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Shrnutí 
I Tento přezkum přináší srovnávací analýzu fondů politiky soudržnosti na období 
2021–2027 a Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem analýzy je přispět k víceletým 
finančním rámcům na období po roce 2027. Zkoumali jsme podobnosti i rozdíly obou 
nástrojů, přičemž jsme se zaměřili na jejich celkový rámec, správu a řízení. 

II V červenci 2020 Evropská rada schválila nástroj na podporu oživení 
(NextGenerationEU, zkr. NGEU), který je koncipován jako dočasný nástroj, jehož 
účelem je zmírňovat dopady pandemie onemocnění COVID-19 na občany a podniky a 
posilovat odolnost EU a jejích členských států proti budoucím otřesům. Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus, v jehož rámci mohou členské státy žádat o granty a 
půjčky, a připadá na něj převážná část výdajů NGEU. Očekává se, že členské státy 
budou využívat finanční prostředky Nástroje pro oživení a odolnost k financování 
reforem příměji souvisejících s doporučeními pro jednotlivé země vydanými v rámci 
evropského semestru, ale také k financování investic, stejně jako v rámci politiky 
soudržnosti. Celkový objem financování z prostředků EU se tak může v nadcházejících 
letech zvýšit přibližně z 1 % na 3 % HDP EU. 

III Finanční podpora připravená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost je 
poskytována prostřednictvím grantů, stejně jako u velké části programů politiky 
soudržnosti, ale k tomu také prostřednictvím půjček, které musí členské státy splatit. 
Finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti jsou členským státům přidělovány 
pomocí metody, která zohledňuje regionální rozdíly. Při rozdělování finanční podpory 
z Nástroje pro oživení a odolnost se tyto rozdíly naopak nezohledňují. 

IV Nástroj pro oživení a odolnost funguje souběžně s mechanismy financování 
politiky soudržnosti EU. Členské státy se tak mohou rozhodnout, zda své investice 
budou financovat z Nástroje pro oživení a odolnost, nebo z fondů politiky soudržnosti. 
Nástroj pro oživení a odolnost podléhá přímému řízení, zatímco fondy politiky 
soudržnosti jsou využívány v rámci sdíleného řízení. K oběma těmto zdrojům 
financování se tudíž pro orgány EU i pro orgány členských států vážou různé 
povinnosti. Bez ohledu na způsob řízení má konečnou odpovědnost za čerpání 
rozpočtu EU Komise. Struktura víceúrovňové správy a zásada partnerství vztahující se 
na fondy politiky soudržnosti se u Nástroje pro oživení a odolnost neuplatňují. Také 
zapojení místních a regionálních orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti nevyžaduje tento nástroj ve stejném rozsahu jako 
fondy politiky soudržnosti. 
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V Výrazně se liší i počet a odůvodnění programových dokumentů, jakož i postupy 
schvalování a posuzování. Koordinace souběžného provádění je součástí programové 
koncepce obou nástrojů a členské státy mají povinnost zajistit, aby se oba nástroje 
neduplikovaly, nýbrž aby se vzájemně doplňovaly. V období 2014–2020 byly 
z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti poskytnuty prostředky 
představující finanční ekvivalent přibližně 10 % veškerých veřejných investic v celé 
EU-27. V současném období Nástroj pro oživení a odolnost podíl veřejných investic v 
členských státech financovaných z prostředků EU ještě zvýší. Kde je tento podíl již 
vysoký, může dodatečné financování nabízené v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
dále zvýšit tlak na členské státy ohledně čerpání prostředků, které mají k dispozici. 

VI Členské státy jsou povinny předložit Komisi odhad nákladů na opatření, která jsou 
obsažena v jejich plánech pro oživení a odolnost. Komise při posuzování těchto plánů 
ověří přiměřenost a věrohodnost daných odhadů; platby v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost však s těmito náklady spojeny nejsou. Tato skutečnost má významný dopad 
na programovou koncepci a plánování intervencí v členských státech, na to, jakým 
způsobem je monitorován dosažený pokrok a jakým způsobem je oznamován Komisi, 
i na to, jak jsou propláceny výdaje v rámci zajištění uspokojivého dosahování milníků a 
cílů. Do jaké míry je financování z Nástroje pro oživení a odolnost jako takové založeno 
více na výkonnosti než fondy politiky soudržnosti, se nicméně teprve ukáže. Také 
podmínky, jimiž se řídí proplácení výdajů, jsou v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
pružnější, než je tomu u převážné většiny výdajů v rámci fondů politiky soudržnosti. 

VII Oba nástroje rovněž stanoví odlišná pravidla monitorování, podávání zpráv a 
hodnocení. V rámci Nástroje pro oživení a odolnost se monitoruje dosahování milníků 
a cílů, kdežto u politiky soudržnosti se informace o výkonnosti ve finančním výkaznictví 
nezohledňují. V obou nástrojích se pro účely monitorování používají spíše ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy a jednotlivé národní plány pro oživení a odolnost a 
méně společné ukazatele, které jsou použitelné ve všech oblastech. Tyto specifické 
ukazatele však nelze agregovat, a neumožňují tudíž měřit výkonnost na úrovni EU nebo 
provádět srovnání mezi různými programy politiky soudržnosti a plány pro oživení a 
odolnost. V souvislosti s přípravou rámce politiky soudržnosti po roce 2027 je 
nezbytné, aby hodnocení obou nástrojů, která mají proběhnout v roce 2024, byla úzce 
koordinována, a to nejen mezi oběma těmito nástroji, ale i s přezkumem politiky 
soudržnosti v polovině období v roce 2025. 
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VIII Na úrovni EU se kontrolní a auditní opatření pro Nástroj pro oživení a odolnost 
zaměřují na uspokojivé dosahování milníků a cílů. U fondů politiky soudržnosti se 
kontrolní a auditní opatření na úrovni Komise i členských států soustřeďují hlavně na 
správnost vzniklých výdajů, jsou-li výdaje propláceny na základě skutečných nákladů. 
U Nástroje pro oživení a odolnost musí Komise zajistit, aby byly finanční zájmy EU 
účinně chráněny. Za tímto účelem by měla získat od členských států přiměřenou jistotu 
o tom, že je Nástroj pro oživení a odolnost prováděn v souladu s unijním 
i vnitrostátním právem. Členské státy jsou dále povinny shromažďovat údaje 
o konečných příjemcích finančních prostředků a pro účely auditu a kontroly vést 
seznam financovaných opatření. 

IX Tato srovnávací analýza je přezkumem, nikoli auditem. Souběžné zavádění 
programů politiky soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost v nadcházejících letech 
ukáže, jak rozdíly v regulačním rámci ovlivňují provádění a výsledky.  
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Úvod 
01 Víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–20271 poskytne finanční 
prostředky ve výši 1 211 miliard EUR.2 Z této částky připadne 361 miliard EUR na 
financování politiky soudržnosti; prostředky se rozdělí mezi Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Fond soudržnosti (FS)3 a Evropský sociální fond plus (ESF+)4 a 
jednotlivým členským státům většinou budou poskytovány prostřednictvím grantů (viz 
rámeček 1). 

Rámeček 1 

Politika soudržnosti: hlavní dlouhodobá investiční politika EU 

Politika soudržnosti je hlavní dlouhodobou investiční politikou v rámci rozpočtu 
EU. Původně se nazývala „regionální politika“ a byla zavedena Římskou smlouvou. 
V roce 1988 se strukturální fondy staly součástí jedné zastřešující politiky 
soudržnosti EU, jejímž cílem bylo „posílit hospodářskou a sociální soudržnost 
snižováním rozdílů v úrovni rozvoje mezi regiony“5. 

02 Počátkem roku 2020 se z Číny do Evropy rozšířila pandemie onemocnění COVID-
19 a způsobila hospodářský útlum, který byl podstatně větší než hospodářský útlum 
způsobený finanční krizí v roce 2008. Na konci roku 2021 Komise očekávala, že 
hospodářský růst se vrátí na svou předpandemickou úroveň do začátku roku 20236. 
V důsledku ruské invaze na Ukrajinu a následného zvýšení nákladů na energii se však 
hospodářské prognózy opět zhoršily a vyhlídka na hospodářské oživení se vzdálila7 (viz 
obrázek 1). 

                                                        
1 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027. 

2 The EU’s 2021–2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021, p. 6. 

3 Nařízení (EU) 2021/1058 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti 
(dále jen „nařízení o EFRR/FS“). 

4 Nařízení (EU) 2021/1057, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus a zrušuje nařízení 
(EU) č. 1296/2013 (dále jen „nařízení o ESF+“). 

5 Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

6 European Economic Forecast, Autumn 2021, dokument č. 160, 2021, s. 24. 

7 European Economic Forecast, Summer 2022, dokument č. 183, 2022, s. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=CS
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Obrázek 1 – Objemový index HDP v EU-27, 2006 – léto 2022 
(v procentech) 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

03 Za účelem zmírnění dopadu pandemie na občany a podniky, podpory oživení a
posílení odolnosti EU a jejích členských států přijala Rada dočasný nástroj na podporu 
oživení – NextGenerationEU (NGEU)8. Od roku 2021 do roku 2026 budou členským 
státům prostřednictvím tohoto nástroje poskytnuty prostředky ve výši 807 miliard 
EUR9. Přibližně 90 % těchto finančních prostředků (724 miliard EUR) bude poskytnuto 
prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost10. Nástroj pro oživení a odolnost nabízí 
granty (338 miliard EUR) i půjčky (386 miliard EUR), o které mohou jednotlivé členské 
státy požádat11. Ze zbývajících 83 miliard EUR z prostředků NGEU bylo 51 miliard EUR 
uvolněno jako další zdroj financování programů politiky soudržnosti na období 2014–

8 Článek 1 nařízení Rady (EU) 2020/2094, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu 
oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19 (dále jen „nařízení o NGEU“). 

9 Všechny částky ve zprávě jsou uvedeny v běžných cenách. 

10 Nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (dále jen „nařízení 
o RRF“).

11 Čl. 15 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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2020, které je poskytováno v rámci pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy 
(REACT-EU)12 (viz rámeček 2). 

Rámeček 2 

Nástroj pro oživení a odolnost: jednorázový dočasný nástroj pro 
hospodářské oživení 

Nástroj pro oživení a odolnost je jednorázový dočasný nástroj zřízený na základě 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jmenovitě její hlavy týkající se 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti13. Tento nástroj má přispět k oživení 
po hospodářské krizi způsobené pandemií onemocnění COVID-19 podporou 
udržitelného růstu a budováním odolnosti vůči budoucím otřesům. 

04 Obrázek 2 znázorňuje celkovou finanční podporu EU, která je v nadcházejících
letech k dispozici v rámci NGEU a VFR. 

Obrázek 2 – Finanční podpora EU dostupná v rámci NGEU a VFR

V současných cenách. 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise zveřejněných v dubnu 2021. 

12 Nařízení (EU) 2020/2221, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o dodatečné zdroje a prováděcí opatření na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti
s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě ekologického, digitálního a
odolného oživení hospodářství (dále jen „nařízení o REACT-EU“).

13 Článek 2 nařízení o RRF. Článek 175 SFEU. 

REACT EU

NextGenerationEU
807 mld. EUR

2021–2027
Dlouhodobý rozpočet

1 211 mld. EUR

Fondy politiky soudržnosti
(EFRR/FS a ESF+)

Nástroj pro oživení a 
odolnost 
724 mld. EUR, z toho
338 mld. EUR na granty a
386 mld. EUR na půjčky

Jiné fondy EU

Jiné oblasti politiky

32 mld. EUR

361 mld. EUR

Granty v hodnotě 
338 mld. EUR

165 mld. EUR 
čerpané úvěry

221 mld. EUR
nevyčerpané úvěry 

850 mld. EUR

51 mld. EUR

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
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05 Pro plánované investice, které mají být financovány z rozpočtu EU, existuje 
jednotný seznam projektů. Vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost i fondy 
politiky soudržnosti jsou prováděny souběžně, právní předpisy, jimiž se tyto nástroje 
řídí, vyžadují, aby investice byly plánovány a prováděny takovým způsobem, aby se oba 
nástroje vzájemně doplňovaly, a navzájem se nezdvojovaly. Tyto právní předpisy 
zejména stanoví, že v programových dokumentech musí být uvedeno, jak bude tato 
doplňkovost zajištěna14. Zároveň je zakázáno jakékoli dvojí financování15. 

  

                                                        
14 Článek 28 nařízení o RRF. Článek 11 a čl. 22 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060 

o společných ustanoveních (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“). 

15 Článek 62 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Rozsah a koncepce 
06 Tento přezkum přináší srovnávací analýzu fondů politiky soudržnosti na období 
2021–2027 a Nástroje pro oživení a odolnost s cílem přispět k víceletým finančním 
rámcům na období po roce 2027. Tímto tématem jsme se zabývali kvůli významu obou 
nástrojů pro hospodářské oživení v členských státech EU po pandemii onemocnění 
COVID-19, jakož i kvůli zájmu o prováděcí mechanismus Nástroje pro oživení a 
odolnost. Zkoumali jsme podobnosti a rozdíly mezi oběma nástroji, přičemž jsme se 
zaměřili na jejich celkový rámec, mechanismy správy a řízení, jakož i na jejich vzájemné 
vazby a rizika a výzvy vyplývající z toho, že budou v nadcházejících letech prováděny 
souběžně. 

07 Porovnali jsme právní předpisy, jimiž se řídí Nástroj pro oživení a odolnost, 
s právními předpisy, o něž se opírají fondy politiky soudržnosti (EFRR, FS, ESF+, 
s výjimkou REACT-EU, Fondu pro spravedlivou transformaci a Nástroje pro propojení 
Evropy) na období 2021–2027. Analyzovali jsme rovněž pokyny týkající se Nástroje pro 
oživení a odolnost vydané Komisí a vedli jsme rozhovory se zaměstnanci Generálního 
ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO, Generálního ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL) a Generálního ředitelství 
pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) a pracovní skupiny generálního 
sekretariátu RECOVER. 

08 Na úrovni členských států jsme vedli rozhovory s národními koordinačními orgány 
Nástroje pro oživení a odolnost i s dalšími subjekty zapojenými do přípravy a provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a 
dohod o partnerství na období 2021–2027. Pro náš přezkum jsme si vybrali Německo, 
Španělsko, Francii, Itálii, Rumunsko a Slovinsko, aby svým rozsahem zahrnul jak členské 
státy s federálním uspořádáním, tak členské státy organizované unitárně. Španělsko a 
Itálie jsou rovněž dva největší příjemci, pokud jde o kombinované financování politiky 
soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost. Plány pro oživení a odolnost členských 
států, které jsme zahrnuli do našeho vzorku, byly přijaty do konce září 2021, kdy jsme 
zahájili svou práci. 

09 Čerpali jsme rovněž z více než 200 veřejně dostupných studií a publikací jiných 
institucí EU, výzkumných ústavů, akademických pracovníků a analytických středisek, 
jakož i z řady vlastních zpráv (viz příloha I). 
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10 Jedná se o přezkum, nikoli o audit. V době naší práce byl Nástroj pro oživení a 
odolnost ve druhém roce svého provádění, zatímco provádění fondů politiky 
soudržnosti na období 2021–2027 bylo postupně zahájeno v březnu 2022.  
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Celkový rámec 

Nástroj pro oživení a odolnost má podobné priority, ale 
financování, které nabízí, je těsněji spojeno s prováděním 
reforem 

Podobné priority jsou prezentovány odlišným způsobem 

11 Cílem Nástroje pro oživení a odolnost i fondů politiky soudržnosti je přispívat 
k politickým prioritám EU v oblasti podpory digitální a ekologické transformace16. Oba 
nástroje rovněž podporují investice v rámci okruhu 2 víceletého finančního rámce 
„Soudržnost, odolnost a hodnoty“. Členské státy mají díky tomuto překrývání značnou 
volnost při výběru nástroje, z něhož bude daná investice financována. 

12 Výdajové priority Nástroje pro oživení a odolnost a fondů politiky soudržnosti 
jsou strukturovány a prezentovány odlišným způsobem. Zatímco Nástroj pro oživení a 
odolnost seskupuje oblasti politiky EU do šesti pilířů17, fondy politiky soudržnosti na 
období 2021–2027 podporují pět politických cílů18 (podrobnosti o plánovaných 
výdajích k říjnu 2022 viz obrázek 3 a příloha II). 

                                                        
16 Politické směry pro příští Evropskou komisi 2019–2024, 16.7.2019. 

17 Článek 3 nařízení o RRF. 

18 Čl. 5 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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Obrázek 3 – Cíle politiky soudržnosti a pilíře Nástroje pro oživení a 
odolnost 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

13 Mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a politikou soudržnosti existují konkrétní 
rozdíly v tom, jakým způsobem lze jejich prostřednictvím přidělovat finanční 
prostředky EU. 

— V případě Nástroje pro oživení a odolnost byly stanoveny rozpočtové cíle, které 
předpokládají, že nejméně 37 % jeho prostředků bude přiděleno na ekologickou 
transformaci a nejméně 20 % na digitální transformaci19. V plánech pro oživení a 
odolnost všech členských států se předpokládá, že obě tyto prahové hodnoty 
budou překročeny20. 

— Politika soudržnosti na období 2021–2027 požaduje tematické zaměření. Podle 
tohoto požadavku musí být podobně jako v případě Nástroje pro oživení a 
odolnost minimální podíl finančních prostředků z EFRR a FS přidělen na inovace 
(alespoň 25 %, v nejrozvinutějších regionech dokonce 85 %) a na ekologickou 
transformaci (alespoň 30 %)21; v případě ESF+ na sociální začleňování (alespoň 
25 %), zaměstnanost mladých lidí (alespoň 12,5 %), boj proti dětské chudobě 
(alespoň 5 %) a podporu nejchudších osob (alespoň 3 %)22. Politika soudržnosti 
neumožňuje financování reforem veřejné správy, kromě určitých výjimek, jakými 

                                                        
19 Čl. 18 odst. 4 písm. e) a f) nařízení o RRF. 

20 Srovnávací přehled oživení a odolnosti. 

21 Článek 4 nařízení o EFRR/FS. 

22 Článek 7 nařízení o ESF+. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=CS
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jsou cílené reformy institucí a služeb trhu práce v rámci ESF+23. Vyžaduje však 
splnění základních podmínek jako předpoklad k provádění fondů politiky 
soudržnosti24. 

Oba nástroje vyžadují, aby členské státy dodržovaly pro ochranu rozpočtu EU 
podmíněnost25 a financovaly pouze ty investice, které významně nepoškozují životní 
prostředí26. 

Financování poskytované v rámci Nástroje pro oživení a odolnost má být 
více propojeno s reformami uvedenými v doporučeních pro jednotlivé 
země, některé důležité body však zůstaly nevyřešeny 

14 V rámci evropského semestru Komise analyzuje potřeby strukturálních reforem a 
investic v členských státech a vydává doporučení pro jednotlivé země,27 která poskytují 
individualizované pokyny k makroekonomickým, rozpočtovým a strukturálním 
politikám28. 

15 Jak Nástroj pro oživení a odolnost, tak politika soudržnosti od členských států 
vyžadují, aby se zabývaly výzvami a prioritami stanovenými v doporučeních pro 
jednotlivé země z let 2019 a 202029. Co se týče fondů politiky soudržnosti, jsou priority 
pro investice stanovovány během procesu programování30, přičemž se zohledňují 
doporučení pro jednotlivé země. V minulosti jsme zjistili, že členské státy příslušná 
doporučení pro jednotlivé země často neprovedly v plném rozsahu a že vazba mezi 

                                                        
23 Čl. 4 odst. 1 písm. B)  nařízení o ESF+. 

24 Článek 15 nařízení o společných ustanoveních. 

25 Nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu 
Unie. 

26 Článek 17 nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

27 Nařízení (EU) č. 1175/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 
politik. 

28 Články 121 a 148 SFEU. 

29 Čl. 17 odst. 3 nařízení o RRF. Čl. 12 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

30 Příloha D zpráv o zemích za rok 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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výdaji EU a prováděním doporučení v období 2011–2018 byla slabá31. Komise nedávno 
provedla analýzu, ve které se zabývala otázkou, do jaké míry byla doporučení pro 
jednotlivé země na období 2019–2020 realizována. Zjistila, že v 85 % těchto 
doporučení bylo dosaženo určitého nebo omezeného pokroku a u 11 % z nich 
významného pokroku. Pouze 1 % těchto doporučení bylo provedeno v plném rozsahu. 
Ve 3 % nebylo dosaženo žádného pokroku32. 

16 Nařízení o RRF propojuje financování EU s vnitrostátními strukturálními 
reformami přímějším způsobem než politika soudržnosti. Vyžaduje, aby členské státy 
ve svých plánech pro oživení a odolnost „řešily všechna příslušná doporučení pro 
jednotlivé země nebo jejich významnou část“. Kromě toho se požadavky na podávání 
zpráv v rámci Nástroje pro oživení a odolnost staly součástí evropského semestru 2022. 
Má-li Komise za to, že reformy v rámci Nástroje pro oživení a odolnost nedostatečným 
způsobem řeší problémy, kterým členské státy čelí, může navrhnout dodatečné 
doporučení pro jednotlivé země33. Jak jsme však nedávno uvedli, některé důležité 
strukturální reformy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země z roku 2019 zůstaly 
v námi prověřovaných plánech pro oživení a odolnost doposud nevyřešeny34.  

Rozdílné metody přidělování prostředků a zdrojů financování 
prostřednictvím emisí dluhopisů pro Nástroj pro oživení a 
odolnost 

Metody přidělování prostředků z fondů politiky soudržnosti a Nástroje 
pro oživení a odolnost se liší 

17 Fondy politiky soudržnosti a Nástroj pro oživení a odolnost používají k přidělování 
finančních prostředků členským státům rozdílné metody. Přidělování prostředků 
z fondů politiky soudržnosti zohledňuje národní a regionální rozdíly a vychází 

                                                        
31 Zvláštní zpráva 16/2020: „Evropský semestr – doporučení pro jednotlivé země řeší důležité 

otázky, ale je třeba je lépe provádět“, body 41–44 a 60. Stanovisko 06/2020 k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a 
odolnosti (COM(2020) 408), bod 46. 

32 Sdělení Komise „Evropský semestr 2022 – Jarní balíček“, COM(2022) 600, dodatek 2, s. 18. 

33 Evropský semestr a Nástroj pro oživení a odolnost. 

34 Zvláštní zpráva 21/2022: „Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze strany 
Komise – celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s prováděním“, bod 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=CS
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_cs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_CS.pdf
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z ustáleného, tzv. berlínského vzorce35. Metoda přidělování prostředků v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost byla dohodnuta v červenci 202036. Tato metoda 
zohledňuje rozdíly v rozvoji, které existovaly před pandemií na vnitrostátní úrovni, 
nikoli však na úrovni regionální. HDP některých členských států se v důsledku 
pandemie snížil. Strukturální rozdíly v období před pandemií byly proto při rozhodování 
o přidělování grantů z Nástroje pro oživení a odolnost významnějším faktorem než 
hospodářské dopady pandemie, přestože mírnění těchto dopadů bylo jedním 
z hlavních cílů Nástroje pro oživení a odolnost (viz rámeček 3). 

                                                        
35 Rychlý přezkum z roku 2019: „Rozdělení prostředků na politiku soudržnosti na období 

2021–2027 mezi členské státy“, březen 2019, bod 4. 

36 Závěry mimořádného zasedání Rady, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_CS.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/cs/pdf
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Rámeček 3 

Metody přidělování finančních prostředků 

Hlavním kritériem pro přidělování prostředků z fondů politiky soudržnosti je 
regionální HDP a hrubý národní důchod (HND) na obyvatele, tj. relativní prosperita 
ve srovnání s průměrem EU, přepočtené podle parity kupní síly37. Dalšími faktory, 
k nimž se přihlíží, jsou míra nezaměstnanosti, úroveň vzdělání, čistá migrace ze 
zemí mimo EU a emise skleníkových plynů38. Byly provedeny určité konečné 
úpravy, aby bylo zajištěno, že nejméně rozvinuté regiony získají dostatečné 
množství prostředků39. 

Z grantové složky Nástroje pro oživení a odolnost se 70 % přiděluje na základě 
počtu obyvatel členského státu, jeho HDP na obyvatele v roce 2019 a jeho 
průměrné pětileté míry nezaměstnanosti v období 2015–2019. Zbývajících 30 % 
bylo předběžně přiděleno na základě odhadovaného poklesu HDP v letech 2020 a 
2021, což je ustanovení, které má odrážet hospodářský dopad pandemie40. 
Cenové rozdíly mezi členskými státy Nástroj pro oživení a odolnost 
nezohledňuje41. Je uplatňován strop, který má zabránit nadměrné koncentraci 
finančních prostředků v některých členských státech42. 

Tento odhadovaný maximální podíl 30 % grantové složky Nástroje pro oživení a 
odolnost přidělovaný podle poklesu HDP43 byl v červnu 2022 aktualizován44 na 
základě skutečných změn HDP45. 

Členské státy, jimž byl objem grantových prostředků na základě této revize 
navýšen, musejí navrhnout nové reformy a investice a předložit za tím účelem 
nové plány pro oživení a odolnost, aby tyto granty mohly využít. Členské státy, 
jimž byl konečný maximální finanční příspěvek snížen, se vyzývají, aby prováděly 
i nadále své původní plány pro oživení a odolnost, přičemž mohou využívat 

                                                        
37 Čl. 108 odst. 2 a příloha XXVI nařízení o společných ustanoveních. 

38 Přílohy XXVI odst. 1 až 7 nařízení o společných ustanoveních. 

39 Přílohy XXVI odst. 10 až 17 nařízení o společných ustanoveních. 

40 Přílohy I, II a III nařízení o RRF. 

41 Příloha I nařízení o RRF. 

42 Příloha I nařízení o RRF. 

43 Příloha IV nařízení o RRF. 

44 Oznámení Komise Radě a Parlamentu, „Nástroj pro oživení a odolnost: aktualizace 
maximální výše finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost“, 30. 6. 2022. 

45 Čl. 11 odst. 2 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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alternativní zdroje financování, včetně vnitrostátních fondů a žádostí o půjčku 
z Nástroje pro oživení a odolnost46. 

V každém členském státě platí, že výše půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost 
může dosahovat maximálně 6,8 % HND v roce 201947. Výše podpory v podobě 
půjčky však může být za výjimečných okolností zvýšena v závislosti na dostupnosti 
zdrojů, tj. v situaci, kdy jiné členské státy nevyužily svou úvěrovou složku v plném 
rozsahu48. V praxi jsou úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost atraktivnější pro ty 
členské státy, které si půjčují za úrokovou sazbu vyšší, než za jakou si může 
půjčovat Komise.  

18 V červnu 2022 byly aktualizovány částky přidělené v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost. Tato aktualizace vedla k tomu, že 19 členských států obdrželo méně 
prostředků, než kolik bylo původně odhadováno. Nejvíce se snížily částky grantů 
přidělených Belgii, Nizozemsku a Maďarsku, a to o 24 %, 22 % a 19 % (v uvedeném 
pořadí). Největší nárůst zaznamenalo Portugalsko (12 %), další v pořadí je Španělsko 
(11 %) a Německo (9 %). Dvěma největšími příjemci grantové složky Nástroje pro 
oživení a odolnost byly Španělsko a Itálie, které společně obdržely 43 % konečného 
objemu prostředků přidělených z Nástroje pro oživení a odolnost. Největším 
příjemcem finančních prostředků politiky soudržnosti na období 2021–2027 je Polsko 
(20 %) a po něm Itálie (12 %) a Španělsko (10 %) (viz příloha III a obrázek 4). 

                                                        
46 Část I oddíl II.2.A a B pokynů Komise k plánům na podporu oživení a odolnosti v kontextu 

plánu REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Čl. 14 odst. 5 nařízení o RRF. 

48 Čl. 14 odst. 6 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Obrázek 4 – Financování politiky soudržnosti a konečný objem 
přidělených grantových prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost 
podle jednotlivých členských států 

Běžné ceny v milionech EUR 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise, včetně částek v rámci Evropské územní spolupráce a vyjma částek 
převedených do Nástroje pro propojení Evropy, které byly v červenci 2022 uvolněny pro Nástroj pro 
oživení a odolnost a které byly v dubnu 2021 zveřejněny pro fondy politiky soudržnosti. 

19 O úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost lze žádat do srpna 202349. Do října 2022 
požádalo o úvěry ve výši 165 miliard EUR (43 % celkové dostupných úvěrových 
prostředků) pouze sedm členských států50. Itálie, Řecko a Rumunsko byly jedinými 
členskými státy, které požádaly o maximální částku. 

                                                        
49 Čl. 14 odst. 2 nařízení o RRF. 

50 Itálie, Kypr, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Slovinsko. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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20 Pokud se úvěrová složka Nástroje pro oživení a odolnost využije v plné míře, podíl 
veřejných výdajů financovaných EU v členských státech se zvýší z přibližně 1 % na 3 % 
HDP EU. Nástroj pro oživení a odolnost dále zvýší podíl veřejných investic 
financovaných EU v členských státech. V roce 2021 Komise očekávala, že veřejné 
investice se zvýší ze 3 % HDP EU v roce 2019 na 3,5 % HDP EU v roce 2023. K tomuto 
nárůstu dojde z velké části díky Nástroji pro oživení a odolnost51. 

Nástroj pro oživení a odolnost je financován emisí dluhopisů 

21 Prostředky vydávané z rozpočtu EU, mimo jiné prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti, jsou financovány především z příspěvků členských států, v menší míře pak 
z jiných specifických příjmů52. Nástroj Evropské unie na podporu oživení (NGEU) – a 
tedy i Nástroj pro oživení a odolnost – je naopak plně financován z půjček na 
kapitálových trzích53. Vydávání společných dluhopisů v takovém měřítku je v EU velkou 
novinkou (viz rámeček 4). 

                                                        
51 Evropská hospodářská prognóza, podzim 2021, dokument č. 160, s. 35. 

52 Čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů EU. 

53 Čl. 5 odst. 1 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) č. 2020/2053. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=CS
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Rámeček 4 

Financování emisí dluhopisů 

Do roku 2026 bude Komise získávat finanční prostředky pro nástroj NGEU 
vydáváním dluhopisů EU54. Tyto dluhopisy budou mít různé podmínky. Nejdelší 
doba splatnosti bude 30 let, ale jiné dluhopisy se budou vydávat na mnohem kratší 
dobu, včetně krátkodobých „pokladničních poukázek EU“ s dobou splatnosti kratší 
než jeden rok. Všechny dluhy na straně nástroje NGEU budou splaceny do roku 
205855. Z rozpočtu EU bude uhrazena jistina a související úroky z prostředků 
použitých jako granty. Úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost a náklady spojené 
s výpůjčkou finančních prostředků včetně úroků budou splácet členské státy, které 
takový úvěr obdrží56. Do konce října 2022 Komise vydala dluhopisy ve výši 266 
miliard EUR57 a vyplatila 81,4 miliardy EUR ve formě grantů a 34,2 miliardy EUR ve 
formě úvěrů. 

V současné době pracujeme na auditu řízení dluhu NGEU Komisí. Příslušnou 
auditní zprávu plánujeme zveřejnit v roce 2023. 

Období způsobilosti Nástroje pro oživení a odolnost je kratší a 
nepřesahuje dobu trvání nástroje 

22 Období způsobilosti pro fondy politiky soudržnosti na období 2021–2027 je devět 
let58. Pro období 2014–2020 je období způsobilosti deset let59. U Nástroje pro oživení a 
odolnost je období způsobilosti kratší – šest a půl roku. V tomto období musí být 
dosaženo dohodnutých milníků a cílů a související platby mohou být prováděny do 
konce roku 202660. Kromě toho, že období způsobilosti je v případě politiky 

                                                        
54 Články 4 a 7 prováděcího rozhodnutí Komise C(2021) 2502 final, kterým se stanoví nezbytná 

opatření pro správu výpůjčních operací podle rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 a 
pro úvěrové operace související s úvěry poskytnutými v souladu s článkem 15 nařízení 
o Nástroji pro oživení a odolnost. 

55 Článek 3 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) č. 2020/2053. 

56 Čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053. Čl. 15 odst. 3 nařízení o RRF. Čl. 220 
odst. 5 písm. e) finančního nařízení. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 Čl. 63 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních. 

59 Čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních (nařízení o společných 
ustanoveních 2014–2020). 

60 Čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 4 písm. i) a čl. 24 odst. 1 nařízení o RRF. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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soudržnosti delší, trvá navíc i po skončení programového období, zatímco v případě 
Nástroje pro oživení a odolnost tomu tak není. Podobně jako u fondů politiky 
soudržnosti však členské státy nemají povinnost vyčerpat do konce tohoto období 
všechny finanční prostředky, které jsou v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
k dispozici (viz obrázek 5). 

Obrázek 5 – Období způsobilosti fondů politiky soudržnosti a Nástroje 
pro oživení a odolnost 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 a nařízení o společných 
ustanoveních na období 2021–2027, nařízení o RRF a nařízení o REACT-EU. 

23 V rámci politiky soudržnosti mohou být výdaje, které mají být proplaceny, 
vykázány až po skončení programového období. Období se tak překrývají: období 
způsobilosti jednoho programu přesahuje do následujícího programového období, což 
může odrazovat od včasného zahájení následujícího období. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=CS
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24 Jak jsme navíc upozornili už v minulosti, při takto dlouhém časovém rámci je při 
vyjednávání dohod o partnerství a programů obtížné vymezit investiční potřeby61. 
V rámci řešení tohoto problému se programy politiky soudržnosti mohou 
v odůvodněných případech v průběhu programového období změnit62. V případě 
Nástroje pro oživení a odolnost nebude Komise po skončení roku 2026 vyplácet žádné 
částky. 

  

                                                        
61 Zvláštní zpráva 36/2016: „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti 

a rozvoje venkova na roky 2007–2013“, body 58–64 a 128–130. 

62 Zvláštní zpráva 24/2021: „Financování v rámci politiky soudržnosti založené na výkonnosti: 
hodnotné ambice, ale překážky v období 2014–2020 přetrvávaly“, bod 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
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Správa a řízení 

Nástroj pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti jsou 
spravovány jako součást rozpočtu EU, ale vyplácení prostředků 
z Nástroje pro oživení a odolnost vyžaduje zapojení Rady 

Fondy politiky soudržnosti i granty Nástroje pro oživení a odolnost jsou 
součástí rozpočtu EU, pro úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost to však 
neplatí 

25 Fondy politiky soudržnosti jsou součástí ročního rozpočtu a účetní závěrky EU63. 
Ačkoli byl rozpočet Nástroje Evropské unie na podporu oživení (NGEU) přijat mimo 
víceletý finanční rámec, granty Nástroje pro oživení a odolnost jsou součástí ročního 
rozpočtu EU a konsolidované účetní závěrky64. Úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost 
nejsou součástí rozpočtu EU, jsou však součástí konsolidované účetní závěrky65. 
S ohledem na transparentnost však Komise v návrhu rozpočtu předkládá rovněž 
informace o této úvěrové složce66. 

Komise musí před vyplacením finančních prostředků z Nástroje pro 
oživení a odolnost konzultovat Radu 

26 Odpovědnost za řízení fondů politiky soudržnosti sdílí Komise (konkrétně GŘ 
REGIO a GŘ EMPL) s členskými státy67. V případě Nástroje pro oživení a odolnost je 
situace jiná. Nástroj pro oživení a odolnost je přímo řízen pracovní skupinou na 
podporu oživení a odolnosti (RECOVER)68 společně s GŘ ECFIN. Komise interně 

                                                        
63 Článek 10 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro 

souhrnný rozpočet Unie (dále jen „finanční nařízení“). 

64 Čl. 21 odst. 6, čl. 83 odst. 1 písm. b) bod i) a čl. 244 odst. 1 písm. a) finančního nařízení. 

65 Sdělení Komise o konsolidované roční účetní závěrce Evropské unie za rozpočtový rok 2021, 
COM(2022) 323 final, bod 2.4.1.1, s. 65. 

66 Komise Statement of Estimates for the financial year 2022, s. 17. 

67 Článek 7 nařízení o společných ustanoveních. 

68 Článek 8 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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koordinuje práci svých jednotlivých útvarů, aby byla zajištěna soudržnost mezi oběma 
nástroji. 

27 Za schvalování plateb v rámci programů politiky soudržnosti je odpovědná pouze 
Komise. I v tomto ohledu má Nástroj pro oživení a odolnost odlišné podmínky. Před 
tím, než Komise přijme rozhodnutí o schválení jakéhokoli vyplacení prostředků v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost, musí předložit své předběžné posouzení a rovněž 
zohlednit stanovisko Hospodářského a finančního výboru Rady. Komise zástupců 
členských států musí rozhodnutí Komise přezkoumat a může ho kvalifikovanou 
většinou zvrátit69. 

Na úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost se nevztahuje absolutorium 
Parlamentu 

28 Existuje jasné rozdělení odpovědnosti za fondy politiky soudržnosti mezi 
Parlamentem a Radou (jako rozpočtovým orgánem a orgánem udělujícím 
absolutorium) a Komisí (odpovědnou za plnění rozpočtu). Roční rozpočet EU schvaluje 
Parlament se souhlasem Rady70. Komise sestavuje roční účetní závěrku a musí požádat 
Parlament o „udělení absolutoria“, tedy o to, aby ji schválil. Parlament může udělit 
absolutorium na doporučení Rady71. Pravomoc Parlamentu na udělení absolutoria se 
vztahuje i na Nástroj pro oživení a odolnost72. Udělení absolutoria se však v tomto 
případě nevztahuje na úvěrovou složku Nástroje pro oživení a odolnost. 

                                                        
69 Čl. 24 odst. 4 a 5 nařízení o RRF. 

70 Článek 314 SFEU. 

71 Článek 319 SFEU. Čl. 261 odst. 1 finančního nařízení. 

72 Příloha I bod 39 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, 
jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu na zavedení nových vlastních zdrojů. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=CS
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Fondy politiky soudržnosti i Nástroj pro oživení a odolnost jsou 
prováděny v rámci různých způsobů řízení, což je spojeno 
s většími administrativními nároky 

Zatímco provádění politiky soudržnosti je součástí jednoho společného 
rámce EU, Nástroj pro oživení a odolnost je prováděn prostřednictvím 
vnitrostátních systémů 

29 V tom, jakým způsobem jsou oba nástroje prováděny v praxi, existují jasné 
rozdíly. Liší se například povinnosti vnitrostátních a regionálních správních orgánů. 
Fondy politiky soudržnosti provádějí všechny členské státy a regiony na základě rámce 
stanoveného v nařízení o společných ustanoveních. Nástroj pro oživení a odolnost se 
provádí prostřednictvím vnitrostátních systémů, které jsou ze své podstaty specifické 
pro každý členský stát (viz rámeček 5). 

Rámeček 5 

Povinnosti správních orgánů členských států 

Prostředky z fondů politiky soudržnosti jsou vynakládány v rámci sdíleného řízení 
prostřednictvím celostátních i regionálních programů. Do plánování, provádění, 
monitorování a auditu jsou zapojeny stovky vnitrostátních a regionálních orgánů 
členských států. Příjemci finančních prostředků EU mohou být veřejné i soukromé 
subjekty, subjekty s právní subjektivitou nebo bez ní či fyzické osoby odpovědné za 
zahájení operací nebo za jejich zahájení i provádění73. 

Nástroj pro oživení a odolnost je prováděn v rámci přímého řízení a příjemci jsou 
členské státy74. Členské státy zároveň odpovídají za dodržování základních zásad 
řádného finančního řízení. Na úrovni členských států má celkovou odpovědnost 
vedoucí orgán (dále jen „koordinátor RRF“), který současně plní funkci jednotného 
kontaktního místa pro Komisi75. Prováděním projektů a podáváním zpráv o jejich 
pokroku mohou být pověřena ministerstva nebo regiony. 

                                                        
73 Čl. 2 odst. 9 nařízení o společných ustanoveních. 

74 Čl. 22 odst. 1 nařízení o RRF. 

75 Commission guidance to Member States on RRPs (část 1/2), SWD(2021) 12 final, s. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS


 30 

 

Souběžné zavádění obou systémů s sebou nese větší administrativní 
nároky na vnitrostátní úrovni 

30 V důsledku souběžného provádění Nástroje pro oživení a odolnost a fondů 
politiky soudržnosti se mohou vyostřit problémy v oblasti administrativních kapacit. 
V polovině členských států, které byly zařazeny do našeho vzorku, jsou za koncepci a 
realizaci programů financovaných z fondů politiky soudržnosti i Nástroje pro oživení a 
odolnost odpovědné tytéž subjekty76. V těchto případech jsou pro účely Nástroje pro 
oživení a odolnost využívány kapacity, které vnitrostátní orgány vytvořily pro potřeby 
provádění fondů politiky soudržnosti. Tento systém rovněž pomáhá zmírnit riziko 
dvojího financování. 

31 Dva z členských států zařazených do našeho vzorku (Itálie a Rumunsko) začlenily 
do svých plánů pro oživení a odolnost zvláštní opatření, která mají problémy týkající se 
administrativní kapacity řešit. Některé členské státy zařazené do našeho vzorku (Itálie, 
Rumunsko a Francie) nám rovněž sdělily, že mají v úmyslu zaměstnat další pracovníky, 
kteří se budou zabývat prováděním Nástroje pro oživení a odolnost (viz rámeček 6). 

Rámeček 6 

Opatření v oblasti administrativní kapacity v Itálii 

Itálie, která je jedním z největších příjemců Nástroje pro oživení a odolnost, 
pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) a fondů politiky 
soudržnosti, plánuje řadu opatření, která mají zvýšit její správní kapacitu: 

— vytvoření nové služby technické a provozní podpory tvořené skupinou 
odborníků z oborů a z různých veřejných orgánů, jejichž odborné znalosti 
budou moci využívat ústřední, regionální a místní orgány, které se podílejí na 
správě Nástroje pro oživení a odolnost; 

— zavedení nových opatření do vnitrostátního práva, která zjednoduší a urychlí 
zadávání a provádění veřejných zakázek; 

— nábor 2 800 státních zaměstnanců, kteří budou pracovat pro subjekty 
podílející se na využívání fondů EU. 

                                                        
76  Z členských států zařazených do našeho vzorku je to Španělsko, Rumunsko a Slovinsko. 
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32 S technickou pomocí se počítá v rámci obou nástrojů, avšak v různých formách. 
V případě fondů politiky soudržnosti mohou členské státy využívat technickou pomoc 
pro účely přípravy, odborných školení, řízení, monitorování, hodnocení, viditelnosti a 
komunikace77. Maximální možná výše technické pomoci na období 2021–2027 činí 
přibližně 14 miliard EUR. Kromě toho mohou členské státy u obou nástrojů využít 
Nástroj pro technickou podporu (TSI)78 s celkovým rozpočtem 864 miliony EUR. Nástroj 
pro technickou podporu poskytuje orgánům veřejné správy podporu při vytváření 
koncepce, rozvoji a provádění reforem a při přípravě investic. 

  

                                                        
77 Článek 36 nařízení o společných ustanoveních. 

78 Nařízení (EU) 2021/240, kterým se zřizuje Nástroj pro technickou podporu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=cs
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Plánování výdajů 

Programování Nástroje pro oživení a odolnost je více 
centralizováno 

Nástroj pro oživení a odolnost vychází z jediného programového 
dokumentu pro každý členský stát a na úrovni EU vyžaduje schválení 
Radou 

33 Příprava programů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost vychází z jediného 
dokumentu pro každý členský stát. V tomto dokumentu – plánu pro oživení a odolnost 
– jsou stanoveny investice a reformy, které mají být podpořeny z grantů v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost, a tam, kde je to relevantní, také úvěry. Komise tento 
plán posoudí a předloží návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví závazný 
soubor opatření, související milníky a cíle, jichž má být dosaženo, a počet a výše 
splátek. Jakmile je návrh prováděcího rozhodnutí Rady přijat, jsou následně dohodnuta 
provozní ujednání vztahující se k otázkám technického provedení79 a sjednány dohody 
o financování, na nichž jsou založeny rozpočtové závazky80, a případně dohody 
o půjčce81. 

34 Pokud jde o fondy politiky soudržnosti, každý členský stát podepíše s Komisí 
dohodu o partnerství, která stanoví strategické směry pro vynakládání finančních 
prostředků a způsoby jejich využívání82. Obsahuje podrobnosti o celostátních nebo 
regionálních programech, jejichž cílem je řešit hlavní výzvy, jimž daná země nebo 
region čelí83. Komise přijímá prováděcí akty, jimiž se schvaluje dohoda o partnerství 
i programy84. 

                                                        
79 Čl. 18 odst. 1 a čl. 20 odst. 6 nařízení o RRF. 

80 Článek 23 nařízení o RRF. Čl. 7 odst. 3 finančního nařízení. 

81 Článek 15 nařízení o RRF. 

82 Čl. 10 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

83 Čl. 22 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. 

84 Čl. 12 odst. 4 a čl. 23 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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35 Proces posuzování a schvalování plánování výdajů přehledně znázorňuje 
obrázek 6. 

Obrázek 6 – Plánování výdajového procesu 

PROCES 
POLITIKA 
SOUDRŽNOSTI 

RRF 

KONCEPCE 

Členské státy vypracují 
své programové 
dokumenty 

Několik celostátních a 
regionálních kontaktních 
míst v členských státech; 
odpovědná generální 
ředitelství: GŘ REGIO a GŘ 
EMPL 

Jediný subjekt, který bude 
v členských státech 
působit jako národní 
koordinátor a kontaktní 
místo pro Komisi. 
Odpovědné subjekty 
v rámci Komise: RECOVER 
a GŘ ECFIN 

   
PŘEDLOŽENÍ 
PROGRAMOVÝCH 
DOKUMENTŮ 

Členské státy 
předkládají Komisi své 
programové dokumenty 

Jedna dohoda o partnerství 
na celostátní úrovni a jeden 
nebo několik programů 
(celostátních nebo 
regionálních) 

Jeden hlavní programový 
dokument, plán pro 
oživení a odolnost 

   

POSOUZENÍ 

Komise posoudí 
programové dokumenty 
a projedná je s každým 
členským státem 

Tři měsíce na předložení 
připomínek (pro dohody 
o partnerství a programy) 

Dva měsíce na dokončení 
procesu posuzování 
s možností prodloužení 
lhůty. 
Jeden měsíc na to, aby 
Rada programové 
dokumenty schválila 

   

PŘIJETÍ 

Programové dokumenty 
jsou přijaty. 

Komise přijme 
prostřednictvím 
prováděcích aktů dohodu 
o partnerství do čtyř 
měsíců a program do pěti 
měsíců od jejich oficiálního 
předložení. 

Schválení ze strany 
Komise a přijetí Radou 
prostřednictvím 
prováděcího rozhodnutí 
Rady 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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36 Změny programů politiky soudržnosti vyžadují pouze posouzení a schválení ze 
strany Komise85. Změny plánů pro oživení a odolnost vyžadují posouzení ze strany 
Komise a schválení Radou86. Tím je vytvořena záruka zajišťující, že členské státy splní 
své závazky, jak jsou stanoveny v plánech pro oživení a odolnost. Již dříve jsme 
konstatovali, že ke změnám v programech politiky soudržnosti, včetně přerozdělení 
rozpočtových prostředků v rámci limitů, které povoluje nařízení o společných 
ustanoveních, dochází často během jejich provádění87. 

Zásada partnerství uplatňovaná v politice soudržnosti není pro Nástroj 
pro oživení a odolnost nutnou podmínkou 

37 V případě fondů politiky soudržnosti musí členské státy uplatňovat zásadu 
partnerství v souladu s evropským kodexem chování pro partnerskou spolupráci88. 
Veřejné orgány na regionální, místní a městské úrovni, organizace občanské 
společnosti a hospodářští a sociální partneři se mohou podílet na vypracování dohod 
o partnerství i na přípravě, provádění a hodnocení každého programu89. Smyslem 
tohoto opatření je, aby prostředky řešily určené potřeby a problémy. 

38 V rámci Nástroje pro oživení a odolnost se používá odlišný postup. Během 
přípravy plánů pro oživení a odolnost jsou celostátní orgány povinny konzultovat pouze 
místní a regionální orgány, sociální partnery, občanskou společnost a mládežnické 
organizace v rozsahu vyžadovaném vnitrostátními právními předpisy. Postup 
konzultace je souhrnně popsán v samotných plánech pro oživení a odolnost90. 

                                                        
85 Čl. 13 odst. 4 a čl. 24 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních. 

86 Čl. 21 odst. 2 nařízení o RRF. 

87 Zvláštní zpráva 24/2021, body 53–132 a 120. 

88 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 240/2014 o evropském kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. 

89 Článek 8 nařízení o společných ustanoveních. 

90 Čl. 18 odst. 4 písm. q) nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Liší se přístup k posuzování programových dokumentů 

Komise při svém posuzování návrhů plánů pro oživení a odolnost vychází 
z předem definovaných kritérií 

39 V rámci politiky soudržnosti Komise posuzuje, zda jsou dohody o partnerství a 
programy v souladu s nařízením o společných ustanoveních a s příslušnými zvláštními 
pravidly pro fondy91. V případě Nástroje pro oživení a odolnost provádí Komise 
posouzení ex ante, v němž uplatňuje 11 široce vymezených a obecných kvalitativních 
kritérií, například zda plán pro oživení a odolnost představuje komplexní a přiměřeně 
vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci a zda jsou celkové odhadované 
náklady v souladu se zásadou efektivnosti nákladů a úměrné očekávanému 
hospodářskému a sociálnímu dopadu členského státu92. 

40 Již dříve jsme konstatovali, že Komise má určitou flexibilitu při výkladu a 
hodnocení těchto kritérií a že takový postup nutně zahrnuje kvalitativní posouzení93. 
V nedávno zveřejněné zprávě jsme zkoumali, jak Komise posoudila plány pro oživení a 
odolnost u zvoleného vzorku členských států. Dospěli jsme k závěru, že posuzování 
plánů pro oživení a odolnost provedené Komisí bylo vzhledem ke složitosti procesu a 
časovým omezením celkově přiměřené. Odhalili jsme však řadu slabých míst, rizik a 
oblastí, jimž je třeba v budoucnu věnovat pozornost, například to, že profily plateb jsou 
výsledkem jednání, milníky a cíle postrádají jasnost a že v době posuzování nebyly stále 
ještě v plném rozsahu zavedeny systémy v oblasti sledování a kontroly94. 

41 Liší se rovněž požadavky na transparentnost. Posouzení přijatých plánů pro 
oživení a odolnost, která provedla Komise, jsou dostupná veřejnosti95, zatímco 
hodnocení dohod o partnerství a programů politiky soudržnosti jsou sdílena pouze 
s příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány. 

                                                        
91 Čl. 12 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

92 Čl. 19 odst. 3 písm. a) a i) nařízení o RRF. 

93 Stanovisko 06/2020, bod 44. 

94 Zvláštní zpráva 21/2022, body 112–113. 

95 Komise vypracovala souhrnnou zprávu o posouzení plánů pro oživení a odolnost, která je 
k dispozici zde. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_CS.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_cs#N%C3%A1rodn%C3%AD%20pl%C3%A1ny%20pro%20o%C5%BEiven%C3%AD%20a%20odolnost
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Rozsah posouzení Komise se u daných dvou nástrojů liší 

42 V pokynech ke zlepšování právní úpravy96 stanovila Komise pět kritérií: účinnost, 
efektivnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU. Čtyři z nich se používají 
k posouzení plánů pro oživení a odolnost v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
i v rámci dohod o partnerství a programů politiky soudržnosti. Rozsah posouzení 
prováděného Komisí se však pro každý z nástrojů liší (viz obrázek 7). 

                                                        
96 Pracovní dokument útvarů Komise, Better Regulation Guidelines, SWD(2021) 305, s. 23 a 

26. 
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Obrázek 7 – Rozsah posouzení  

KRITÉRIA POLITIKA 
SOUDRŽNOSTI RRF 

EFEKTIVNOST 

Čl. 11 odst. 1 písm. b) 
nařízení o společných 
ustanoveních. 

Čl. 19 odst. 3 písm. g) a 
kritérium 2.7 v příloze 
V nařízení o RRF 

Dohoda o partnerství 
popisuje hlavní očekávané 
výsledky pro každý fond a 
očekávaný přínos 
k vybraným cílům politiky 

Plán pro oživení a odolnost 
má mít trvalé dopady 
v podobě strukturálních 
změn v oblasti správy nebo 
politik 

   
ÚČINNOST 

Čl. 11 odst. 1 písm. c) a 
čl. 22 odst. 3 písm. g) 
nařízení o společných 
ustanoveních 

Čl. 19 odst. 3 písm. i) a 
kritérium 2.9 přílohy 
V nařízení o RRF 

Navrhované předběžné 
finanční prostředky jsou 
v souladu s pravidly pro 
tematické zaměření a 
poskytují údaje podle cílů 
politiky na celostátní a 
regionální úrovni. 

Odhadované celkové náklady 
jsou přiměřené a věrohodné. 
Podpora na regionální úrovni 
nebyla předmětem zkoumání 

   

RELEVANTNOST 

Čl. 22 odst. 3 písm. a) 
nařízení o společných 
ustanoveních 

Čl. 19 odst. 3 písm. c) a 
kritérium 2.3 v příloze 
V nařízení o RRF 

Hlavní problémy, které je 
třeba řešit, vyplývají 
z hospodářských, sociálních 
a územních rozdílů. 

Plán pro oživení a odolnost 
přispívá k hospodářské, 
sociální a institucionální 
odolnosti členského státu 
tím, že snižuje ekonomickou 
zranitelnost vůči otřesům a 
zvyšuje schopnost 
hospodářských a sociálních 
struktur a institucí 
přizpůsobovat se otřesům a 
odolávat jim 

   
SOUDRŽNOST 

Čl. 5 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 
písm. b) nařízení 
o společných 
ustanoveních. 

Čl. 19 odst. 3 písm. k) a 
kritérium 2.11 přílohy 
V nařízení o RRF 

Koordinace a koherence 
mezi fondy a mezi 
celostátními a regionálními 
programy a doplňkovost a 
synergie s ostatními nástroji 
EU (včetně Nástroje pro 
oživení a odolnost) pro 
každý vybraný cíl politiky 

Vnitřní soudržnost opatření 
zahrnutých do plánu pro 
oživení a odolnost, 
tj. navrhovaná opatření se 
vzájemně posilují a doplňují 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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43 Členské státy jsou povinny předložit Komisi odhad nákladů pro opatření, která 
jsou obsažena v jejich plánech pro oživení a odolnost. Při posuzování plánů pro oživení 
a odolnost Komise prověřuje přiměřenost a věrohodnost těchto odhadů a zkoumá, zda 
navrhovaná podpora bude doplňovat jiné financování z prostředků EU97. Kontroluje 
také, zda podpora nahradí opakující se vnitrostátní výdaje98. Aby bylo možné provádět 
širší odhady o výši investic, byly členské státy povinny podávat každoročně od roku 
2017 do roku 2019 informace o průměrné výši vnitrostátních veřejných výdajů na 
investice, podobně jako v případě plánů pro oživení a odolnost99. 

44 V rámci politiky soudržnosti byla přidaná hodnota EU posuzována na základě 
pojmu adicionality, z něhož vyplývá požadavek, aby fondy politiky soudržnosti nebyly 
využívány k hrazení opakujících se vnitrostátních výdajů100. Od roku 2007 se však od 
požadavku, aby členské státy tuto skutečnost prokazovaly, pozvolna ustupuje. 
V období 2021–2027 již Komise nebude při posuzování dohod o partnerství a programů 
adicionalitu ověřovat (viz rámeček 7). 

                                                        
97 Článek 9, čl. 19 odst. 3 písm. i) a kritérium 2.9 v příloze V nařízení o RRF. 

98 Čl. 5 odst. 1 nařízení o RRF. 

99 SWD(2021) 12, část 1/2, s. 55. 

100 Čl. 95 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
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Rámeček 7 

Požadavek adicionality v politice soudržnosti 

Členské státy, ve kterých se nacházejí regiony, na něž se vztahuje cíl 
„Konvergence“, tj. regiony, jejichž HDP na obyvatele byl nižší než 75 % průměru 
EU, měly v období 2007–2013 povinnost udržet veřejné nebo rovnocenné 
strukturální výdaje v každém dotčeném regionu po celé toto období na stejné 
výši101. 

V období 2014–2020 se požadavek na adicionalitu považoval za splněný tehdy, 
když členské státy udržely veřejné strukturální výdaje po celé období na stejné 
výši. Výše výdajů v jednotlivých regionech nebyla předmětem právní úpravy. Tento 
požadavek se za určitých podmínek ověřoval pouze u členských států s méně 
rozvinutými regiony, ve kterých žilo alespoň 15 % jejich celkového počtu 
obyvatel102. 

V období 2021–2027 již Komise podle jednoho z přijatých zjednodušujících 
opatření nevyžaduje, aby členské státy prokazovaly adicionalitu programů103. 

Souběžné plánování programů fondů politiky soudržnosti a 
Nástroje pro oživení a odolnost přineslo pro členské státy nové 
výzvy  

Dvě třetiny plánů pro oživení a odolnost byly přijaty do šesti měsíců, 
avšak příprava a jednání o programech politiky soudržnosti se protáhly 
ještě více než v předchozích obdobích 

45 Ani v předchozích obdobích VFR se jednání Komise o dohodách o partnerství a 
programech nepodařilo dokončit bez zpoždění a nikdy se nestalo, že by byla 
dokončena před koncem prvního roku VFR. Tyto prodlevy byly způsobeny opožděným 

                                                        
101 Čl. 15 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

102 Čl. 95 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020. 

103 Příručka zjednodušení, opatření č. 16, s. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_en
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přijetím balíčku pro VFR, což následně zpozdilo přijetí balíčku politiky soudržnosti, 
který je předpokladem pro plánování programů na úrovni členských států104. 

46 V období 2021–2027 byla tato zpoždění ještě delší: jak jsme uvedli již dříve, 
nařízení o společných ustanoveních i nařízení pro jednotlivé fondy byla přijata 
v polovině roku 2021, tedy šest měsíců po začátku období VFR105. Řídící orgány 
pracovaly rovněž na plánování programů REACT-EU a na provádění dalších 
mimořádných opatření, jako jsou Nástroj pro oživení a odolnost, investiční iniciativy 
pro reakci na koronavirus (CRII a CRII+)106 a Akce v rámci politiky soudržnosti na 
podporu uprchlíků v Evropě (CARE a CARE+)107. Při tak velkém množství práce jim 
proto na jednotlivé úkoly zbývalo ještě méně administrativních kapacit. Příprava dohod 
o partnerství a programů a jejich projednávání s Komisí se proto v roce 2021 téměř ve 
všech členských státech výrazně zpomalily. Jedním z důsledků tohoto zpoždění je, že 
členské státy budou muset čerpat prostředky přidělené na politiku soudržnosti během 
VFR v období 2021–2027 v kratší časové lhůtě. Již dříve jsme konstatovali, že vzorce 
čerpání prostředků se v jednotlivých členských státech liší108 a že při čerpání 
prostředků z fondů politiky soudržnosti na období 2014–2020 vznikají zpoždění109. 

47 V případě Nástroje pro oživení a odolnost byla programová příprava a přijetí 
rychlejší. Během šesti měsíců mezi únorem (kdy bylo přijato nařízení o RRF) a 

                                                        
104 Zvláštní zpráva 17/2018: „Opatření Komise a členských států v posledních letech programů 

v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na 
výsledky“, body 14–18 a 83.  

105 Výroční zprávy za rok 2021, bod 2.6. Výroční zprávy za rok 2020, body 2.24–2.25. Zvláštní 
zpráva 14/2021: „Spolupráce Interreg: potenciál přeshraničních regionů Evropské unie není 
dosud plně využíván“, bod 92. Zvláštní zpráva 24/2021, body 83 a 124. 

106 Nařízení (EU) 2020/460, kterým se mění nařízení (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. Nařízení (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. 

107 Nařízení (EU) 2022/562, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, 
pokud jde o Akci v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě. Nařízení (EU) 
2022/613, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde 
o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů. 

108 Výroční zprávy za rok 2021, bod 2.16. Zvláštní zpráva 17/2018, body 27 a 28. 

109 Výroční zprávy za rok 2021, body 2.26. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=cs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
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červencem 2021 bylo přijato 18 plánů pro oživení a odolnost110. Urychlené dokončení 
jednání bylo velmi žádoucí, protože cílem Nástroje pro oživení a odolnost bylo 
reagovat na akutní a aktuální krizi. Kromě toho nižší počet programových dokumentů 
Nástroje pro oživení a odolnost ve srovnání s bezmála čtyřmi stovkami dohod 
o partnerství a vnitrostátních a regionálních programů usnadnil Komisi dokončit své 
posouzení včas (viz rámeček 8). 

Rámeček 8 

Stav přijetí a provádění plánů 

Do října 2022: 

— Rada přijala 26 plánů pro oživení a odolnost, tedy o 8 více než v červenci 
2021. Zbývající plán (pro Maďarsko) byl v té době Komisí stále posuzován; 

— Komise a členské státy podepsaly 17 provozních opatření; 

— 12 žádostí o platbu již bylo potvrzeno a vyplaceno a Komise očekávala, že 
v průběhu roku 2022 bude podle jejího očekávání vyplaceno přibližně 32 % 
grantových prostředků111. 

— V následujících měsících budou v důsledku úpravy z června 2022, která 
změnila maximální výši grantových prostředků, některé plány pro oživení a 
odolnost členskými státy pozměněny a znovu předloženy ke schválení Komisi 
a přijetí Radou (viz rámeček 3). 

Srovnání s fondy politiky soudržnosti: 

— Komise schválila 23 z 27 dohod o partnerství a 185 z 371 programů na období 
2021–2027, spadajících do rozsahu tohoto přezkumu; 

— za období 2021–2027 nebyla dosud předložena žádná žádost o průběžnou 
platbu. Největší část prostředků, které mají být vyplaceny v roce 2022, tvoří 
platby předběžného financování; 

— Komise provedla platby ve výši 72 % finančních prostředků na období 2014–
2020. Nizozemsko, Dánsko a Chorvatsko vyčerpaly méně než 58 % svých 
přidělených prostředků (včetně programu REACT-EU) a Belgie, Německo, 
Itálie, Malta, Slovensko a Španělsko jich vyčerpaly méně než 65 %. 

                                                        
110 Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, 

Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko. 

111 Na základě údajů uvedených v odhadech Evropské komise pro rozpočtový rok 2022, s. 34. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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Součástí plánování programů je koordinace souběžného provádění obou 
nástrojů a zamezení riziku dvojího financování  

48 Členské státy měly ve svých plánech pro oživení a odolnost popsat, jak by 
koordinovaly souběžné provádění nástrojů s ohledem na použitelné prostředky, 
dostupnost a harmonogram zralých projektů a správní úroveň, na které podle 
institucionálního a právního rámce spočívá odpovědnost za provedení určité reformy 
nebo investice112. To je rovněž podmínkou pro dohody o partnerství a programy 
v rámci politiky soudržnosti. 

49 Doplňkovosti a součinnosti se dosahuje buď financováním různých operací, které 
se o sebe vzájemně opírají, nebo využitím obou nástrojů k financování různých částí 
téže operace. Popisy uvedené v plánech pro oživení a odolnost byly ve většině případů 
dosti obecné a stručné, což bylo dáno částečně tím, že dohody o partnerství a 
programy na období 2021–2027 nebyly ještě vypracovány. Vnitrostátní orgány proto 
musely zohlednit obsah svých plánů pro oživení a odolnost ve svých dohodách 
o partnerství v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027. Tento úkol měly snazší 
ty členské státy, které si předem stanovily strategický rámec pro vymezení hranic (viz 
rámeček 9). 

Rámeček 9 

Rámec pro vymezení hranic ve Francii 

Francouzské orgány nám sdělily, že vytvořily rámec pro vymezení hranic, který 
posléze zveřejnily v rámci pokynů a který má umožnit analyzovat potenciální 
překrývání mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti na 
období 2021–2027 a získat jasná kritéria pro rozhodování o tom, jaký druh investic 
má být financován113. 

Jako základ byla použita čtyři hlavní kritéria: 

— časové kritérium – postupné čerpání finančních prostředků, nejprve 
z Nástroje pro oživení a odolnost nebo finančních prostředků zbývajících 
z období 2014–2020, včetně programu REACT-EU, a následně z fondů politiky 
soudržnosti na období 2021–2027; 

— tematické kritérium – způsobilost témat, na která se daná investice vztahuje; 

                                                        
112 SWD(2021) 12, část 1/2, s. 43. 

113 Pokyny zveřejněné francouzskými orgány jsou k dispozici zde. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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— kritérium příjemce – využití Nástroje pro oživení a odolnost pro specifické 
typy příjemců; 

— územní kritérium – prostředky Nástroje pro oživení a odolnost a fondů 
politiky soudržnosti jsou přidělovány odděleným územním celkům v souladu 
s předem stanovenými investičními prioritami dané zeměpisné oblasti. 

Existence takového rámce sice neodstraňuje potřebu další koordinace během 
provádění na regionální a projektové úrovni, pomáhá však stanovit hlavní 
zásady. 

50 Ve svém posouzení plánů pro oživení a odolnost musela Komise přezkoumat 
doplňkovost a koordinaci s ostatními fondy EU114. Operační ujednání pro Nástroj pro 
oživení a odolnost, jež byla podepsána s každým členským státem, rovněž stanoví, že 
v každém členském státě se bude každoročně konat akce, na které se bude 
projednávat provádění plánu pro oživení a odolnost a dalších programů EU115. 

51 Operace může být financována z obou nástrojů, pokud jsou tytéž náklady hrazeny 
pouze jednou a pokud se z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost nehradí povinné 
vnitrostátní spolufinancování projektů politiky soudržnosti116. Všechny členské státy, 
s nimiž jsme v rámci našich konzultací jednali, uvedly, že toto riziko zvážily a přijaly 
opatření k jeho zmírnění. Komise musela předem posoudit, zda plány pro oživení a 
odolnost taková opatření obsahují117. 

Čerpání prostředků z fondů politiky soudržnosti bude ovlivněno 
Nástrojem pro oživení a odolnost, ale také dalšími faktory 

52 Po přijetí Nástroje pro oživení a odolnost mohou členské státy vynaložit výrazně 
více finančních prostředků na investice do hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
než dříve. Šest zemí může vynaložit nejméně dvojnásobný objem prostředků než 

                                                        
114 SWD(2021) 12, část 1/2, s. 44. 

115 Zpráva Komise o provádění Nástroje pro oživení a odolnost, COM(2022) 75, s. 7 a 57. 

116 Článek 9 nařízení o RRF. SWD(2021) 12, část 1/2, s. 42. 

117 Čl. 19 odst. 3 písm. j) a kritérium 2.10 uvedené v příloze V nařízení o RRF. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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v období 2014–2020118; v případě sedmi zemí je to nejméně trojnásobek119; v případě 
dvou zemí, Lucemburska a Nizozemska sedminásobek. 

53 V období 2014–2020 poskytly EFRR a FS finanční prostředky ve výši přibližně 10 % 
celkových veřejných investic všech 27 členských států EU. V 10 členských státech120 
představovalo financování z EFRR a FS více než třetinu všech veřejných investic121. Pro 
tyto členské státy bude čerpání podstatně většího množství finančních prostředků EU 
v období 2021–2027 představovat značnou výzvu122. 

54 Jak jsme uvedli již dříve, tlak na čerpání finančních prostředků se ke konci období 
způsobilosti zvyšuje123. To může vést k tomu, že bude méně zohledňována přidaná 
hodnota investic, a to případně i na úkor dodržování určitých pravidel způsobilosti a 
náležitého zhodnocení vynaložených prostředků124. V období 2021–2027 se však řada 
aspektů změnila. V důsledku toho se mohou některé problémy s čerpáním prostředků 
z fondů politiky soudržnosti zmírnit. 

— Rozsáhlé infrastrukturní projekty jsou často financovány v průběhu několika po 
sobě následujících obdobích. Důvodem je často čas, který je nezbytný k realizaci 
takových projektů. Jak jsme však poznamenali už v minulosti, může jít rovněž 
o důsledek opožděného plánování a výstavby125. Po roce 2026 nebudou členským 
státům vyplaceny žádné další prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost. 
V případě, že určité investice z Nástroje pro oživení a odolnost dokončeny a 
budou vyžadovat dodatečné financování, může být toto financování poskytnuto 

                                                        
118 Bulharsko, Německo, Irsko, Řecko, Kypr a Finsko. 

119 Belgie, Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko a Švédsko. 

120 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko 
a Slovensko. 

121 Komise, 8. zpráva o soudržnosti, s. 243. 

122 Výroční zpráva za rok 2016, body 2.24 a 2.25. 

123 Rychlý přezkum z roku 2019: „Zbývající závazky v rozpočtu EU – bližší pohled“, duben 2018, 
body 20 a 34–39. Zvláštní zpráva 17/2018, body 20–12 a 83–84. 

124 Zvláštní zpráva 17/2018, body 15 a 87. 

125 Přezkum 05/2021: „Rámec EU pro velké projekty dopravní infrastruktury: mezinárodní 
srovnání“, body 52–53, s. 27. Zvláštní zpráva 10/2020: „Dopravní infrastruktury EU: aby se 
účinky sítě projevily včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, body 45–48 a 84–86. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion_cs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_CS.pdf
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z programů politiky soudržnosti. To je také názorným dokladem toho, že 
soudržnost je při plánování obou nástrojů nebytným ohledem. 

— Nařízení o společných ustanoveních umožňuje členským státům přerozdělit až 5 % 
jejich původního vnitrostátního přídělu na každý fond politiky soudržnosti ve 
prospěch jakéhokoli jiného nástroje podléhajícího přímému nebo nepřímému 
řízení, včetně plánů pro oživení a odolnost. To zohledňuje rovněž možné převody 
do programu InvestEU126 na úrovni dohod o partnerství nebo prostřednictvím 
změn programů. V rámci opatření plánu REPowerEU Komise v květnu 2022 
navrhla, aby se tento podíl za určitých podmínek127 zvýšil na 12,5 %128. K tomuto 
návrhu jsme vydali vlastní stanovisko129. 

— V neposlední řadě jde také o to, že Nástroj pro oživení a odolnost i fondy politiky 
soudržnosti na období 2021–2027 budou prováděny v situaci zvyšování cen 
v důsledku inflace. V případě Nástroje pro oživení a odolnost tak budou členské 
státy pod ještě větší tlakem na to, aby kontrolovaly náklady nebo aby vyčlenily 
dodatečné vnitrostátní finanční prostředky na dokončení investic a reforem 
Nástroje pro oživení a odolnost. V rámci fondů politiky soudržnosti je financování 
obecně založeno na skutečně vynaložených nákladech. Vzhledem k tomu, že 
zvýšené náklady budou částečně hrazeny z rozpočtu EU, povede to 
pravděpodobně k větší míře čerpání. 

  

                                                        
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Sdělení týkající se plánu REPowerEU, COM(2022) 230 final, bod 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131  

129 Stanovisko 04/2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, 
a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a 
rozhodnutí (EU) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_CS.pdf
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Podmínky provádění plateb 

Financování Nástroje pro oživení a odolnost se neváže na 
náklady 

Z Nástroje pro oživení a odolnost jsou financovány reformy a investice 
na základě dosažených milníků a cílů 

55 Finanční nařízení stanoví tři formy finanční podpory EU130: 

— „Proplacení skutečně vynaložených nákladů“ spočívá v tom, že finanční 
prostředky EU se proplácejí na základě nákladů, které příjemce skutečně vynaložil. 
Tyto náklady musí být doloženy příslušnými podklady. 

— „Možnost zjednodušeného vykazování nákladů“ spočívá v proplácení výdajů na 
základě předem vypočtené sazby. Standardní stupnice jednotkových nákladů a 
jednorázové částky mohou provázat platby s výstupy, nikoli však nutně 
s výsledky131. 

— V rámci modelu „financování, které není spojeno s náklady“ (FNLTC) jsou 
prostředky EU na financování operace poskytnuty až tehdy, když operace 
dosahuje výsledků nebo splňuje dřívější podmínky stanovené v právních 
předpisech. Model FNLTC byl poprvé zaveden v roce 2018, kdy byla provedena 
revize finančního nařízení. 

56 Pro Nástroj pro oživení a odolnost je model FNLTC povinný: podporuje členské 
státy, aby realizovaly reformy a investice výhradně na základě dosažení milníků a cílů. 
Nevztahuje se na jednotlivé operace, pro něž si členské státy mohou zvolit jakýkoli 
vhodný model financování v souladu se svými vnitrostátními pravidly. Dosažení milníků 
a cílů jediným kritériem pro schválení platby132. 

                                                        
130 Čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. 

131 Zvláštní zpráva 24/2021, bod 90. 

132 18. bod odůvodnění a čl. 4 odst. 2 a čl. 24 odst. 3 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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57 Před předložením první žádosti o platbu podepíší Komise a jednotlivé členské
státy provozní opatření. Jedná se o dokumenty, které obsahují podrobná ujednání 
o tom, jak bude prováděcí rozhodnutí Rady monitorováno, a o tom, jaké doklady mají
být Komisi předkládány k doložení toho, že jednotlivé milníky a cíle byly splněny133.
Před vyplacením prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost musí Komise posoudit,
zda členský stát uspokojivě splnil všechny milníky a cíle spojené s konkrétní žádostí
o platbu134. Kromě toho členský stát musí Komisi poskytnout jistotu, že přijal opatření
na ochranu finančních zájmů Unie. To ale Komise před schválením vyplacení
prostředků nekontroluje. Komise pouze následně provádí ověření a audity ex post na
základě vzorku v členských státech.

58 Provozní opatření vypracovává Komise a dotčený členský stát. Nařízení o RRF
obsahuje pouze omezené informace o jejich obsahu. Komise připravila šablonu pro 
provozní opatření, ale vydala ji až v říjnu 2021, kdy většina prováděcích rozhodnutí 
Rady byla již přijata. 

59 Komise má rovněž v úmyslu použít model financování Nástroje pro oživení a
odolnost i v dalších rozpočtových oblastech. Již navrhla, aby se hlavní zásada 
financování Nástroje pro oživení a odolnost uplatnila i v novém Sociálním fondu pro 
klimatická opatření135, který chce spravovat s využitím plánů členských států, přičemž 
se očekává, že platby budou prováděny teprve po dosažení předem dohodnutých 
milníků a cílů. Také model provádění společné zemědělské politiky se bude od roku 
2023 řídit přístupem založeným na výstupech136. 

Politika soudržnosti financuje operace založené především na náhradě 
vzniklých nákladů 

60 V případě fondů politiky soudržnosti je vyplacení prostředků podmíněno splněním
příslušných základních podmínek a předložením souboru dokumentů k poskytnutí 

133 Čl. 20 odst. 6 nařízení o RRF. SWD(2021) 12 final, s. 34. 

134 Čl. 24 odst. 3 nařízení o RRF. 

135 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro 
klimatická opatření, COM(2021) 568 final. 

136 28. bod odůvodnění a článek 37 nařízení (EU) 2021/2116 o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013. Posouzení dopadů 
vypracované Komisí, SWD(2018) 301, příloha 4, oddíl 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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jistoty o správnosti výdajů vykázaných daným členským státem137. Komise vyplatí 
částku požadovanou členským státem za předpokladu, že je menší než příspěvek EU 
schválený pro příslušnou prioritu v rámci daného programu a splňuje všechny 
podmínky způsobilosti pro vykázané výdaje. To platí i v případě, že programy využívají 
modely zjednodušeného vykazování nákladů nebo FNLTC. 

61 Dříve jsme uvedli138, že pouze malá část výdajů na soudržnost na období 2014–
2020 byla proplacena podle modelů financování založených na výkonnosti, v rámci ESF 
téměř výhradně na základě zjednodušeného vykazování nákladů. Téměř všechny 
programy EFRR a FS byly dosud prováděny výhradně na základě proplácení vzniklých 
nákladů. Model FNLTC byl použit jako pilotní model pouze u jednoho projektu EFRR 
v Rakousku. V období 2021–2027 se zjednodušené vykazování nákladů stalo povinným 
pro operace financované z EFRR a ESF+ až do výše 200 000 EUR139. Komise rovněž 
očekává, že model FNLTC bude používán ve větší míře, než tomu bylo v předchozích 
programových obdobích. 

Odlišný způsob uplatňování modelu FNLTC v obou uvedených nástrojích 

62 V období 2021–2027 se model FNLTC používá v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost jiným způsobem než v rámci politiky soudržnosti. Rozdíly jsou zejména v tom, 
jak se používají pojmy „milníky“ a „cíle“, a dále v tom, jakým způsobem se odůvodňuje 
vyplácení prostředků určené k jejich dosažení na základě souvisejících nákladů (viz 
rámeček 10). 

                                                        
137 Čl. 15 odst. 5, čl. 91 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

138 Zvláštní zpráva 24/2021, body 93, 101 a 127 a rámeček 8. 

139 Čl. 53 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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Rámeček 10 

Rozdíly v uplatňování modelu FNLTC v rámci obou nástrojů 

Vyplácení prostředků z fondů politiky soudržnosti na období 2021–2027 je: 

— vázáno na provádění jednotlivých průběžných kroků vedoucích k očekávaným 
výsledkům; 

— založeno na dosahování milníků a cílů, které jsou stanoveny v daném 
programu a které musejí být kvantitativní140. Vyplacení prostředků může být 
rovněž vázáno na splnění podmínek, které mohou mít kvalitativní aspekty141; 

— stanoveno na základě předběžného odhadu nákladů, a nikoli na základě 
nákladů skutečně vzniklých142. 

Vyplácení prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost143: 

— je prováděno formou splátek, které jsou předem stanoveny v prováděcím 
rozhodnutí Rady; 

— je podmíněno dosažením skupiny milníků a cílů stanovených v prováděcím 
rozhodnutí Rady, přičemž milníky měří kvalitativní a cíle kvantitativní pokrok 
při plnění reforem a investic144; 

— není spojeno ani s předběžnými odhadovanými náklady pro jednotlivá 
opatření, ani se skutečnými vzniklými náklady145 (viz bod 43). 

V případě obou nástrojů je na členských státech, aby rozhodly, zda se tento model 
v případě fondů politiky soudržnosti použije i ve vztahu mezi řídícím orgánem a 
příjemcem či ve vztahu mezi členským státem a konečným příjemcem v případě 
Nástroje pro oživení a odolnost146. 

 

                                                        
140 Čl. 2 odst. 11 a 12 nařízení o společných ustanoveních. 

141 Čl. 51 písm. a) nařízení o společných ustanoveních. 

142 Čl. 95 odst. 1 a příloha V – dodatek 2 nařízení o společných ustanoveních. 

143 Čl. 4 odst. 2 a 18., 30., 51. a 52. bod odůvodnění nařízení o RRF. 

144 Čl. 2 odst. 4 nařízení o RRF. 

145 SWD(2021) 12 final, část 1/2, s. 35. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Do jaké míry je financování z Nástroje pro oživení a odolnost založeno 
více na výkonnosti než fondy politiky soudržnosti, se teprve ukáže 

63 Sestavováním rozpočtu podle výkonnosti se rozumí systematické využívání 
informací o výstupech, výsledcích anebo dopadech za účelem informování, ovlivňování 
anebo určování přídělů veřejných prostředků147. Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) definuje tři obecné kategorie sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti148 (viz rámeček 11). 

Rámeček 11 

Klasifikace OECD týkající se sestavování rozpočtu podle výkonnosti 

OECD rozlišuje tři obecné kategorie systémů sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti: 

— prezentační sestavování rozpočtu, kdy se zároveň s přidělenými finančními 
prostředky zpracovávají a předkládají informace o výkonnosti, které však 
nutně neslouží jako východisko pro rozhodování o výdajích; 

— sestavování rozpočtu založené na výkonnosti, kdy tyto informace výslovně 
ovlivňují přidělování zdrojů; 

— sestavování rozpočtu zohledňující výkonnost, kdy je financování spojeno 
s výstupy a výsledky. 

64 V předchozí zprávě149 jsme dospěli k závěru, že v období 2014–2020 bylo pro 
posílení orientace politiky soudržnosti na výkonnost vykonáno mnohé, avšak 
financování založené na výkonnosti se dosud nestalo skutečností. Podle jedné studie 
Komise z roku 2018 by rozpočtová podpora a financování, které by bylo více založené 
na výkonnosti, mohly představovat jednoduchý a účinný mechanismus pro ty 

                                                        
146 41. bod odůvodnění a čl. 95 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. 18. bod 

odůvodnění nařízení o RRF. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 31. března 2017, 
s. 8–9. 

148 OECD, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, svazek 2017/1, oddíl 
1.2.1. 

149 Zvláštní zpráva 24/2021, bod 107. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
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segmenty fondů politiky soudržnosti, ve kterých je možné výstupy jednoznačně přiřadit 
k financování150. 

65 Do jaké míry je financování z Nástroje pro oživení a odolnost založeno více na 
výkonnosti než fondy politiky soudržnosti, se teprve ukáže. V každém případě platí, že 
financování poskytované v rámci Nástroje pro oživení a odolnost nesplňuje kritéria 
OECD pro systémy sestavování rozpočtu založené na výkonnosti v plné míře, protože 
některé milníky a cíle uvedené v plánech pro oživení a odolnost se týkají spíše vstupů 
nebo výstupů než výsledků151.  

Nástroj pro oživení a odolnost může umožnit rychlejší vyplácení 
finančních prostředků 

66 Mezi oběma nástroji je ještě několik dalších rozdílů ve způsobu vyplácení 
finančních prostředků. Na základě dosud provedených plateb je možné soudit, že ve 
srovnání s programy politiky soudržnosti může Komise v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost vyplácet finanční prostředky rychleji. Důvodem jsou zejména žádosti o platby 
založené na předem dohodnutých splátkách, které seskupují jednotlivé milníky a cíle, a 
rozdíly ve způsobu posuzování těchto žádostí. V důsledku toho jsou kontroly před 
vyplacením finančních prostředků méně časově náročné. Po posouzení rizik však 
Komise může v pozdější fázi provést podrobnější ověření, které ji umožní řešit rizika 
pro řádné finanční řízení152 (viz obrázek 8). 

                                                        
150 Komise (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget Support to 

deliver ESI Funds, 2018, s. 3–7. 

151 Zvláštní zpráva 21/2022, body 87–89. 

152 Výroční zprávy za rok 2021, bod 10.12. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
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Obrázek 8 – Podmínky provádění plateb 

PODMÍNKY POLITIKA SOUDRŽNOSTI RRF 

PŘEDBĚŽNÉ 
FINANCOVÁNÍ 

Členským státům je 
poskytnuto předběžné 
financování 

Roční předběžné financování ve 
výši 0,5 % celkového přídělu od 
roku 2021 do roku 2026 pro 
každý fond 

Jedna platba předběžného 
financování ve výši až 13 % 
pouze pro plán pro oživení a 
odolnost schválený Radou 
v roce 2021 

ŽÁDOST O PLATBU 

Zaslána Komisi spolu 
s prohlášením řídícího 
subjektu 

Maximálně šest žádostí o platbu 
ročně na program 
Žádosti vycházejí ze skutečně 
vynaložených nákladů, kromě 
případů použití 
zjednodušeného vykazování 
nákladů a metody FNLTC  
Podíl vnitrostátního 
spolufinancování se pohybuje 
v rozmezí nejméně od 15 % do 
60 % v závislosti na fondu a 
úrovni rozvoje podporovaného 
regionu 

Maximálně dvě žádosti 
o platbu ročně na členský 
stát 
Žádosti vycházejí z předem 
dohodnutých splátek 
seskupujících milníky a cíle 
Projekty jsou ze 100 % 
financovány z fondů EU 

POSOUZENÍ 

žádosti platbu 
prováděné Komisí 

POTVRZENÍ a PLATBA 

poskytnutá členským 
státům 

Posouzení výdajů vykázaných 
členským státem v souboru 
dokumentů k poskytnutí jistoty 
 
Komise platbu potvrdí 

Posouzení založené na 
uspokojivém splnění milníků 
a cílů 
Komise přijme rozhodnutí 
schvalující vyplacení 
prostředků a zohlední přitom 
stanovisko Rady 

POTENCIÁLNÍ ZTRÁTA 

nevyužitých finančních 
prostředků 

Postupná ztráta přidělených 
ročních prostředků, na které 
není podána žádost o platbu do 
tří let (od roku 2021 do roku 
2026) nebo do dvou let (pro rok 
2027) (postup zrušení přidělení 
prostředků na závazek) 

Finanční prostředky, které 
nebyly členskému státu 
vyplaceny do konce roku 
2026, již nelze čerpat 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

Vyšší míra předběžného financování v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost ve srovnání s politikou soudržnosti 

67 Výše předběžného financování – jinak řečeno podíl přídělu vyplaceného 
členskému státu před provedením formálních plateb vázaných na splnění platebních 
podmínek – se mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti liší. 
Míra předběžného financování z Nástroje pro oživení a odolnost je výrazně vyšší. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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U obou nástrojů se zúčtování plateb předběžného financování provádí ve vztahu 
k budoucím platbám153 (viz rámeček 12). 

Rámeček 12 

Předběžné financování 

V rámci fondů politiky soudržnosti mají členské státy nárok na roční splátky 
předběžného financování ve výši 0,5 % celkové podpory od roku 2021 do roku 
2026. Zúčtování předběžného financování na roky 2021 a 2022 provádí Komise 
ročně, od roku 2023 do roku 2026 pak nejpozději do okamžiku uzavření 
programů154. 

V rámci Nástroje pro oživení a odolnost je členským státům k dispozici 
jednorázová částka předběžného financování ve výši 13 % grantu a případné 
půjčky155. V roce 2021 požádaly o toto předběžné financování všechny členské 
státy s výjimkou Irska. 

68 V rámci RRF může Komise rovněž nárokovat vrácení jakékoli částky předběžného 
financování, pokud není do 18 měsíců po přijetí prováděcího rozhodnutí Rady 
dosaženo hmatatelného pokroku při plnění příslušných milníků a cílů156. Do října 2022 
však Komise nevymezila, co „hmatatelný pokrok“ znamená. 

U obou nástrojů jsou s jejich platebními podmínkami spojena prohlášení 
řídícího subjektu  

69 Aby mohla Komise vyhovět žádosti o platbu, vyžaduje u obou nástrojů prohlášení 
řídícího subjektu. Řídící subjekt tímto prohlášením potvrzuje, že předložené informace 
jsou úplné, přesné a spolehlivé a že související výdaje byly použity k zamýšlenému 
účelu a v souladu se všemi platnými pravidly: 

                                                        
153 Čl. 90 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních. Čl. 13 odst. 2 nařízení o RRF. 

154 Čl. 90 odst. 2 a 5 nařízení o společných ustanoveních. 

155 Čl. 13 odst. 1 nařízení o RRF. 

156 Čl. 24 odst. 9 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS


 54 

 

— U fondů politiky soudržnosti předkládá řídicí orgán jedno prohlášení řídícího 
subjektu za každé účetní období bez ohledu na počet žádostí o platbu157. 
Potvrzuje, že vykázané výdaje jsou legální a správné, a obsahuje informace 
o výsledcích intervencí. 

— Vyplacení prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost je podmíněno tím, 
že prohlášení řídícího subjektu musí být přiloženo ke každé žádosti o platbu a 
musí potvrdit, že bylo dosaženo milníků a cílů spojených s žádostí o platbu. Kromě 
toho musí členský stát u každé žádosti o platbu předložit souhrnné informace 
o provedených auditech, zjištěných nedostatcích a přijatých nápravných 
opatřeních158. 

70 Rozdíly jsou i v četnosti žádostí o platbu. Členské státy mohou každoročně 
předkládat Komisi až dvě žádosti o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost, zatímco 
u fondů politiky soudržnosti až šest žádostí159. 

Nástroj pro oživení a odolnost nevyžaduje žádné vnitrostátní ani 
soukromé spolufinancování 

71 Míra spolufinancování určitého nástroje na vnitrostátní úrovni udává podíl 
nákladů, které nejsou financovány z prostředků EU. Povinné vnitrostátní nebo 
soukromé spolufinancování je tradičně zárukou přijetí závazku a vlastnické 
odpovědnosti na straně členského státu nebo příjemce a zajišťuje co nejlepší poměr 
kvality a peněz vynaložených v rámci intervencí, které podpořila EU. Tato obecná 
zásada platí i pro fondy politiky soudržnosti. Naopak Nástroj pro oživení a odolnost 
nevyžaduje žádné vnitrostátní ani soukromé spolufinancování (viz rámeček 13). 

                                                        
157 Čl. 74 odst. 1 písm. f) a čl. 98 odst. 1 písm. b) a příloha XVIII nařízení o společných 

ustanoveních. 

158 Čl. 22 odst. 2 písm. c) nařízení o RRF. 

159 Čl. 24 odst. 2 nařízení o RRF. Čl. 91 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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Rámeček 13 

Spolufinancování členskými státy 

Podíl spolufinancování členskými státy se v případě fondů politiky soudržnosti 
pohybuje v rozmezí od 15 % do 60 % v závislosti na fondu a úrovni rozvoje 
podporovaného regionu160. V minulosti se vyskytly případy, kdy členské státy 
obdržely z fondů politiky soudržnosti 100 % finančních prostředků EU, což bylo 
odůvodněno výjimečnými okolnostmi, jaké představovala například finanční krize 
v letech 2008–2009,161 nebo v účetním roce 2020–2021 snahou o zmírnění 
dopadů pandemie onemocnění COVID-19162. 

Čerpání prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost a REACT-EU není podmíněno 
žádnými požadavky na spolufinancování163. 

U Nástroje pro oživení a odolnost probíhá zrušení přidělení prostředků 
na závazek pouze na konci období způsobilosti 

72 V programech politiky soudržnosti automaticky zaniká možnost čerpání 
finančních prostředků, které nebyly vynaloženy v určitém časovém rámci. Účelem 
tohoto opatření, označovaného jako „zrušení přidělení prostředků na závazek“, je 
podpořit finanční kázeň při provádění programů, neboť jakákoli ztráta prostředků 
financování snižuje potenciální dopad této politiky. Toto postupné rušení přidělení 
prostředků na závazek během období způsobilosti se vztahuje pouze na fondy politiky 
soudržnosti, nikoli na Nástroj pro oživení a odolnost (viz rámeček 14). 

                                                        
160 Článek 112 nařízení o společných ustanoveních. 

161 Čl. 77 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

162 Článek 2 nařízení (EU) 2020/558. 

163 Čl. 20 odst. 4 nařízení o RRF. Čl. 92b odst. 12 nařízení o REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=CS
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Rámeček 14 

Pravidla pro zrušení přidělení prostředků na závazek 

Finanční prostředky politiky soudržnosti jsou každoročně přidělovány jednotlivým 
členským státům na začátku období, a nejsou-li do tří let (pro období 2021 až 
2026) nebo do dvou let (pro rok 2027) využity, nelze je pak již čerpat164. 

V rámci Nástroje pro oživení a odolnost je závazek finanční podpory naplněn hned 
v prvních letech období způsobilosti. Komise musí přidělit 70 % grantů do konce 
roku 2022 a zbývajících 30 %, včetně úvěrové složky, do konce roku 2023165. 
Veškeré finanční prostředky, které nebudou přiděleny v těchto lhůtách – kvůli 
nepřijetí prováděcích rozhodnutí Rady nebo kvůli nepodání žádostí o půjčky –, 
budou ztraceny. 

V případě Nástroje pro oživení a odolnost členským státům po přidělení finančních 
prostředků na závazky nehrozí, že by během období provádění tohoto nástroje 
přišly o jakékoli nevyužité finanční prostředky. Všechny milníky a cíle musí být 
splněny do 31. srpna 2026166. Z prostředků přidělených na závazek se zruší ty, 
které nebudou vyplaceny do konce roku 2026167.  

  

                                                        
164 Článek 105 nařízení o společných ustanoveních. 

165 46. a 47. bod odůvodnění a články 12 a 14 nařízení o RRF. 

166 Čl. 18 odst. 4 písm. i) a čl. 20 odst. 5 písm. d) nařízení o RRF. 

167 Čl. 24 odst. 1 nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Monitorování a náklady na provádění 

Odlišná ustanovení týkající se monitorování, podávání zpráv a 
hodnocení 

73 Monitorování, podávání zpráv a hodnocení jsou nezbytné k zajištění toho, aby 
fondy přispívaly k plnění stanovených cílů, k odhalení problémů, které umožní jejich 
včasné řešení, a k získání přehledu o pokroku dosaženém na úrovni EU. Na oba 
nástroje se vztahují odlišná ustanovení (viz obrázek 9). 

Obrázek 9 – Požadavky na monitorování, podávání zpráv a hodnocení 

POŽADAVKY POLITIKA 
SOUDRŽNOSTI RRF 

ČLENSKÉ STÁTY 

Režimy 
monitorování a 
podávání zpráv 

Monitorování jednotlivých 
programů za použití 
ukazatelů, které nejsou 
spojeny s žádostmi o platbu 
Normativní pravidla týkající 
se úlohy monitorovacího 
výboru 

Komisi se předkládají: 
o Finanční údaje: pětkrát 

ročně 
o Údaje o výkonnosti: 

dvakrát ročně, včetně 
údajů o společných 
ukazatelích 

o Přezkum v polovině 
období (2025) 

Monitorování na centrální úrovni 
podle předem dohodnutých 
milníků a cílů spojených 
s žádostmi o platbu 
Členské státy mohou využívat své 
stávající monitorovací systémy 

Komisi se předkládají: 
o Informace o pokroku 

dosaženém při plnění milníků 
a cílů, které se přikládají ke 
každé žádosti o platbu: 
nejvýše dvakrát ročně 

o Dvouletá zprávy obsahující 
aktualizaci společných 
ukazatelů 

   

KOMISE 

Režimy 
monitorování a 
podávání zpráv 

Zasedání pro výroční 
přezkum výkonnosti 
Výroční zpráva Parlamentu o 
řízení a výkonnosti 
v souvislosti s postupem 
udělování absolutoria 
Prezentace souhrnných 
údajů na platformě veřejně 
přístupných údajů 
Zpráva o výsledku přezkumu 
v polovině období určená 
Parlamentu a Radě (2026) 

Monitorování prováděné v rámci 
evropského semestru 
Analýza a vyhodnocení údajů 
zaslaných spolu s žádostí o platbu 
Výroční zpráva o provádění 
určená Parlamentu a Radě 
Zveřejnění souhrnných údajů 
podle srovnávacího přehledu 
Nástroje pro oživení a odolnost 

   

KOMISE  

Hodnocení 

Během provádění, na konci 
roku 2024 
Hodnocení ex post (2031) 

Během provádění, v únoru 2024 
Hodnocení ex post (2028) 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Monitorování Nástroje pro oživení a odolnost vychází ze stanovených 
milníků a cílů 

74 Provádění plánů pro oživení a odolnost monitoruje Komise v různých členských 
státech velmi různým způsobem. Je tomu tak proto, že milníky a cíle a doklady 
potřebné k posouzení pokroku dosaženého při jejich plnění jsou pro každý plán pro 
oživení a odolnost specifické. Všechny členské státy musí jmenovat ústřední orgán, 
který Komisi předloží konsolidované zprávy a který ponese celkovou odpovědnost za 
monitorování toho, jak je plán pro oživení a odolnost prováděn. 

75 V souvislosti s Nástrojem pro oživení a odolnost existují různé požadavky na 
podávání zpráv. 

— Členské státy musí Komisi v dubnu a říjnu předkládat pololetní zprávy o pokroku 
dosaženém v rámci svého plánu pro oživení a odolnost, zejména pak o plnění 
milníků a cílů. Tyto zprávy jsou předkládány v rámci evropského semestru, 
přičemž dubnová zpráva je součástí národního programu reforem168. 

— V kontextu evropského semestru musí členské státy opět dvakrát ročně, a to v 
únoru a srpnu, podávat zprávy o společných ukazatelích stanovených pro Nástroj 
pro oživení a odolnost aktem v přenesené pravomoci169. 

— Komise pak každoročně podává zprávu o provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost Parlamentu a Radě170. První výroční zpráva Komise byla zveřejněna 
v březnu 2022; dospěla k závěru, že provádění probíhá171. 

                                                        
168 Článek 27 nařízení o RRF. 

169 Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro 
oživení a odolnost, stanovením společných ukazatelů a podrobných prvků srovnávacího 
přehledu oživení a odolnosti. 

170 Článek 31 nařízení o RRF. 

171 COM(2022) 75, s. 64. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=CS
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— Na konci července 2022 předložila Komise podle plánu Parlamentu a Radě 
jednorázovou zprávu o přezkumu,172 ve které konstatuje, že provádění reforem a 
investic v rámci plánů členských států pro oživení a odolnost probíhá173. 

— Parlament může Komisi každé dva měsíce vyzvat, aby se zúčastnila zasedání 
v rámci „dialogu o oživení a odolnosti“174. Do října 2022 se uskutečnilo sedm 
takových setkání. 

76 V naší nedávné zprávě jsme zjistili, že milníky a cíle Nástroje pro oživení a 
odolnost jsou zaměřeny spíše na výstupy (nebo dokonce na vstupy) než na výsledky. 
Existuje proto jen omezená možnost měřit výkonnost opatření, a v konečném důsledku 
i dopad na dosažení cílů politiky EU u Nástroje pro oživení a odolnost175. 

Oddělení výkonnosti od finančního výkaznictví v oblasti politiky 
soudržnosti 

77 Opatření pro monitorování výkonnosti v rámci fondů politiky soudržnosti jsou 
stanovena v nařízení o společných ustanoveních. Tato opatření jsou závazná pro 
všechny členské státy a nejsou spojena s platbami, a to jak z hlediska načasování, tak 
z hlediska postupu, s výjimkou některých případů zjednodušeného vykazování nákladů 
a modelu FNLTC založených na výstupech: 

— Monitorovací výbor každého programu se schází nejméně jednou ročně a 
posuzuje mimo jiné pokrok dosažený při provádění programu a dosahování jeho 
milníků a cílů176. 

— Komise přezkoumá výkonnost s každým členským státem na výročním zasedání 
v rámci přezkumu výkonnosti177. 

— U každého programu bude v roce 2025 proveden přezkum v polovině období, na 
jehož základě bude stanoven příděl poloviny finančních prostředků pro roky 2026 

                                                        
172 Článek 16 nařízení o RRF. 

173 Zpráva Komise o přezkumu provádění Nástroje pro oživení a odolnost, COM(2022) 383 
final, s. 30. 

174 Článek 26 nařízení o RRF. 

175 Zvláštní zpráva 21/2022, body 88–89. 

176 Čl. 38 odst. 1, čl. 38 odst. 3 a čl. 40 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

177 Čl. 41 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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a 2027. V tomto průzkumu bude mimo jiné prověřován pokrok při dosahování 
milníků, přičemž se budou zohledňovat hlavní problémy, k nimž při provádění 
daného programu došlo178.  

— Pokrok při plnění cílů programu se bude prověřovat rovněž na základě závěrečné 
zprávy o výkonnosti179. 

78 Členské státy jsou povinny předkládat Komisi údaje o provádění programů 
politiky soudržnosti častěji než v případě Nástroje pro oživení a odolnost; údaje 
o finančním plnění musí předávat elektronicky pětkrát ročně a údaje o výkonnosti 
dvakrát ročně180. Nařízení o společných ustanoveních nevyžaduje, aby Komise 
podávala zprávy Parlamentu a Radě každoročně, příslušné informace jsou nicméně 
obsaženy v programových prohlášeních přiložených k návrhu rozpočtu181 a ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti v rámci postupu udělování absolutoria182. 

Byly učiněny kroky pro zvýšení transparentnosti údajů získaných na 
základě monitorování, ale některé další problémy stále přetrvávají 
K zajištění transparentnosti při využívání finančních prostředků EU se uplatňují 
podobné přístupy 

79 Pokud jde o zajištění transparentnosti při využívání finančních prostředků EU a 
prokazování pokroku při provádění, přijala Komise u obou nástrojů podobný přístup. 
V případě Nástroje pro oživení a odolnost zřídila Komise online platformu nazvanou 
srovnávací přehled oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Scoreboard), která je 
veřejně přístupná183. Plní podobnou funkci jako platforma veřejně přístupných údajů 
v rámci fondů politiky soudržnosti (viz rámeček 15). 

                                                        
178 Článek 18 a čl. 86 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

179 Článek 43 nařízení o společných ustanoveních. 

180 Čl. 42 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

181 Čl. 41 odst. 3 bod h) finančního nařízení.  

182 Článek 318 SFEU. 

183 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=CS
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Rámeček 15 

Online platformy pro zveřejňování údajů o výkonnosti 

Srovnávací přehled oživení a odolnosti, používaný v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost,184 poskytuje přehled o pokroku, kterého bylo dosaženo při provádění 
programů. Obsahuje údaje o dosahování milníků a cílů, přislíbených a vyplacených 
finančních prostředcích, trend společných ukazatelů v rámci struktury šesti pilířů a 
tematické analýzy185. Komise je ze zákona povinna aktualizovat srovnávací přehled 
alespoň dvakrát ročně na základě údajů předložených členskými státy v rámci 
evropského semestru186. Ve skutečnosti je aktualizován častěji: přináší aktuální 
údaje o platbách a dosažených milnících a cílech. 

Otevřená datová platforma v oblasti soudržnosti (Cohesion Open Data Platform) je 
veřejně přístupná internetová stránka, na které jsou zobrazeny údaje 
o financování z fondů politiky soudržnosti a jeho výsledcích187. Pro období 2014–
2020 jsou zde uvedeny nejnovější dostupné údaje o programech, které zahrnují 
plánované částky, denní aktualizace plateb EU, výroční informace o dosahování 
společných ukazatelů a tematické analýzy. Od října 2022 platforma uvádí 
informace o cílech pro plánované investice a související ukazatele pro schválené 
programy na období 2021–2027. 

80 Komise má za to, že „členské státy jsou příjemci prostředků z Nástroje pro oživení 
a odolnost, které po vyplacení plynou do vnitrostátního rozpočtu“188. Využívání fondů 
Nástroje pro oživení a odolnost však musí být stále v souladu se všemi platnými 
unijními a vnitrostátními pravidly. Členské státy jako příjemci a dlužníci daných 
finančních prostředků jsou spolu s Komisí povinny přijmout vhodná opatření, aby toto 
zajistily. Členské státy musejí rovněž zajistit, aby koneční příjemci potvrdili přijetí 
finančních prostředků EU189. Ne každé opatření, které přispívá k investicím a reformám 
podporovaným v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, je však podrobně 
specifikováno v plánech pro oživení a odolnost nebo prováděcích rozhodnutích Rady. 

                                                        
184 Srovnávací přehled oživení a odolnosti. 

185 Článek 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106. 

186 Články 27 a 30 nařízení o RRF. 

187 Cohesion Open Data Platform. 

188 COM(2022) 75, s. 60. 

189 Čl. 34 odst. 2 nařízení o RRF. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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To s sebou nese riziko, že finanční podpora EU poskytovaná prostřednictvím Nástroje 
pro oživení a odolnost nebude mít pro příjemce a občany viditelné výsledky. 

Omezení údajů získaných na základě monitorování 

81 Údaje získané na základě monitorování se používají k měření pokroku a 
dosažených výsledků intervencí EU. Nejdůležitějšími zdroji údajů jsou společné 
ukazatele výstupů a výsledků spolu s jejich příslušnými výchozími hodnotami, milníky a 
cílovými hodnotami (v případě programů politiky soudržnosti) a milníky a cílovými 
hodnotami (v případě plánů pro oživení a odolnost). Již dříve jsme se vyjádřili 
k velkému počtu ukazatelů specifických pro jednotlivé programy190 s tím, že je nelze 
agregovat pro účely měření výkonnosti na úrovni EU ani použít pro vzájemné 
srovnávání různých programů politiky soudržnosti a plánů pro oživení a odolnost191. 
Totéž platí pro milníky a cíle pro Nástroj pro oživení a odolnost. Existuje pouze 
omezený počet společných ukazatelů pro měření celkové výkonnosti obou nástrojů na 
úrovni EU (viz rámeček 16). 

                                                        
190 Zvláštní zpráva 24/2021, bod 42. Informační dokument 2018: „Budoucnost financí EU: 

reforma fungování rozpočtu EU“, únor 2018, bod 38. Zvláštní zpráva 02/2017: „Jednání 
Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: 
výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie Evropa 2020, avšak mechanismy měření 
výkonnosti jsou stále složitější“, body 106–109, 113–115, 131, 147. 

191 Informační dokument 2018: „Zjednodušení provádění politiky soudržnosti po roce 2020“, 
květen 2018, bod 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_CS.pdf
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Rámeček 16 

Údaje z monitorování 

Ukazatele specifické pro jednotlivé programy a plány pro oživení a odolnost: 

— V období 2014–2020 bylo stanoveno více než 22 000 ukazatelů specifických 
pro jednotlivé programy. Počet ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy na období 2021–2027 bude znám až poté, co budou všechny 
programy schváleny. 

— Pro plány pro oživení a odolnost vytvořila Rada už nyní velký počet milníků a 
cílů: celkem 5 889, 2 166 pro reformy a 3 723 pro investice192. V některých 
případech se k nim ještě přidávají mezikroky, které jejich celkový počet dále 
zvyšují193. 

Společné ukazatele: 

— V nařízeních pro jednotlivé fondy je pro období 2014–2020 stanoveno 87 
společných ukazatelů. Členské státy vybraly ty, které byly relevantní pro jejich 
programy politiky soudržnosti, a stanovily cíle, jichž má být dosaženo do 
konce období. Na období 2021–2027 se počet společných ukazatelů zvýšil na 
234. U všech programů budou vykazovány informace o společných 
ukazatelích bez ohledu na to, zda pro ukazatele byly stanoveny cílové 
hodnoty, či nikoliv. 

— Úkolem Komise bylo přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví 
společné ukazatele umožňující ukázat celkové výsledky Nástroje pro oživení a 
odolnost194. Nařízení vymezilo 14 společných ukazatelů, z nichž většina byla 
stejná jako ukazatele uvedené v nařízeních týkajících se Fondu soudržnosti195. 
Nemají však přidružené cílové hodnoty, jichž má být dosaženo, a nejsou 
systematicky spojeny s jednotlivými plány pro oživení a odolnost. Poskytují 
proto přehled o výkonnosti Nástroje pro oživení a odolnost. 

 

                                                        
192 Údaje ze srovnávacího přehledu Nástroje pro oživení a odolnost k říjnu 2022. 

193 Pracovní dokument útvarů Komise, Identifying Europe’s recovery needs, SWD(2020) 98 final, 
s. 36. Z vybraných členských států byly tyto mezikroky uplatněny ve Španělsku a Rumunsku. 

194 Čl. 29 odst. 4 nařízení o RRF. 

195 Příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106. Přílohy I a II nařízení 
o EFRR/FS. Příloha I nařízení o ESF+. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=CS
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82 Již dříve jsme upozornili na to, že je obtížné nalézt náležitou rovnováhu mezi 
potřebou získat smysluplné údaje z monitorování a potřebou je za přiměřené náklady 
generovat196. Shromažďování, uchovávání a vykazování údajů pro tyto ukazatele 
výrazně zvýšilo administrativní náklady. V případě Nástroje pro oživení a odolnost však 
každý milník nebo cíl slouží k měření pokroku dosaženého v rámci provádění konkrétní 
reformy nebo investice a používá se jako základ pro vyplácení prostředků. 

83 Údaje z monitorování Nástroje pro oživení a odolnost kontroluje GŘ ECFIN, 
v případě fondů politiky soudržnosti je to GŘ REGIO a GŘ EMPL. Vzhledem k tomu, že 
jednu operaci lze financovat z obou nástrojů a vzhledem k tomu, že neexistují žádné 
kontroly, které by zajistily, že údaje z monitorování nebudou zveřejněny dvakrát, 
existuje riziko, že výsledky budou vykazovány dvakrát. 

Výsledky hodnocení ex post přicházejí příliš pozdě na to, aby se pro oba 
nástroje mohly stát podkladem pro legislativní návrhy na příští období 

84 Komise musí v roce 2024 provést hodnocení obou nástrojů v průběhu jejich 
provádění a dva roky po skončení období způsobilosti pak jejich hodnocení ex post 
s cílem posoudit jejich dlouhodobý dopad197. Členské státy rovněž musí provést 
hodnocení posuzující jedno nebo více kritérií stanovených v pokynech ke zlepšování 
právní úpravy198 (nebo jiných relevantních kritérií) a také dopad každého programu199. 

85 Výsledky hodnocení ex post obou nástrojů budou k dispozici až po vypracování 
legislativních návrhů Komise, které upraví rámec politiky soudržnosti po roce 2027. 
Podkladem pro tyto legislativní návrhy na příští období tak mohou být pouze 
hodnocení a přezkumy realizované v průběhu provádění200. Jak jsme však uvedli již 
dříve201, nařízení nevyžadují, aby Komise koordinovala hodnocení během provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost a přezkum programů soudržnosti v polovině období 

                                                        
196 Zvláštní zpráva 02/2017, body 131–132 a 154. Informační dokument 2019: „Zajištění 

výkonnosti v politice soudržnosti“, červen 2019, bod 49. 

197 Článek 32 nařízení o RRF. Čl. 45 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních. 

198 SWD(2021) 305, s. 23. 

199 Čl. 44 odst. 1 a 2 nařízení o společných ustanoveních. 

200 Informační dokument 2019: „Zajištění výkonnosti v politice soudržnosti“, červen 2019, body 
107 a 109. 

201 Zvláštní zpráva 24/2021, body 81 a 124 a doporučení 2 písm. b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
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plánovaný na roky 2024 a 2025, a to i přesto, že integrovaný přístup, který by 
zahrnoval oba nástroje, by mohl přinést užitečná ponaučení. 

U obou nástrojů bude obtížné posoudit náklady na provádění. 

86 Náklady na provádění nástroje zahrnují různé správní výdaje (viz rámeček 17). 

Rámeček 17 

Náklady na provádění nástroje 

Činnosti spojené s přípravou a prováděním nástroje vytvářejí administrativní 
náklady: 

— pro Komisi: výdaje spojené se schvalováním programu a dohledem nad jeho 
prováděním a ověřováním, jako jsou náklady na zaměstnance, studie, 
hodnocení, analýzy, propagaci informačních opatření a poradenství; 

— pro členské státy: výdaje na přípravu a řízení programu, monitorování, 
hodnocení, informování a komunikaci a na kontrolní a auditní činnosti, jako 
jsou náklady na zaměstnance, poradenství a IT. 

87 Výpočet nákladů na provádění fondů politiky soudržnosti není snadný. Technická 
pomoc poskytovaná členským státům představuje náklad, který se proplácí z rozpočtu 
EU, takže se jedná o známou částku. O jiných administrativních nákladech je však 
k dispozici jen málo informací nebo nejsou k dispozici žádné informace. Komise provádí 
studie, aby byla schopna tyto celkové administrativní náklady odhadnout; poslední 
studie byla zveřejněna v roce 2018202. V minulosti jsme zjistili, že politika soudržnosti 
se ve srovnání s jinými evropskými a mezinárodními programy provádí s relativně 
nízkými náklady. Zjistili jsme však, že údaje, z nichž tyto studie vycházejí, byly 
nesoudržné, nekonzistentní a neúplné203. 

                                                        
202 Komise (Spatial Foresight a t33), New assessment of ESIF administrative costs and 

burden, 2018. 

203 Zvláštní zpráva 07/2020: „Provádění politiky soudržnosti: relativně nízké náklady, ale 
nedostatek informací neumožňuje posuzovat úspory plynoucích ze zjednodušení“, body 41 
a 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_CS.pdf


 66 

 

88 Podobně obtížné bude odhadnout náklady na provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost, v neposlední řadě proto, že nařízení o RRF nevyžaduje, aby byly správní 
náklady vykazovány Komisi. 
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Kontrola a audit 

Odlišná ustanovení o kontrole a auditu 

89 Koncepce rámce pro kontrolu a audit musí zajistit, aby finanční prostředky EU 
byly vynakládány v souladu se zásadami řádného finančního řízení204, aby byly legální a 
správné205 a aby byly chráněny finanční zájmy EU206. Musí zohledňovat rizika, která 
byla zjištěna u dané formy finanční podpory EU, která je pro každý nástroj specifická. 

90 V obou případech členské státy používají rámec pro kontrolu a audit, jehož 
účelem je poskytnout Komisi jistotu, že prostředky na platby může uvolnit, a Komise 
provádí dodatečné kontroly s cílem ověřit spolehlivost daného rámce v souvislosti 
s přípravou svých výročních zpráv o činnosti a v nich obsažených prohlášení 
o věrohodnosti pro postup udělování absolutoria (viz obrázek 10). 

                                                        
204 Článek 33 finančního nařízení. 

205 Čl. 36 odst. 2 finančního nařízení. 

206 Článek 135 finančního nařízení. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
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Obrázek 10 – Kontrola a audit 

PODLE DRUHU POLITIKA SOUDRŽNOSTI RRF 

INTERNÍ KONTROLA A AUDIT 

PŘED PLATBOU 

Členské státy poskytnou jistotu 
ohledně nastavení svých řídicích a 
kontrolních systémů 

Komise posoudí kontrolní systémy 
členských států při schvalování dohod 
o partnerství a programů

Členské státy popíší své systémy 
vnitřní kontroly ve svých plánech 
pro oživení a odolnost 

Komise posoudí kontrolní 
systémy členských států a 
v případě potřeby stanoví další 
milníky 

PŘI PLATBĚ 

Na úrovni členských států 
o Legalita a správnost plateb je

založena na přesnosti a pravdivosti
údajů o výdajích a na dodržování
platných unijních a vnitrostátních
pravidel.

o Řídící orgány provedou primární
kontroly operací a vyřadí
nesprávné výdaje vykázané
příjemci

o Auditní orgány poskytnou jistotu
ohledně vykázaných výdajů,
řídicích a kontrolních systémů a 
účetní závěrky 

Komise provádí kontrolní a auditní 
činnosti, včetně auditů systémů a 
auditů vzorku operací 

Na úrovni členských států 
o Legalita a správnost plateb

se určuje na základě
dosažených milníků a cílů 

o Dodržování platných
unijních a vnitrostátních
pravidel na ochranu
finančních zájmů EU

Komise posoudí, zda byly milníky 
a cíle uspokojivě splněny, 
v opačném případě je platba 
částečně nebo zcela 
pozastavena 

PO PLATBĚ 

Komise:  
o Provádí audity souladu s předpisy

týkající se legality a správnosti
vykázaných výdajů a audity
systémů

o Pozastaví proplacení výdajů
zatížených nesrovnalostmi nebo 
závažnými nedostatky

Komise provádí:  
o audity milníků a cílů ex post, 

vykázaných členskými státy 
po posouzení rizik 

o systémové audity systémů
pro shromažďování 
monitorovacích údajů (před
platbou či po platbě) 

o systémové audity opatření
na ochranu finančních
zájmů EU a v případě
podezření na závažné
nesrovnalosti audity ad hoc 

EXTERNÍ AUDIT Prováděný EÚD Prováděný EÚD 

Zdroj: EÚD na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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Kontroly prováděné v rámci politiky soudržnosti se zaměřují především 
na správnost vykázaných výdajů 

91 V oblasti politiky soudržnosti se kontroly a audity zaměřují hlavně na způsobilost 
výdajů vynaložených příjemci a vykázaných řídicími orgány pro jednotlivé programy. 
Členské státy mají v souvislosti s kontrolami, které mají být provedeny, zvláštní 
odpovědnost207 (viz rámeček 18). 

Rámeček 18 

Rámec pro kontrolu a audit fondů politiky soudržnosti na úrovni 
členských států 

Programové orgány v členských státech musí splňovat podrobně stanovené 
požadavky. 

— Pokud jsou výdaje propláceny na základě skutečných nákladů, jsou řídící 
orgány povinny zkontrolovat, zda jsou výdaje v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek a státní podpory, a 
s podmínkami podpory programu208. V případě zjednodušeného vykazování 
nákladů a modelu FNLTC je účelem kontroly řízení ověřit pouze to, zda byly 
splněny podmínky pro to, aby Komise mohla tyto náklady proplatit209. Řídící 
orgány by rovněž měly mít údaje o skutečných majitelích příjemců finančních 
prostředků210 a měly by zveřejnit seznam vybraných operací, včetně jejich 
příjemců211. 

— Auditní orgány jsou povinny Komisi předložit výroční kontrolní zprávu a výrok 
auditora, které poskytují jistotu o legalitě a správnosti vykázaných výdajů, 
o efektivním fungování řídicích a kontrolních systémů a o úplnosti, přesnosti a 
věrohodnosti účetní závěrky212. 

                                                        
207 Čl. 63 odst. 1 finančního nařízení. 55. bod odůvodnění nařízení o společných ustanoveních. 

208 Čl. 74 odst. 1 písm. a) a čl. 95 odst. 3 a 34. bod odůvodnění nařízení o společných 
ustanoveních. 

209 Čl. 94 odst. 3 a čl. 95 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. 

210 Čl. 69 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních. 

211 Čl. 49 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních. 

212 Čl. 77 odst. 3 a 63. bod odůvodnění nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS


 70 

 

92 Jistotu o splnění podmínek pro provedení platby získává Komise především na 
základě kontrol správnosti výdajů prováděných vnitrostátními orgány a také na základě 
systémových auditů, prováděných rovněž těmito orgány. Nařízení obsahuje také 
konkrétní požadavky týkající se auditní činnosti vyžadované na úrovni členských států, 
včetně stanovení jasné auditní stopy, šablon a harmonogramu auditu213. Komise plní 
úlohu orgánu dohledu a na základě své vlastní auditní činnosti se ujišťuje, že systémy 
zavedené členskými státy fungují účinně a účelně214. 

93 V minulosti jsme upozornili na některé nedostatky v práci auditních orgánů v 
členských státech a v dohledu Komise nad touto činností215, které mají dopad na 
významný podíl souborů dokumentů k poskytnutí jistoty216. Nedávno jsme rovněž 
konstatovali, že je třeba ještě jasněji vymezit způsoby poskytování jistoty Komisi 
v situaci, kdy se používá model FNLTC217. 

Kontroly u Nástroje pro oživení a odolnost se zaměřují na uspokojivé 
splnění milníků a cílů 

94 U Nástroje pro oživení a odolnost se rámec kontrol a auditu zaměřuje na 
uspokojivé dosahování milníků a cílů. Tento rámec rovněž odráží primární 
odpovědnost členských států za zajištění toho, aby byl nástroj prováděn v souladu 
s pravidly EU a vnitrostátními pravidly (viz rámeček 19). 

                                                        
213 Články 70 a 77 až 82 a přílohy XIII, XIX až XXII nařízení o společných ustanoveních. 

214 Čl. 70 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

215 Zvláštní zpráva 26/2021: „Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise každoročně 
zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná“, body 26, 29, 39 a 84. 
Výroční zprávy za rok 2020, bod 5.38. Výroční zprávy za rok 2019, bod 5.39. 

216 Výroční zprávy za rok 2021, body 5.41–5.42.  

217 Zvláštní zpráva 24/2021, bod 128 a doporučení 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
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Rámeček 19 

Rámec pro kontrolu a audit Nástroje pro oživení a odolnost na úrovni 
členských států 

— Členské státy jsou povinny zavést systém vnitřní kontroly, který má zajistit, 
aby využívání finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost bylo 
v souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy. Za tímto 
účelem mohou využít svůj vlastní vnitrostátní systém řízení rozpočtu218. 
Členské státy musí rovněž sledovat údaje o konečných příjemcích Nástroje 
pro oživení a odolnost a vést seznam financovaných opatření219, a to 
i v případě, že tyto informace nejsou veřejně dostupné. Tyto informace si 
může pro účely auditu a kontroly vyžádat Komise, úřad OLAF, EPPO a EÚD220. 

— Součástí odpovědnosti členských států v oblasti kontroly je i audit. Členské 
státy musí ve svých plánech pro oživení a odolnost uvést, který vnitrostátní 
orgán je za audit odpovědný. Ke každé žádosti o platbu musí být přiložen 
souhrn provedených auditů s uvedením nedostatků a přijatých nápravných 
opatření221. 

95 V procesu schvalování plánu pro oživení a odolnost Komise posoudila rámec 
kontroly a auditu, který členské státy popsaly ve svých plánech pro oživení a 
odolnost222. V tomto posouzení se nezabývala riziky spojenými s nedodržováním 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek a státní podpory. Všech 26 rámců plánů pro 
oživení a odolnost přijatých do října 2022 bylo vyhodnoceno jako přiměřených. V 19 
případech se Komise s členským státem dohodla na konkrétních milnících s cílem 
napravit nedostatky zjištěné před prvním vyplacením prostředků223, s výjimkou 
předběžného financování. 

96 V březnu 2021, ještě před předložením plánů pro oživení a odolnost, poskytla 
rovněž Komise členským státům kontrolní seznam pro sebehodnocení kontrolních 
systémů. Některé části metodiky auditu Komise pro Nástroj pro oživení a odolnost, 

                                                        
218 Čl. 22 odst. 1 nařízení o RRF. 

219 Čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení o RRF. 

220 Čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení o RRF. 

221 Čl. 22 odst. 2 písm. c) bod iii) nařízení o RRF. 

222 Čl. 19 odst. 3 písm. j), čl. 24 odst. 3, 18. bod odůvodnění a kritérium 2.10 uvedené v příloze 
V nařízení o RRF. 

223 SWD(2021) 12, část 1/2, s. 48. COM(2022) 75, s. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=CS
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jako je auditní stopa a metody výběru vzorků, však byly dopracovány až po přijetí plánů 
pro oživení a odolnost. Komise dokončila svou metodiku auditu až v prosinci 2021, 
když už byly podány první žádosti o platbu. Mohla tak vzniknout nejistota ohledně 
odpovědnosti a rozsahu kontrol a auditů, což mohlo vést tomu, že provádění probíhalo 
v různých členských státech nekonzistentním způsobem. 

97 Jistotu ohledně plateb získává Komise především na základě svých 
dokumentárních kontrol uspokojivého dosažení milníků a cílů u každé splátky. Během 
období provádění Komise rovněž realizuje systémové audity systémů pro 
shromažďování monitorovacích údajů v členských státech. Tyto audity mohou být 
prováděny před uskutečněním plateb nebo po něm. Kromě toho může Komise 
provádět také audity ex post v členských státech týkající se vykázaných milníků a cílů. 
Tyto audity se provádějí pouze po realizaci plateb. V současné době pracujeme na 
auditu koncepce rámce auditu a kontroly Nástroje pro oživení a odolnost. Příslušnou 
auditní zprávu plánujeme zveřejnit v roce 2023. 

U Nástroje pro oživení a odolnost je stále nutné vyjasnit metodu pro 
uplatňování pozastavení plateb nebo provádění částečných plateb 
v případě, že nebylo dosaženo milníků a cílů 

98 Jak jsme již dříve uvedli, v politice soudržnosti neexistují pro případ 
nedostatečných výsledků žádná preventivní opatření ani finanční opravy224. To platí 
i pro období 2021–2027. Komise však musí společně s daným členským státem pro 
každý program uspořádat setkání, v jehož rámci proběhne výroční přezkum výkonnosti, 
kde se bude monitorovat pokrok při plnění sjednaných milníků a cílů. V případě, že 
budou zjištěny významné odchylky, které by mohly mít negativní dopad na provádění 
programu, musí členský stát přijmout nápravná opatření a Komisi o nich do tří měsíců 
informovat225. 

99 U Nástroje pro oživení a odolnost se toto liší: Komise musí pozastavit celou platbu 
nebo její část, pokud se domnívá, že jednoho nebo více milníků a cílů nebylo 
uspokojivě dosaženo. Jakmile k takovému pozastavení platby dojde, pak v případě, že 
                                                        
224 Zvláštní zpráva 04/2017: „Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji: během 

programového období 2007–2013 došlo v souvislosti s politikou soudržnosti k nárůstu 
počtu preventivních opatření a finančních oprav ze strany Komise“, bod 25. Zvláštní zpráva 
36/2016: „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na 
roky 2007–2013“, bod 48. 

225 Článek 41 nařízení o společných ustanoveních. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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členský stát do šesti měsíců vzniklou situaci nenapraví, musí Komise snížit objem 
finanční podpory226. Je však stále třeba, aby Komise vyjasnila metodu, jíž se určuje část 
platby, která bude v případě nedosažení milníků či cílů pozastavena nebo snížena, jak 
jsme rovněž upozornili ve své výroční zprávě za rok 2021227. Absence jasně stanovené 
metody s sebou nese riziko, že částečné platby nebudou u členských států uplatňovány 
jednotně. 

Uplatňování opatření na ochranu finančních zájmů EU 
u Nástroje pro oživení a odolnost je potřeba dále vyjasnit 

U fondů politiky soudržnosti je potřebné zadržování plateb pro ochranu 
rozpočtu EU 

100 Zadržování plateb chrání rozpočet EU před finančními důsledky chyb ve 
výkazech nákladů členských států, které mohou být zjištěny až po vyplacení 
prostředků. V rámci politiky soudržnosti uplatňuje Komise zadržování plateb u každé 
průběžné platby. V období 2021–2027 se procentní podíl snížil na 5 %228 oproti 10 % 
v předchozím období. V minulosti jsme doporučili legislativní revizi, která zajistí, aby 
zadržené platby byly před svým uvolněním odpovídajícím způsobem chráněny229. 

101 Pro Nástroj pro oživení a odolnost nebyl žádný takový mechanismus zaveden, 
protože Komise při sjednávání plánu pro oživení a odolnost předem souhlasí 
s podmínkami pro vyplacení prostředků a posuzuje pouze to, zda byly před schválením 
platby splněny příslušné milníky a cíle.  

U fondů politiky soudržnosti může Komise pro ochranu finančních zájmů 
EU uplatňovat pozastavení plateb a finanční opravy 

102 Cílem opatření na ochranu rozpočtu EU je zajistit, aby byly financovány jen 
správné výdaje. Odpovědnost za zjišťování a opravu nesrovnalostí a za předcházení jim 

                                                        
226 Čl. 24 odst. 6 a 8 nařízení o RRF. 

227 Výroční zprávy za rok 2021, bod 10.28 a doporučení 10.2. 

228 Čl. 93 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních. Čl. 130 odst. 1 nařízení o společných 
ustanoveních na období 2014–2020. 

229 Zvláštní zpráva 26/2021, bod 77 a doporučení č. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=cs
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_CS.pdf


 74 

 

je primárně na straně členských států230. V případě, že k tomu vhodným způsobem 
nedochází, může Komise pro ochranu rozpočtu EU použít celou řadu dodatečných 
opatření. 

103 U fondů politiky soudržnosti může Komise pozastavit platby do té doby, než 
členský stát přijme nezbytná nápravná opatření, a v případě potřeby uložit finanční 
opravy (viz rámeček 20). 

Rámeček 20 

Používání finančních oprav a pozastavení plateb na ochranu rozpočtu 
EU u politiky soudržnosti 

V rámci politiky soudržnosti se finanční opravy ukládají v případě, že členský stát 
vykázal nebo schválil nějakou nesrovnalost. Komise může finanční opravy uložit 
v případě závažných nedostatků v řídicích a kontrolních systémech členského 
státu, které vedly k systémovým chybám, nebo za jednotlivé nesrovnalosti231. 
Komise může podle závažnosti nedostatků uložit opravu na základě paušální částky 
ve výši 5 %, 10 %, 25 % nebo až 100 %232. To však nutně nevede ke snížení částky 
podpory, která byla pro daný program vyčleněna, neboť lze žádat o úhradu 
dalších, správných výdajů na jiná opatření233. Avšak to, zda k tomu dojde i v praxi, 
závisí na schopnosti členských států vykázat dodatečné výdaje. Příslušný orgán 
v daném členském státě má povinnost zpětně získat všechny částky nesprávně 
vyplacené příjemcům234. 

Čisté finanční opravy se v politice soudržnosti použijí v případě, že členský stát 
nesrovnalost neopravil dostatečným způsobem. Ztrátu finanční podpory vyčleněné 
pro členské státy v rozpočtu EU znamená pouze čistá finanční oprava235. 

                                                        
230 Článek 103 nařízení o společných ustanoveních.  

231 Čl. 104 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních. 

232 Čl. 104 odst. 1 a příloha XXV nařízení o společných ustanoveních. 

233 Čl. 104 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních. 

234 Článek 69 nařízení o společných ustanoveních. 

235 Čl. 104 odst. 1 a čl. 104 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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Komise může rovněž jako preventivní opatření uplatnit přerušení nebo 
pozastavení plateb236. Ta vedou k odložení plateb z rozpočtu EU, což vytváří na 
členské státy dodatečný tlak, aby přijaly nezbytná nápravná opatření237. 

104 V minulosti jsme ohledně fondů politiky soudržnosti konstatovali, že Komise 
v období 2007–2013 využívala preventivní opatření a finanční opravy ve zvýšené míře. 
Uvedli jsme rovněž, že díky regulačním ustanovením z období 2014–2020 se významně 
zvýšila schopnost Komise chránit rozpočet EU před neoprávněnými výdaji238. 
Informovali jsme však zároveň, že do roku 2021 Komise členským státům neuložila 
žádné čisté finanční opravy za období 2014–2020239. 

U Nástroje pro oživení a odolnost se Komise pro ochranu finančních 
zájmů EU spoléhá více na účinnost vnitrostátních systémů 

105 U Nástroje pro oživení a odolnost má Komise rovněž pravomoc poměrně snížit 
finanční podporu přidělenou členským státům a získat zpět jakoukoli částku dlužnou do 
rozpočtu Unie nebo požádat o předčasné splacení půjčky. Komise tak může učinit 
v případech závažných nesrovnalostí týkajících se podvodu, korupce a střetu zájmů 
nebo v případě závažného porušení povinností, nebo v případě, že členský stát 
poskytne nesprávné informace o plnění milníků a cílů240.  

106 Pro získání dlužné částky zpět nebo požádání o předčasné splacení půjčky musí 
Komise dojít k závěru, že došlo k nesrovnalostem nebo závažnému porušení 
povinností. V případě, že nedostatky v kontrolním systému členského státu pro Nástroj 
pro oživení a odolnost vedou k závažnému porušení dohody o financování, může 
Komise snížit finanční podporu EU a přistoupit ke zpětnému získávání 5 %, 10 %, 25 % 
nebo až 100 % finančního příspěvku přiděleného danému členskému státu nebo 
v případě půjčky požádat o její předčasné splacení241. Na rozdíl od fondů politiky 
soudržnosti však neexistuje žádný společný kontrolní rámec, neboť členské státy 
k provádění Nástroje pro oživení a odolnost používají své vlastní vnitrostátní systémy. 

                                                        
236 Články 96 a 97 nařízení o společných ustanoveních. 

237 Zvláštní zpráva 04/2017, body 14–17 a rámeček 1. 

238 Zvláštní zpráva 04/2017, body 141–143 a 149. 

239 Výroční zprávy za rok 2021, bod 1.44. Výroční zprávy za rok 2020, bod 1.43. 

240 Čl. 22 odst. 5 nařízení o RRF. 

241 Čl. 22 odst. 5 nařízení o RRF. Článek 19 dohod o financování. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS


 76 

 

Vzhledem k tomu, že pro uplatňování zpětně získávaných částek Komisí neexistují 
žádná další kritéria ani pokyny, zůstává riziko, že tyto paušální částky nemusí být 
u jednotlivých členských států uplatňovány jednotným způsobem. 

107 Bez ohledu na způsob řízení má konečnou odpovědnost za čerpání rozpočtu EU 
Komise242. Komise musí zejména zajistit, aby byly finanční zájmy EU účinně chráněny. 
Za tímto účelem musí získat od členských států dostatečnou jistotu o tom, že Nástroj 
pro oživení a odolnost provádějí v souladu s unijním i vnitrostátním právem. Ve 
srovnání s fondy politiky soudržnosti se Komise také ve vyšší míře pro předcházení 
nesrovnalostem, jejich zjišťování a opravování a také pro včasné podávání zpráv 
o těchto nesrovnalostech členskými státy spoléhá na účinnost vnitrostátních systémů. 
Komise je nicméně toho názoru, že pokud je dosaženo stanovených milníků a cílů, 
může vyplacení prostředků povolit243, i když si může být vědoma nesrovnalostí při 
využívání finančních prostředků zjištěných na úrovni členských států.  

Členské státy mohou pro podávání zpráv o nesrovnalostech zjištěných 
u fondů politiky soudržnosti a u Nástroje pro oživení a odolnost využívat 
rozdílné systémy 

108 Ochrana finančních zájmů EU zahrnuje také opatření přijatá za účelem boje 
proti jakémukoli nezákonnému jednání, které může mít dopad na rozpočet EU244. 
S ohledem na to je nutné zavést na úrovni členských států systém proti podvodům, 
korupci a střetu zájmů a součástí této ochrany jsou i kontroly, které provádí Komise, 
jak je stanoveno v auditní strategii pro Nástroj pro oživení a odolnost.  

109 U fondů politiky soudržnosti musí členské státy hlásit nesrovnalosti, které 
odhalí v Komisí provozovaném systému pro řízení nesrovnalostí (IMS)245, a výdaje, 
které jsou předmětem prověřování, jsou z účetní závěrky vyloučeny246. Mezi 
požadované informace patří totožnost dotčených příjemců. V případě Nástroje pro 
oživení a odolnost nemají členské státy právní povinnost oznamovat nesrovnalosti 
v IMS, ale mohou tak činit dobrovolně. Namísto toho mají všechny členské státy ale 

                                                        
242 Výroční zprávy za rok 2021, bod 1.33. 

243 Článek 24 nařízení o RRF. 

244 Článek 325 SFEU. 

245 Čl. 69 odst. 12 nařízení o společných ustanoveních. 

246 Čl. 98 odst. 6 a příloha XVIII nařízení o společných ustanoveních. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
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povinnost informovat o případech podezření z podvodu v prohlášení řídícího subjektu, 
které se předkládá společně se žádostí o platbu. 

U politiky soudržnosti ani Nástroje pro oživení a odolnost dosud není 
plně uplatněn potenciál využívání integrovaných nástrojů na vytěžování 
údajů a hodnocení rizik 

110 Téměř před deseti lety vytvořila Komise systém „Arachne“, jednotný nástroj
pro vytěžování údajů a hodnocení rizik, který umožňuje ukládání informací o rizikových 
hospodářských subjektech247. Komise doporučila, aby členské státy používaly systém 
Arachne v rámci obou nástrojů. Užitečnost tohoto systému však závisí na údajích, které 
v něm členské státy uložily, a některé členské státy tento systém dosud nezačaly 
využívat248. K využívání systému Arachne pro Nástroj pro oživení a odolnost se dosud 
zavázalo 19 členských států. Do října 2022 nebylo ještě jasné, kolik členských států se 
zavázalo využívat tento systém pro programy politiky soudržnosti na období 2021–
2027. 

111 V minulosti jsme zdůraznili potenciál systému Arachne jako účinného nástroje
pro předcházení podvodům249. Nedávno jsme však zjistili, že jeho užitečnost je jen 
omezená, protože v rámci sdíleného řízení je oblast jeho použitelnosti menší250. Se 
systémem Arachne není například propojen systém IMS. Revize finančního nařízení 
vytvoří příležitost k tomu, aby používání integrovaných nástrojů pro vytěžování údajů a 
hodnocení rizik bylo stanoveno jako povinné pro všechny metody plnění rozpočtu EU 
v období po roce 2027. 

247 Čl. 22 odst. 4 nařízení o RRF a 72. bod odůvodnění nařízení o společných ustanoveních. 

248 Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 – Generální ředitelství pro regionální a městskou 
politiku, s. 55. Zvláštní zpráva 01/2019: „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: 
je nutné přijmout opatření“, bod 86. 

249 Zvláštní zpráva 1/2019, body 85–88 a doporučení 3.3. Zvláštní zpráva 10/2015: „Snaha 
o řešení problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů EU na politiku
soudržnosti by měla zesílit“, body 90–94 a doporučení 6.

250 Zvláštní zpráva 11/2022: „Ochrana rozpočtu EU – Je třeba lépe využívat černých listin“, 
bod 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=CS
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_CS.pdf
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Závěrečné poznámky 
112 Náš přezkum ukazuje, že mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a fondy politiky 
soudržnosti jsou značné podobnosti. Oba nástroje se ale z důvodu jejich odlišných 
účelů zároveň v mnoha ohledech liší. Politika soudržnosti je hlavní dlouhodobou 
investiční politikou EU na podporu hospodářského, sociálního a územního rozvoje 
členských států a regionů, zatímco Nástroj pro oživení a odolnost je dočasným 
nástrojem reakce na krizi, který má zmírnit dopad pandemie onemocnění COVID-19 na 
ekonomiky členských států a posílit odolnost EU a jejích členských států vůči budoucím 
otřesům. 

113 Jak fondy politiky soudržnosti na období 2021–2027, tak Nástroj pro oživení a 
odolnosti jsou teprve v rané fázi provádění. Využívání Nástroje pro oživení a odolnost 
současně s fondy politiky soudržnosti přinese nové poznatky o tom, jaký vliv mají 
rozdíly v regulačním rámci na provádění a výsledky.  

Tento přezkum přijal Účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 
8. prosince 2022. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Tony Murphy 
 předseda 
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Přílohy 

Příloha I – Předchozí zprávy EÚD 

Zvláštní zprávy 
— Zvláštní zpráva 10/2015: „Snaha o řešení problémů v oblasti zadávání veřejných 

zakázek v rámci výdajů EU na politiku soudržnosti by měla zesílit“ 

— Zvláštní zpráva 36/2016: „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů 
soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013“. 

— Zvláštní zpráva 02/2017: „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech 
v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority 
strategie Evropa 2020, avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější“. 

— Zvláštní zpráva 04/2017: „Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji: během 
programového období 2007–2013 došlo v souvislosti s politikou soudržnosti 
k nárůstu počtu preventivních opatření a finančních oprav ze strany Komise“ 

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

— Zvláštní zpráva 01/2019: „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné 
přijmout opatření“. 

— Zvláštní zpráva 07/2020: „Provádění politiky soudržnosti: relativně nízké náklady, 
ale nedostatek informací neumožňuje posuzovat úspory plynoucích ze 
zjednodušení“ 

— Zvláštní zpráva 10/2020: „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily 
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“ 

— Zvláštní zpráva 16/2020: „Evropský semestr – doporučení pro jednotlivé země řeší 
důležité problémy, je však nutno je lépe provádět“ 

— Zvláštní zpráva 14/2021: „Spolupráce Interreg: potenciál přeshraničních regionů 
Evropské unie není dosud plně využíván“ 

— Zvláštní zpráva 24/2021 „Financování v rámci politiky soudržnosti založené na 
výkonnosti: hodnotné ambice, ale překážky v období 2014–2020 přetrvávaly“ 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf
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— Zvláštní zpráva 26/2021: „Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise 
každoročně zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná“ 

— Zvláštní zpráva 11/2022: „Ochrana rozpočtu EU – Je třeba lépe využívat černých 
listin“ 

— Zvláštní zpráva 21/2022: „Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze 
strany Komise – celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s prováděním“ 

Přezkumy a informační dokumenty 
— Informační dokument 2018: „Budoucnost financí EU: reforma fungování rozpočtu 

EU“, únor 2018 

— Informační dokument 2018: „Zjednodušení provádění politiky soudržnosti po roce 
2020“, květen 2018 

— Rychlý přezkum 2019: „Rozdělení prostředků na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 mezi členské státy“, březen 2019. 

— Rychlý přezkum 2019: „Zbývající závazky v rozpočtu EU – bližší pohled“, duben 
2019. 

— Informační dokument 2019: „Zajištění výkonnosti v politice soudržnosti“, červen 
2019 

— Přezkum 05/2021: „Rámec EU pro velké projekty dopravní infrastruktury: 
mezinárodní srovnání“ 

Výroční zprávy 
— Výroční zpráva za rok 2016, kapitola 2 

— Výroční zprávy za rok 2019, kapitola 5 

— Výroční zprávy za rok 2020, kapitola 2 

— Výroční zprávy za rok 2021, kapitoly 1, 2 a 10 

Stanoviska 
— Stanovisko 06/2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_CS.pdf
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— Stanovisko 04/2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro 
oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, 
směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_CS.pdf
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Příloha II – Plánovaný příspěvek Nástroje pro oživení a odolnost k šesti pilířům podle jednotlivých 
členských států 

  
Pilíř 1 
Zelená 

transformace 

Pilíř 2 
Digitální 

transformace 

Pilíř 3 
Inteligentní 

a udržitelný růst 
podporující 
začlenění 

a vytváření 
pracovních míst 

Pilíř 4 
Sociální a územní 

soudržnost 

Pilíř 5 
Zdravotnictví a 
hospodářská, 

sociální a 
institucionální 

odolnost 

Pilíř 6 
Politiky pro příští 

generace 

 Belgie 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Bulharsko 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Česko 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Dánsko 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Německo 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Estonsko 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Irsko 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Řecko 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Španělsko 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Francie 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Chorvatsko 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Itálie 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Kypr 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Lotyšsko 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litva 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Lucembursko 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Maďarsko       
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Pilíř 1 
Zelená 

transformace 

Pilíř 2 
Digitální 

transformace 

Pilíř 3 
Inteligentní 

a udržitelný růst 
podporující 
začlenění 

a vytváření 
pracovních míst 

Pilíř 4 
Sociální a územní 

soudržnost 

Pilíř 5 
Zdravotnictví a 
hospodářská, 

sociální a 
institucionální 

odolnost 

Pilíř 6 
Politiky pro příští 

generace 

 Malta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Nizozemsko 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
 Rakousko 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Polsko 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 Portugalsko 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Rumunsko 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Slovinsko 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Slovensko 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Finsko 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Švédsko 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 Průměr EU 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 
Zdroj: EÚD na základě odhadovaného primárního a sekundárního příspěvku prostředků Nástroje pro oživení a odolnost plánovaných pro každé opatření pro dva ze šesti 
pilířů podle informací, které uvedla Komise ve srovnávacím přehledu ukazatelů oživení a odolnosti pro 25 z 26 plánů pro oživení a odolnost, které Rada přijala do října 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=cs
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Příloha III – Přidělení prostředků z fondů politiky soudržnosti na období 2021–2027, grantů Nástroje pro 
oživení a odolnost (prozatímní a konečný příděl) a čerpaných úvěrů Nástroje pro oživení a odolnost 

v mld. EUR 

  

FONDY POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2021–
2027 

GRANTY NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST* AKTIVOVANÉ 
ÚVĚRY 

NÁSTROJE 
PRO OŽIVENÍ 
A ODOLNOST 

 Fondy 
politiky 

soudržnosti 
na období 

2021–2027, 
granty 

Nástroje pro 
oživení a 
odolnost 
(konečný 
příděl) a 
čerpané 

úvěry 
Nástroje pro 

oživení a 
odolnost 

  Prozatímní příděl do dne 30. 6. 2022  Konečný příděl ke dni 30. 6. 2022   

  

EFRR ESF+ FS EÚS CELKEM 

 

70 % 
dostupné 

částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM  

70 % 
dostupné 

částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM    

 Belgie 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bulharsko 5,7 2,6 1, 3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Česko 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Dánsko 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Německo 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estonsko 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Irsko 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Řecko 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Španělsko 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Francie 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Chorvatsko 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Itálie 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Kypr 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Lotyšsko 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litva 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
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FONDY POLITIKY SOUDRŽNOSTI
2021–2027 

GRANTY NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST* AKTIVOVANÉ 
ÚVĚRY 

NÁSTROJE 
PRO OŽIVENÍ 
A ODOLNOST 

Fondy 
politiky 

soudržnosti 
na období 

2021–2027, 
granty 

Nástroje pro 
oživení a 
odolnost 
(konečný 
příděl) a 
čerpané 

úvěry 
Nástroje pro 

oživení a 
odolnost 

Prozatímní příděl do dne 30. 6. 2022 Konečný příděl ke dni 30. 6. 2022 

EFRR ESF+ FS EÚS CELKEM 
70 % 

dostupné 
částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM 

70 % 
dostupné 

částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM 

Lucembursko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Maďarsko 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7 4,6 2,5 7,2 4,6 1,2 5,8 27,5 
Malta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 1,1 
Nizozemsko 0,5 0,4 0,4 1,3 3,9 2,0 6,0 3,9 0,8 4,7 6,0 
Rakousko 0,5 0,4 0,2 1,1 2,2 1,2 3,5 2,2 1,5 3,7 4,8 
Polsko 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2 20,3 3,6 23,9 20,3 2,3 22,6 11,5 106,3 
Portugalsko 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5 9,8 4,1 13,9 9,8 5,8 15,6 2,7 40,8 
Rumunsko 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2 10,2 4,0 14,2 10,2 1,9 12,1 14,9 56,2 
Slovinsko 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1 1,3 0,5 1,8 1,3 0,2 1,5 0,7 5,2 
Slovensko 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4 4,6 1,7 6,3 4,6 1,4 6,0 18,3 
Finsko 0,9 0,6 0,2 1,7 1,7 0,4 2,1 1,7 0,2 1,9 3,6 
Švédsko 0,8 0,7 0,4 1,9 2,9 0,4 3,3 2,9 0,3 3,2 5,2 
Technická 
pomoc 0,8 0,3 0,1 0,0 1, 3 1,2 

Nadnárodní 
spolupráce 0,2 0,2 0,2 

Meziregionální 
inovace 

0,6 0,6 0,6 

Evropská 
městská 
iniciativa 

0,6 0,6 0,6 
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FONDY POLITIKY SOUDRŽNOSTI 
2021–2027 

GRANTY NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST* AKTIVOVANÉ 
ÚVĚRY 

NÁSTROJE 
PRO OŽIVENÍ 
A ODOLNOST 

Fondy 
politiky 

soudržnosti 
na období 

2021–2027, 
granty 

Nástroje pro 
oživení a 
odolnost 
(konečný 
příděl) a 
čerpané 

úvěry 
Nástroje pro 

oživení a 
odolnost 

Prozatímní příděl do dne 30. 6. 2022 Konečný příděl ke dni 30. 6. 2022 

EFRR ESF+ FS EÚS CELKEM 
70 % 

dostupné 
částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM 

70 % 
dostupné 

částky 

30 % 
dostupné 

částky 
CELKEM 

Meziregionální 
spolupráce 

0,6 0,6 0,6 

CELKEM EU 217 98 37 9 361 234 104 338 234 104 338 165 864 
* Poznámka ke grantům Nástroje pro oživení a odolnost: Podle článku 11 nařízení o RRF byl výpočet maximálního finančního příspěvku ve výši 30 % přidělené výše grantu
pro každý členský stát dne 30. června 2022 aktualizován. Cílem této aktualizace bylo zohlednit nejnovější údaje o HDP za roky 2020 a 2021.

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise, přílohy IV nařízení o RRF a sdělení Komise Radě a Parlamentu „Nástroj pro oživení a odolnost: aktualizace maximálního finančního 
příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost“ ze dne 30. června 2022. Částky jsou pro účely prezentace zaokrouhleny. 
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Zkratková slova a zkratky 
CEF: Nástroj pro propojení Evropy 

CID: prováděcí rozhodnutí Rady 

CPR: nařízení o společných ustanoveních 

CRII: investiční iniciativa pro reakci na koronavirus 

CSR: doporučení pro jednotlivé země 

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF+: Evropský sociální fond+ 

EÚS: Evropská územní spolupráce 

FNLTC: model financování, které není spojeno s náklady 

FS: Fond soudržnosti 

GŘ ECFIN: Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti 

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

GŘ REGIO: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku 

HDP: hrubý domácí produkt 

HND: hrubý národní důchod 

NGEU: Nástroj Evropské unie na podporu oživení (Next Generation EU) 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

RRF: Nástroj pro oživení a odolnost 

RRP: plán pro oživení a odolnost 

SCO: zjednodušené vykazování nákladů 

SFEU: Smlouva o fungování Evropské unie 

VFR: víceletý finanční rámec 
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Glosář 
Cíl: v politice soudržnosti předem dohodnutá konečná hodnota, které má být dosaženo 
ve vztahu k ukazateli používanému v rámci specifického cíle. U Nástroje pro oživení a 
odolnost kvantitativní měření pokroku při realizaci reformy nebo investice. 

Dohoda o partnerství: dohoda mezi Komisí a členským státem nebo třetí zemí či 
zeměmi v souvislosti s výdajovým programem EU, která stanoví například strategické 
plány, investiční priority nebo podmínky obchodu či poskytování rozvojové pomoci. 

Doporučení pro jednotlivé země: každoroční pokyny, které Komise vydává v rámci 
evropského semestru jednotlivým členským státům ohledně jejich 
makroekonomických, rozpočtových a strukturálních politik. 

Evropský pilíř sociálních práv: rámec pro zajištění nových a účinnějších sociálních práv 
pro občany EU. 

Evropský semestr: roční cyklus, který funguje jako rámec pro koordinaci 
hospodářských politik členských států EU a monitorování pokroku. 

Jednotný seznam projektů: počet projektů, které členský stát zamýšlí/může provést a 
které jsou v procesu „zrání“ spolu se studiemi, které jsou potřebné pro jejich 
provádění. 

Milník: v politice soudržnosti střední hodnota ve vztahu k ukazateli výstupů 
používanému v rámci specifického cíle, které má být dosaženo k předem stanovenému 
datu. U Nástroje pro oživení a odolnost kvalitativní měření pokroku k uskutečnění 
reformy nebo investice. 

Víceletý finanční rámec: výdajový plán EU, v němž jsou stanoveny priority (na základě 
cílů příslušných politik) a stropy, povětšinou na sedm let. Je strukturou, v jejímž rámci 
se stanovují roční rozpočty EU a jež omezuje výdaje v každé kategorii. 

Zásada „významně nepoškozovat“: zásada, že investiční opatření by neměla mít 
závažné nepříznivé environmentální dopady. 
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Tým EÚD 
Tuto zprávu přijal senát II „Investice pro soudržnost, růst a sociální začleňování“, jemuž 
předsedá členka EÚD Annemie Turtelboomová. Audit vedl člen Účetního dvora 
Ladislav Balko a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Branislav Urbanič a 
tajemnice kabinetu Zuzana Franková, vyšší manažer Friedemann Zippel, vedoucí úkolu 
Chrysula Latopuluová a zástupce vedoucího úkolu Cristina Jianuová a auditoři 
Marion Boulardová, Mariya Zhekova, Francisco Carretero Llorente a Lena Rangusová. 
Grafickou podporu poskytly Alexandra Maziluová a Agnese Balodeová. 

 
Zleva doprava: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangusová, Chrysula Latopuluová, 
Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulardová. 
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EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx 
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Tento přezkum přináší srovnávací analýzu fondů 
politiky soudržnosti a Nástroje pro oživení a 
odolnost (RRF).
Oba tyto nástroje se do značné míry podobají, ale v 
mnoha ohledech se také liší. Politika soudržnosti je 
hlavní dlouhodobou investiční politikou EU na 
podporu hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje, zatímco Nástroj pro oživení a odolnost je 
dočasným, ad hoc nástrojem reakce na krizi. Jeho 
cílem je zmírnit dopad pandemie onemocnění 
COVID-19 na ekonomiku EU a posílit odolnost Unie 
a jejích členských států vůči budoucím otřesům.
Jak fondy politiky soudržnosti na období 2021–
2027, tak Nástroj pro oživení a odolnost jsou teprve 
v rané fázi svého provádění. Souběžné provádění 
obou nástrojů v nadcházejících letech ukáže, jak 
jejich rozdílné přístupy vedou k dosažení jejich 
příslušných cílů.
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