritism in public procurement, European Journal on 

Criminal Policy and Research 26, 411–430 (2020). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-019-09416-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-019-09416-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-019-09416-4
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Mechanismy pro řešení jsou zavedeny, postupy však mohou být dlouhé

74 Střet zájmů může být spojen s dalším nezákonným nebo podvodným jednáním.

To se odráží ve škále možností, jež jsou k dispozici pro řešení těchto případů poté, co 

byly odhaleny, jako jsou:

o sankce nebo disciplinární řízení proti úředníkům EU či úředníkům členských států,

u nichž se zjistilo, že porušili předpisy nebo profesní povinnosti,

o postupy zaměřené na ochranu rozpočtu EU, jako je zpětné získání neoprávněně

vyplacených finančních prostředků od příjemce nebo uplatnění finanční opravy ze

strany Komise,

o trestní řízení u vnitrostátních soudů.

75 Orgány členských států v našem vzorku uvedly, že při postihování střetu zájmů

obecně nerozlišují mezi finančními prostředky EU a vnitrostátními finančními 

prostředky. Rumunské orgány nás informovaly o třech případech z období 2014–2020, 

kdy postihly zaměstnance kvůli střetu zájmů (viz obrázek 7).

Obrázek 7 – Řešení střetu zájmů je dlouhé

Zdroj: EÚD na základě informací shromážděných během auditu.

76 Pokud jsou fakta vyhodnocena jako trestný čin, mohou žalobci předložit daný

případ soudu (viz rámeček 8).

Období 2013–2016

V současnosti:
bývalý výkonný ředitel 
opětovně podal k 
soudu žalobu na toto 
rozhodnutí

V dubnu 2020
byl nyní jako 
zástupce 
výkonného 
ředitele 
propuštěn

Září 2020
dosazen zpět jako zástupce 
výkonného ředitele poté, co vyhrál 
spor a bylo uznáno jeho tvrzení, že byl 
potrestán dvakrát za tentýž skutek 

V červnu 2021
jej platební agentura 
propustila znovu

2019: 
Konečné 

rozhodnutí soudu

Od ledna 2020
jej platební agentura přeřadila na 
nižší pozici zástupce a uplatnila 
disciplinární sankci ve výši 5% 
snížení platu po dobu tří měsíců

1

2

3

4

65

Výkonný ředitel
regionálního centra platební agentury 
shledán vinným ze střetu zájmů /
neslučitelnosti
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Rámeček 8 

Střet zájmů může být spojen se škálou trestných činů, které se stále 
vyšetřují 

V Itálii byli delegáti z platební agentury, kteří měli přístup k jejímu systému pro 
registraci zemědělských pozemků, obviněni z toho, že poskytovali třetím stranám 
informace o pozemcích, o které dosud nepožádal žádný zemědělec. Tyto třetí 
strany jsou obviněny z toho, že poté o tyto pozemky požádaly, aniž by k nim měly 
platné vlastnické právo a aniž by je využívaly k zemědělské činnosti. Tato domnělá 
porušení tvoří součást hlavního případu podezření na podvod týkajícího se nároků 
sahajících do roku 2010, ohledně kterého bylo v roce 2021 zahájeno trestní řízení, 
jež stále probíhá. 

Zdroj: EÚD na základě informací získaných během auditu. 

77 Pokud střet zájmů vede k neoprávněnému vyplacení finančních prostředků EU, 

musí být dotčená částka získána od příjemce zpět35. Pokud členský stát nepřijme 

dostatečná opatření v oblasti zpětného získání, může Komise rozhodnout uplatnit 

finanční opravu vůči jeho vnitrostátnímu rozpočtu. Komise může také uplatnit finanční 

opravu, pokud zjistí slabé stránky v kontrolních systémech vnitrostátních orgánů 

zapojených do řízení a kontroly fondů EU, jako v případě popsaném výše v rámečku 1. 

Zprávy podávané o střetu zájmů jsou neúplné 

78 Komise a členské státy v našem vzorku nezveřejňují informace o rozsahu střetu 

zájmů ve sdíleném řízení. Ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství, 

výročních zprávách úřadu OLAF nebo výročních zprávách o ochraně finančních zájmů 

EU nenajdeme žádné komplexní kvantitativní informace o případech střetu zájmů nebo 

zjištění a neexistuje odpovídající ukazatel, který by měřil četnost výskytu a závažnost 

nesrovnalostí týkajících se střetu zájmů ve sdíleném řízení. 

79 Členské státy oznamují nesrovnalosti a podvody úřadu OLAF prostřednictvím 

systému pro řízení nesrovnalostí (IMS). Od roku 2000 členské státy v systému IMS 

oznámily 440 případů střetu zájmů v oblasti soudržnosti a zemědělství. Více než 

polovina těchto případů (55,4 %) byla oznámena pro EFRR, 19 % pro fondy předvstupní 

pomoci, 17 % pro ESF a nejnižší počet pro EZZF (2 %) a FS (3,4 %) (viz níže obrázek 8). 

 
35 Článek 54 nařízení č. 1306/2013 a článek 122 nařízení č. 1303/2013. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/reporting/annual-activity-reports_cs
https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/reports/annual-olaf-reports_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/union-anti-fraud-programme-uafp/union-anti-fraud-programme-ims-component_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
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Případy střetu zájmů zaznamenané v systému IMS představují 0,4 % celkového počtu 

oznámených nesrovnalostí (údaje k březnu 2022). 

Obrázek 8 – Případy střetu zájmů v systému IMS rozdělené podle fondů 

Zdroj: EÚD, na základě údajů ze systému IMS. 

80 Kvůli právním výjimkám36 však do systému IMS nejsou zadávány všechny

nesrovnalosti. Podle příručky EU pro oznamování nesrovnalostí neexistuje povinnost 

oznámit nesrovnalost úřadu OLAF, pokud ji členský stát zjistil a napravil před tím, než 

předložil Komisi výdaje k úhradě, nebo pokud je dotčená částka nižší než 10 000 EUR. 

Jak jsme zjistili při předchozích auditech37, kvantita a kvalita údajů a informací 

zaznamenaných v systému IMS se v jednotlivých členských státech liší. V systému IMS 

nejsou zaznamenávány ani všechny případy vyšetřované úřadem OLAF. Například z 18 

případů, kterými se zabýval úřad OLAF a jež obsahovaly prvek střetu zájmů v oblasti 

soudržnosti, jich bylo v systému IMS dotčenými členskými státy zaznamenáno pouze 

šest. Členské státy mohou rovněž považovat střet zájmů za méně významný prvek 

v rámci širšího případu podvodu (například zfalšované dokumenty či prohlášení, 

korupce nebo úplatkářství) a nemusí tyto případy oznamovat jako případy týkající se 

střetu zájmů. 

36 Čl. 122 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013; čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

37 Zvláštní zprávy č. 1/2019 „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU“, body 23–28, a 

č. 6/2019 „Boj proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost“, body 47–57. 

55 %

17 %

3 %

7 %

2 %

16 %

440 případů
střetu zájmů

Zemědělské fondy
EZZF, 10
EZFRV, 29

Fondy soudržnosti
EFRR, 244
ESF, 73
FS, 15

Jiné
Jiné typy fondů z 
předvstupního období, 69

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/handbook-irregularity-reporting-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1306
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=49940
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81 Kromě údajů ze systému IMS dostávají GŘ REGIO a GŘ EMPL informace 

o případech střetu zájmů a souvisejícím zpětném získávání prostředků při zadávání 

veřejných zakázek od členských států v rámci ESF, FS a EFRR prostřednictvím SFC, 

systému EU pro řízení finančních prostředků. V období 2014–2020 členské státy 

oznámily 31 nesrovnalostí týkajících se střetu zájmů v celkové výši 3,4 milionu EUR, 

které měly dopad na výsledek zadávacích řízení (čtyři v rámci FS, 24 v rámci EFRR a tři 

v rámci ESF). Těchto 31 případů souvisí s 16 programy v 11 členských státech. 

82 GŘ AGRI takové informace o podobných případech v rámci EZFRV prostřednictvím 

systému SFC nedostává, neboť členské státy zasílají pouze souhrnné tabulky, které 

neukazují, o jaký druh nesrovnalosti v jednotlivých případech šlo. 

  

https://ec.europa.eu/sfc/en
https://ec.europa.eu/sfc/en
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Závěry a doporučení 

83 Celkově jsme došli k závěru, že Komise i členské státy vyvinuly ohledně řešení

střetu zájmů úsilí, přetrvávají však nedostatky, zejména z hlediska podpory 

transparentnosti a odhalování rizikových situací. 

84 Rámec Komise pro předcházení střetu zájmů interně vychází ze služebního řádu

EU, jeho prováděcích ustanoveních a etických kodexů a pokynů a jeho součástí je 

i komplexní školení o etice (body 20–22). Kromě toho evropská veřejná ochránkyně 

práv analyzovala postupy Komise týkající se efektu otáčivých dveří a doporučila, aby 

Komise dočasně zakázala bývalým úředníkům, aby přijali nabídku pracovního místa, 

pokud tento krok představuje riziko, které nelze zmírnit pomocí řádně monitorovaných 

a prosazovaných omezení (viz bod 24). 

85 Audity Komise v oblasti soudržnosti a zemědělství se v příslušných případech

zaměřují na střet zájmů a od roku 2021 je tomu tak i u přímých plateb zemědělcům. 

Audity Komise pomáhají určit nedostatky při předcházení střetu zájmů, které se často 

týkají procesních otázek, ale také obecněji slabých stránek při řízení zadávání veřejných 

zakázek (body 25–28). 

86 Členské státy, které jsme zkoumali, mají zavedena pravidla a postupy pro

předcházení a řízení střetu zájmů, ty však od aktualizace finančního nařízení v roce 

2018 nebyly zásadně změněny. Nejpoužívanější metodou jsou vlastní prohlášení spolu 

se školením a aktivitami ke zvyšování informovanosti v oblasti etiky a bezúhonnosti, 

střídání zaměstnanců je preferováno méně. Členové vlády zapojení do rozhodování a 

přidělování finančních prostředků na programy EU nemusí předkládat žádná prohlášení 

(body 29–42). 

87 Pokud jsou k dispozici otevřené, srovnatelné a transparentní informace

o konečných příjemcích finančních prostředků EU, je rovněž možná lepší veřejná

kontrola. Komise na svých internetových stránkách zveřejňuje odkazy na vnitrostátní a

regionální internetové stránky uvádějící příjemce finančních prostředků EU v oblasti

zemědělství a soudržnosti. Komise také veřejnosti zpřístupňuje on-line platformu

Kohesio, která obsahuje informace o projektech financovaných z prostředků na

soudržnost ve všech členských státech. Tyto internetové stránky v současnosti

neobsahují informace o konečných příjemcích, kteří jsou právnickou osobou, což

omezuje transparentnost. Uvedení totožnosti skutečných majitelů společností

čerpajících finanční prostředky EU bude v novém programovém období pro oblast

soudržnosti v řídicích a kontrolních systémech členských států povinné. Příjemci
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finančních prostředků na zemědělství budou od roku 2023 muset poskytovat 

informace o skupinách podniků, kterých se účastní (body 43–46). 

88 Z našich výměn s orgány členských států jsme došli k závěru, že informace 

o citových vazbách, politické spřízněnosti a osobních zájmech je obtížné získat a 

v mnoha případech se na tyto informace vztahují předpisy o ochraně údajů. Pokud jde 

o zadávání zakázek, zaznamenali jsme v členských státech škálu postupů ověřování, 

které byly obecně zaměřeny na prohlášení o střetu zájmů a někdy obsahovaly kontroly 

jmen osob s rozhodovací pravomocí v databázi obyvatel nebo na základě veřejně 

dostupných internetových nástrojů, jako je obchodní rejstřík (body 59–62). 

89 Orgány sdíleného řízení také kontrolují situace zadávání zakázek, které by mohly 

naznačovat střet zájmů, obecně nazývané „varovné signály“. Zjistili jsme však, že 

některým varovným signálům byla věnována nedostatečná pozornost, například 

vysokému podílu řízení s jediným uchazečem nebo případům, kdy jsou zakázky 

dojednány s dodavateli bez nabídkového řízení (body 63 a 64). 

90 Využívání nástroje Arachne je dobrovolné. Tento nástroj rovněž neobsahuje 

informace o veřejných činitelích zapojených do řízení a kontroly fondů EU. Tím jsou 

omezeny druhy situací střetu zájmů, které může pomoci odhalit (body 67–69). Stejně 

jako u jakéhokoli nástroje pro vytěžování údajů jeho užitečnost do velké míry závisí na 

kvantitě a kvalitě souvisejících dostupných údajů. 

91 Členské státy shromažďují údaje o střetu zájmů v rámci své povinnosti 

zaznamenávat nesrovnalosti a oznamovat je Komisi. Kvůli slabým stránkám v oblasti 

oznamování nemá Komise ani členské státy úplný přehled částek dotčených střetem 

zájmů ve sdíleném řízení a odpovídající ukazatel neexistuje (body 78–82). 

Doporučení 1 – Zlepšit schopnost předcházet střetu zájmů, 
odhalovat jej a oznamovat jej 

Komise by měla: 

a) usnadnit a podporovat sdílení osvědčených postupů mezi ní a členskými státy 

i mezi členskými státy ohledně toho, jak zjistit různé situace střetu zájmů popsané 

v čl. 61 odst. 3 finančního nařízení: rodina, citové vazby, politická nebo národní 

spřízněnost, hospodářské zájmy nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé osobní zájmy; 
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b) podporovat výměnu osvědčených postupů o využívání nástrojů pro data velkého 

objemu a vytěžování údajů v členských státech s cílem odhalit střet zájmů a vyzvat 

členské státy, aby tyto nástroje zpřístupnily všem svým orgánům a systematicky je 

využívaly; 

c) stanovit jasné pokyny pro členské státy týkající se toho, kdy a jak úplným a 

jednotným způsobem oznamovat Komisi prostřednictvím systému IMS podvody a 

nesrovnalosti zahrnující střet zájmů. 

Cílové datum provedení: 2024 

Doporučení 2 – Podporovat transparentnost 

Komise by měla: 

a) označit a šířit osvědčené postupy, včetně postupů, které se uplatňují s cílem 

předcházet střetu zájmů při navrhování a přijímání programů a opatření; 

b) usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy o vyžadování 

prohlášení o příjmech a majetku zaměstnanců veřejného sektoru na vnitrostátní 

nebo regionální úrovni pracujících na pozicích s rozhodovací pravomocí ve 

sdíleném řízení, aby se zvýšila transparentnost a odpovědnost a minimalizovalo 

riziko neohlášeného střetu zájmů. 

Cílové datum provedení: 2024 

Tuto zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Joëlle Elvingerová, členka Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 25. ledna 2023. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Tony Murphy 

 předseda 
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Použité zkratky 
EDES: systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů (Early 

Detection and Exclusion System) 

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj 

EPPO: Úřad evropského veřejného žalobce 

ESF: Evropský sociální fond 

EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EZZF: Evropský zemědělský záruční fond 

FS: Fond soudržnosti 

GRECO: Skupina států proti korupci 

GŘ AGRI: Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 

GŘ BUDG: Generální ředitelství pro rozpočet 

GŘ EMPL: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování 

GŘ HR: Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost 

GŘ REGIO: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku 

IDOC: Úřad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření 

IMS: Systém pro řízení nesrovnalostí (Irregularity management system) 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OLAF: Evropský úřad pro boj proti podvodům 

SFC: systém pro řízení finančních prostředků v Evropské unii 

SZP: společná zemědělská politika 
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Glosář 
Akční plán: dokument, v němž jsou stanoveny kroky, které je třeba učinit k dosažení 

konkrétního cíle. 

Arachne: nástroj pro vytěžování údajů a hodnocení rizik, který vyvinula Komise na 

podporu řídících orgánů a platebních agentur při řízení a kontrole fondů ESI a SZP. 

Certifikační orgán: u výdajů na zemědělství se jedná o veřejný či soukromý subjekt 

pověřený členským státem úkolem akreditovat platební agentury a každoročně 

ověřovat spolehlivost jejich účetní závěrky a legalitu a správnost souvisejících operací. 

Data velkého objemu: velké množství nestrukturovaných dat z rozmanitých zdrojů a 

jejich zpracovávání, shromažďování, ukládání a analýza s cílem odhalit významné 

vzorce, tendence a spojení. 

Efekt otáčivých dveří: situace, kdy jednotlivec opustí legislativní nebo regulační úlohu 

s cílem ujmout se související pozice v soukromém sektoru nebo naopak.  

Chyba: výsledek nesprávného výpočtu nebo nesrovnalost plynoucí z nedodržení 

právních a smluvních povinností. 

Korupce: zneužívání veřejné, podnikové nebo osobní pravomoci k nezákonnému zisku. 

Nesrovnalost: porušení předpisů EU (nebo příslušných vnitrostátních předpisů) či 

smluvních závazků. 

Operační program: rámec pro provádění projektů soudržnosti financovaných EU ve 

stanoveném období, který odráží priority a cíle stanovené v dohodách o partnerství 

mezi Komisí a jednotlivými členskými státy. 

Oznamovatel: osoba, často zaměstnanec, která sdělí informace o protiprávním jednání 

v rámci podniku nebo organizace. 

Platební agentura: subjekt jmenovaný členským státem, aby spravoval výdaje EU na 

zemědělství. 

Podezření z podvodu: nesrovnalost, která vede k zahájení správního nebo soudního 

řízení za účelem zjištění, zda se jednalo o podvod. 

Podvod: úmyslné a protiprávní použití klamu za účelem získání podstatné výhody tím, 

že je jiná strana zbavena majetku nebo peněz. 
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Program rozvoje venkova: soubor vnitrostátních nebo regionálních víceletých cílů a 

opatření schválených Komisí pro provádění politiky EU v oblasti rozvoje venkova. 

Prohlášení o věrohodnosti: prohlášení zveřejňované ve výroční zprávě EÚD, v němž se 

uvádí výroky auditora o spolehlivosti účetní závěrky EU a o legalitě a správnosti 

operací, na nichž se účetní závěrka zakládá. 

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, která dostává grant nebo půjčku z rozpočtu 

EU. 

Přímé platby: platby podpory, většinou podpory na plochu, vyplácené přímo 

zemědělcům z Evropského zemědělského záručního fondu. 

Řídicí orgán: celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán či soukromý subjekt 

určený členským státem, aby řídil program financovaný EU. 

Sdílené řízení: způsob provádění výdajů z rozpočtu EU, při němž na rozdíl od přímého 

řízení Komise deleguje úkoly na členské státy, avšak konečná odpovědnost zůstává 

Komisi. 

Skutečný majitel: osoba, která v konečném důsledku těží z podniku nebo organizace 

nebo na nich má zájem. 

Systém pro řízení nesrovnalostí: aplikace, kterou členské státy používají k oznamování 

nesrovnalostí (včetně podezření z podvodu) úřadu OLAF. 

Varovný signál: ukazatel naznačující, že operace nebo jiná činnost by mohla být 

podvodná. 
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Odpovědi Komise 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=63584 

Harmonogram 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=63584 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=63584
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=63584
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Auditní tým 
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a 

programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti 

rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co 

nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem 

příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti. 

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát I, který se zaměřuje na udržitelné 

využívání přírodních zdrojů a jemuž předsedá členka EÚD Joëlle Elvingerová. Audit vedl 

člen EÚD Pietro Russo a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Chiara Ciprianiová a 

tajemník kabinetu Benjamin Jakob, vyšší manažer Richard Hardy, vedoucí úkolu 

Jan Huth, zástupkyně vedoucího úkolu Anca Florinela Cristescuová a auditoři 

Servane de Becdelièvreová, Maciej Szymura, Mihaela Vacarasuová a Lutz Venske. 

Grafickou podporu zajišťovala Marika Meisenzahlová. Jazykovou podporu poskytoval 

Michael Pyper. 

 

Zleva doprava: Pietro Russo, Benjamin Jakob, Anca Florinela Cristescuová, 

Richard Hardy, Servane de Becdelièvreová, Jan Huth  
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Střety zájmů jsou nesrovnalosti s dopadem na rozpočet EU, k nimž 
dochází, když je z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, 
politické nebo národní spřízněnosti, hospodářského zájmu nebo 
z důvodů jiného osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní 
výkon funkcí osob podílejících se na správě rozpočtu EU. 

Zkoumali jsme, zda se střet zájmů odpovídajícím způsobem řeší 
v zemědělské politice a politice soudržnosti. Dospěli jsme 
k závěru, že Komise a členské státy mají zaveden rámec pro 
předcházení a řízení střetu zájmů, avšak přetrvávají nedostatky, 
zejména pokud jde o podporu transparentnosti a odhalování 
rizikových situací. 

Doporučujeme, aby Komise provedla opatření, která zlepší její 
schopnost předcházet střetu zájmů, odhalovat jej a informovat 
o něm, a aby podporovala transparentnost.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce 
Smlouvy o fungování EU. 
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