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Zhrnutie 
I V tomto preskúmaní sa nachádza porovnávacia analýza fondov politiky súdržnosti 
na roky 2021 – 2027 a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) s cieľom 
prispieť k viacročným finančným rámcom po roku 2027. Preskúmali sme podobnosti 
a rozdiely medzi týmito dvoma nástrojmi, pričom sme sa zamerali na ich celkový 
rámec, mechanizmy správy a riadenia. 

II Európska rada sa v júli 2020 dohodla na nástroji NextGenerationEU (NGEU), 
dočasnom nástroji, ktorého cieľom je zmierniť vplyv pandémie ochorenia COVID-19 
na občanov a podniky a zvýšiť odolnosť EÚ a jej členských štátov voči budúcim 
otrasom. RRF, teda mechanizmus, v rámci ktorého môžu členské štáty žiadať o granty 
a úvery, predstavuje podstatnú časť výdavkov nástroja NextGenerationEU. Očakáva sa, 
že členské štáty využijú RRF na financovanie reforiem priamo spojených 
s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny vydanými v rámci európskeho semestra, 
ale aj na investície, ako je politika súdržnosti. To môže v nadchádzajúcich rokoch viesť 
k zvýšeniu celkového financovania z prostriedkov EÚ z približne 1 % až na 3 % HDP EÚ. 

III Finančná podpora sa v rámci RRF poskytuje prostredníctvom grantov, podobne 
ako väčšina programov politiky súdržnosti, a ešte aj prostredníctvom úverov, ktoré 
musia splatiť členské štáty. Finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti sa 
prideľujú členským štátom pomocou metódy, ktorá zohľadňuje regionálne rozdiely. 
Tieto rozdiely sa však nezohľadňujú pri rozdeľovaní finančnej podpory z RRF. 

IV RRF funguje súbežne s mechanizmami financovania politiky súdržnosti EÚ. To 
členským štátom umožňuje vybrať si, či budú investície financovať pomocou RRF alebo 
fondov politiky súdržnosti. RRF sa vykonáva v rámci priameho riadenia, zatiaľ čo fondy 
politiky súdržnosti sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia. To znamená, že EÚ 
a orgány členských štátov majú v súvislosti s jednotlivými zdrojmi financovania rôzne 
povinnosti. Bez ohľadu na spôsob riadenia je Komisia v konečnom dôsledku 
zodpovedná za plnenie rozpočtu EÚ. Štruktúra viacúrovňového riadenia a zásada 
partnerstva uplatniteľná na fondy politiky súdržnosti sa na RRF nevzťahujú. Zapojenie 
miestnych a regionálnych orgánov, hospodárskych a sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti sa nevyžaduje v rovnakom rozsahu ako v prípade fondov 
politiky súdržnosti. 
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V Počet a odôvodnenie programových dokumentov pre tieto dva nástroje sa značne 
líšia, rovnako ako postupy schvaľovania a posudzovania. Koordinácia súbežného 
vykonávania je súčasťou programovania oboch nástrojov a od členských štátov sa 
vyžaduje, aby zabezpečili, že tieto dva nástroje sa budú skôr navzájom dopĺňať ako 
duplikovať. V období 2014 – 2020 sa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu poskytlo približne 10 % celkových verejných investícií v celej EÚ27. 
V súčasnom období sa prostredníctvom RRF ešte zvýši podiel verejných investícií 
financovaných EÚ v členských štátoch. Ak je tento podiel už vysoký, dodatočné 
financovanie z RRF môže ešte viac zvýšiť tlak na schopnosť členských štátov vynakladať 
finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii. 

VI Členské štáty musia Komisii poskytnúť odhady nákladov na opatrenia zahrnuté 
do ich plánov obnovy a odolnosti. Komisia overuje primeranosť a hodnovernosť týchto 
odhadov vo svojom posúdení plánov, ale platby v rámci RRF nie sú spojené s týmito 
nákladmi, čo má významný vplyv na spôsob, akým sa programujú a plánujú intervencie 
v členských štátoch, monitoruje sa pokrok a podávajú sa o ňom správy Komisii, ako 
aj na spôsob, akým sa vyplácajú finančné prostriedky za uspokojivé plnenie míľnikov 
a cieľov. Napriek tomu ešte nie je známe, do akej miery je financovanie z RRF viac 
založené na výkonnosti ako fondy politiky súdržnosti. Finančné prostriedky z RRF sa 
takisto vyplácajú za pružnejších platobných podmienok než veľká väčšina výdavkov 
v rámci fondov politiky súdržnosti. 

VII Na túto dvojicu nástrojov sa takisto vzťahujú odlišné ustanovenia týkajúce sa 
monitorovania, podávania správ a hodnotenia. Monitorovanie RRF je spojené 
s dosahovaním míľnikov a cieľov, zatiaľ čo v prípade politiky súdržnosti sa informácie 
o výkonnosti vo finančných správach nezohľadňujú. V prípade oboch nástrojov je 
väčšina ukazovateľov používaných na účely monitorovania špecifická pre každý 
program a každý vnútroštátny plán obnovy a odolnosti, a nie sú spoločné ukazovatele 
uplatniteľné vo všetkých oblastiach. Takéto ukazovatele však nemožno agregovať 
na meranie výkonnosti na úrovni EÚ ani na porovnanie medzi rôznymi programami 
politiky súdržnosti a plánmi obnovy a odolnosti. Hodnotenia, ktoré sú v prípade oboch 
nástrojov naplánované na rok 2024, musia byť dôsledne koordinované, a to 
aj so strednodobým preskúmaním politiky súdržnosti v roku 2025, na účely prípravy 
rámca politiky súdržnosti po roku 2027. 
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VIII Na úrovni EÚ sa mechanizmy kontroly a auditu RRF zameriavajú na uspokojivé 
plnenie míľnikov a cieľov. V prípade fondov politiky súdržnosti sa kontroly a audity 
na úrovni Komisie aj členských štátov zameriavajú najmä na správnosť vzniknutých 
výdavkov, keď sa výdavky preplácajú na základe skutočných nákladov. Pokiaľ ide o RRF, 
Komisia musí zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov EÚ; na tento účel by 
členské štáty mali Komisii poskytnúť dostatočné uistenie, že sa RRF vykonáva v súlade 
s právom EÚ a vnútroštátnym právom. Členské štáty musia okrem toho zhromažďovať 
údaje o konečných príjemcoch finančných prostriedkov a zoznam financovaných 
opatrení na účely auditu a kontroly. 

IX Táto porovnávacia analýza je preskúmaním, nie auditom. V nadchádzajúcich 
rokoch sa pri súbežnom uplatňovaní programov politiky súdržnosti aj RRF ukáže, aký 
vplyv majú rozdiely v regulačnom rámci na vykonávanie a výsledky.  
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Úvod 
01 Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie 2021 – 20271 sa poskytnú 
finančné prostriedky vo výške 1 211 mld. EUR2. Finančné prostriedky v rámci politiky 
súdržnosti, ktoré sú rozdelené medzi Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 
Kohézny fond (KF) 3 a Európsky sociálny fond plus (ESF+) 4, budú predstavovať 
361 mld. EUR z tejto sumy a prideľujú sa zväčša prostredníctvom grantov pre členské 
štáty (pozri rámček 1). 

Rámček 1 

Politika súdržnosti: hlavná dlhodobá investičná politika EÚ 

Politika súdržnosti je hlavnou dlhodobou investičnou politikou v rozpočte EÚ. 
Pôvodne sa nazývala „regionálna politika“ a bola zavedená Rímskou zmluvou. 
V roku 1988 sa štrukturálne fondy spojili do jednej zastrešujúcej politiky súdržnosti 
EÚ, ktorej cieľom bolo „posilňovať hospodársku a sociálnu súdržnosť pomocou 
zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi“5. 

02 Začiatkom roka 2020 sa pandémia ochorenia COVID-19 rozšírila z Číny do Európy, 
čo vyvolalo hospodársky pokles, ktorý bol výrazne väčší ako pokles spôsobený 
finančnou krízou v roku 2008. Na konci roka 2021 Komisia očakávala, že hospodársky 
rast sa na úrovne spred pandémie vráti začiatkom roka 20236. Invázia Ruska 
na Ukrajinu a následné zvýšenie nákladov na energie však znovu utlmili hospodárske 
prognózy a ešte viac odsunuli hospodársku obnovu7 (pozri ilustráciu 1). 

                                                             
1 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec 

na roky 2021 až 2027. 

2 The EU’s 2021 – 2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures (Dlhodobý rozpočet 
EÚ na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU: Fakty a čísla), 2021, s. 6. 

3 Nariadenie (EÚ) č. 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde 
(nariadenie o EFRR/KF). 

4 Nariadenie (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (nariadenie o ESF+). 

5 Článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

6 Európska hospodárska prognóza, jeseň 2021, dokument č. 160, 2021, s. 24. 

7 Európska hospodárska prognóza, leto 2022, dokument č. 183, 2022, s. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=SK
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK&_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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Ilustrácia 1 – Objemový index HDP EÚ27, 2006 – leto 2022 (v percentách) 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

03 S cieľom zmierniť vplyv pandémie na občanov a podniky, podporiť obnovu 
a posilniť odolnosť EÚ a jej členských štátov prijala Rada dočasný nástroj 
NextGenerationEU (NGEU) 8. Od roku 2021 do roku 2026 sa v rámci tohto nástroja 
členským štátom sprístupní 807 mld. EUR9. Približne 90 % finančných prostriedkov 
z nástroja NextGenerationEU (724 mld. EUR) sa bude prideľovať prostredníctvom 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) 10. Z RRF sa budú poskytovať granty 
(338 mld. EUR) a úvery (386 mld. EUR), o ktoré môžu členské štáty požiadať11. Zo 
zvyšných 83 mld. EUR v rámci nástroja NextGenerationEU sa 51 mld. EUR poskytlo 

                                                             
8 Článok 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2094, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej 

únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (nariadenie o NGEU). 

9 Všetky sumy v správe sú v bežných cenách. 

10 Nariadenie (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (nariadenie o RRF). 

11 Článok 15 ods. 2 nariadenia o RRF. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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na doplnenie programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 prostredníctvom 
iniciatívy REACT-EU12 (pozri rámček 2). 

Rámček 2 

RRF: jednorazový dočasný nástroj na hospodársku obnovu 

RRF je jednorazový dočasný nástroj zriadený podľa hlavy Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) zameranej na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť13. 
RRF má prispieť k obnove po hospodárskej kríze spôsobenej pandémiou ochorenia 
COVID-19 tým, že povzbudí udržateľný rast a jeho prostredníctvom sa bude 
budovať odolnosť voči budúcim otrasom. 

04 Na ilustrácii 2 je znázornená celková finančná podpora EÚ, ktorá bude dostupná 
prostredníctvom nástroja NextGenerationEU a VFR v nadchádzajúcich rokoch. 

Ilustrácia 2 – Finančná podpora EÚ dostupná prostredníctvom nástroja 
NextGenerationEU a VFR 

v bežných cenách 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie uverejnených v apríli 2021. 

                                                             
12 Nariadenie (EÚ) 2020/2221, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 

o dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci na podporu obnovy 
po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu 
zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva (nariadenie o REACT-EU).  

13 Odôvodnenie 2 nariadenia o RRF; článok 175 ZFEÚ. 
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Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti 
724 mld. EUR, z toho 
338 mld. EUR na granty 
a 386 mld. EUR na úvery

Iné fondy EÚ

Iné oblasti politiky

32 mld. EUR

361 mld. EUR

granty v hodnote 
338 mld. EUR

165 mld. EUR 
aktivované úvery

aktivované úvery 
v hodnote 221 mld. EUR

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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK
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05 Existuje len jeden súbor projektov, pokiaľ ide o investície, ktoré sa majú 
financovať z rozpočtu EÚ. Keďže RRF aj politika súdržnosti sa vykonávajú súbežne, 
v právnych predpisoch, ktoré sú základom oboch nástrojov, sa vyžaduje, aby sa 
investície plánovali a realizovali spôsobom, pri ktorom sa tieto dva nástroje dopĺňajú 
a nezdvojujú. V právnych predpisoch sa predovšetkým vyžaduje, aby sa 
v programových dokumentoch vymedzovalo, ako sa táto komplementárnosť plánuje 
dosiahnuť14. Zároveň je zakázané dvojité financovanie 15. 

  

                                                             
14 Článok 28 nariadenia o RRF; článok 11 a článok 22 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 

2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (nariadenie o spoločných 
ustanoveniach, „NSU“). 

15 Odôvodnenie 62 nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Rozsah a prístup 
06 V tomto preskúmaní sa nachádza porovnávacia analýza fondov politiky súdržnosti 
na roky 2021 – 2027 a RRF s cieľom prispieť k VFR po roku 2027. Touto témou sme sa 
zaoberali z dôvodu dôležitosti týchto dvoch nástrojov z hľadiska hospodárskej obnovy 
v členských štátoch EÚ po pandémii ochorenia COVID-19, ako aj záujmu 
o mechanizmus realizácie RRF. Preskúmali sme podobnosti a rozdiely medzi týmito 
dvoma nástrojmi, pričom sme sa zamerali na ich celkový rámec, mechanizmy správy 
a riadenia, ako aj na prepojenia medzi nimi a na riziká a výzvy vyplývajúce 
zo súbežného vykonávania v nadchádzajúcich rokoch. 

07 Porovnali sme právne predpisy, ktoré sú základom RRF, s právnymi predpismi, 
ktoré sú základom fondov politiky súdržnosti (EFRR, KF, ESF+ bez REACT-EU, Fond 
na spravodlivú transformáciu a Nástroj na prepájanie Európy) na obdobie 2021 – 2027. 
Takisto sme analyzovali usmernenie týkajúce sa RRF, ktoré vydala Komisia, 
a uskutočnili sme rozhovory so zamestnancami Generálneho riaditeľstva 
pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO), Generálneho riaditeľstva 
pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL) a Generálneho 
riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN), ako aj pracovnej skupiny 
RECOVER Generálneho sekretariátu. 

08 Na úrovni členských štátov sme uskutočnili rozhovory s národnými koordinačnými 
orgánmi RRF a ďalšími subjektmi zapojenými do vypracúvania a vykonávania 
národných plánov obnovy a odolnosti v rámci RRF a partnerských dohôd na obdobie 
2021 – 2027. Na účely preskúmania sme vybrali Nemecko, Španielsko, Francúzsko, 
Taliansko, Rumunsko a Slovinsko, aby sme do jeho rozsahu zahrnuli federatívne 
aj centralizovane usporiadané členské štáty. Španielsko a Taliansko takisto predstavujú 
dve najväčšie prijímajúce krajiny z hľadiska súčtu finančných prostriedkov v rámci 
politiky súdržnosti a RRF. Plány obnovy a odolnosti členských štátov v našej vzorke boli 
prijaté pred koncom septembra 2021, keď sme začali na preskúmaní pracovať. 

09 Takisto sme vychádzali z viac než 200 verejne dostupných štúdií a publikácií iných 
inštitúcií EÚ, výskumných inštitútov, akademikov a think-tankov, ako aj z mnohých 
vlastných správ (pozri prílohu I). 

10 Ide o preskúmanie, nie audit. V čase, keď sme na preskúmaní pracovali, prebiehal 
druhý rok vykonávania RRF, zatiaľ čo vykonávanie fondov politiky súdržnosti 
na obdobie 2021 – 2027 sa postupne začalo v marci 2022.  
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Celkový rámec 

Podobné priority, no financovanie z RRF je užšie prepojené 
s reformami 

Podobné priority prezentované odlišným spôsobom 

11 Cieľom RRF aj fondov politiky súdržnosti je prispieť k plneniu politických priorít EÚ 
v oblasti podpory digitálnej a zelenej transformácie 16. Takisto sa z oboch podporujú 
investície do súdržnosti, odolnosti a hodnôt v rámci okruhu 2 VFR. Vďaka tomuto 
prekrývaniu majú členské štáty veľký priestor na voľné uváženie, z ktorého nástroja 
budú danú investíciu financovať. 

12 Výdavkové priority RRF a fondov politiky súdržnosti sú štruktúrované 
a prezentované odlišným spôsobom. V rámci RRF sa oblasti politiky EÚ zoskupujú 
do šiestich pilierov17, zatiaľ čo z fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 sa 
podporuje päť cieľov politiky18 (podrobnejšie informácie o plánovaných výdavkoch 
k októbru 2022 sú uvedené na ilustrácii 3 a v prílohe II). 

Ilustrácia 3 – Ciele politiky súdržnosti a piliere RRF 

 
Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

                                                             
16 Politické usmernenia Komisie na roky 2019 – 2024, 16.7.2019. 

17 Článok 3 nariadenia o RRF. 

18 Článok 5 ods. 1 NSU. 

Súdržnosť 2021 – 2027
päť cieľov politiky

Oblasti politiky RRF
šesť pilierov

Zelená 
transformácia

Ekologickejšie
hospodárstvo

s nulovým čistým 
obsahom uhlíka 
a odolná Európa

Prepojená 
Európa

Inteligentný, 
udržateľný 

a inkluzívny rast 
a pracovné miesta

Konkurencieschopnej
šia a inteligentnejšia 

Európa

Sociálna 
a inkluzívna

Európa

Sociálna 
a územná 
súdržnosť

Zdravie, 
hospodárska, 

sociálna 
a inštitucionálna 

odolnosť

Politiky pre 
budúcu 

generáciu

Európa bližšie 
k občanom

Digitálna 
transformácia

7 %8 %8 %11 %25 %42 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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13 V spôsobe, akým možno prideľovať finančné prostriedky EÚ z RRF a v rámci 
politiky súdržnosti, existujú osobitné rozdiely. 

— V prípade RRF sa stanovujú ciele prideľovania rozpočtových prostriedkov 
na úrovni aspoň 37 % na zelenú transformáciu a aspoň 20 % na digitálnu 
transformáciu19. V plánoch obnovy a odolnosti všetkých členských štátov sa 
predpokladá prekročenie oboch prahových hodnôt20. 

— Súčasťou politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 je požiadavka tematickej 
koncentrácie. V súlade s touto požiadavkou sa podobne ako v prípade RRF musí 
minimálny podiel finančných prostriedkov z EFRR a KF prideliť na inovácie 
(najmenej 25 %, čo sa zvyšuje na 85 % v prípade najrozvinutejších regiónov) 
a zelenú transformáciu (najmenej 30 %)21, z ESF+ na sociálne začlenenie 
(najmenej 25 %), zamestnanosť mladých ľudí (najmenej 12,5 %), boj proti 
chudobe detí (najmenej 5 %) a podporu najodkázanejších osôb (najmenej 3 %) 22. 
V rámci politiky súdržnosti sa nefinancujú reformy verejnej správy s určitými 
výnimkami, ako sú cielené reformy inštitúcií a služieb trhu práce v rámci ESF+23. 
Vyžaduje sa však splnenie základných podmienok, ktoré sú predpokladom 
využívania fondov politiky súdržnosti 24. 

V rámci oboch nástrojov sa vyžaduje, aby členské štáty dodržiavali podmienenosť 
ochrany rozpočtu EÚ25 a financovali len tie investície, ktoré výrazne nepoškodzujú 
životné prostredie 26. 

                                                             
19 Článok 18 ods. 4 písm. e) a f) nariadenia o RRF. 

20 Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti. 

21 Článok 4 nariadenia o EFRR/KF. 

22 Článok 7 nariadenia o ESF+. 

23 Článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o ESF+. 

24 Článok 15 NSU. 

25  Nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2092 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu 
rozpočtu Únie. 

26 Článok 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií 
a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SK
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Financovanie z RRF má byť užšie prepojené s reformami uvedenými 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, no niektoré dôležité prvky zostali 
nevyriešené 

14 Komisia v rámci európskeho semestra analyzuje potrebu štrukturálnych reforiem 
a investícií v členských štátoch a vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny27, v ktorých 
sa poskytujú prispôsobené usmernenia k makroekonomickým, rozpočtovým 
a štrukturálnym politikám28. 

15 V rámci RRF aj politiky súdržnosti sa od členských štátov vyžaduje, aby riešili výzvy 
a priority stanovené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 202029. 
Pokiaľ ide o fondy politiky súdržnosti, investičné priority sú vymedzené počas procesu 
programovania30, pričom sa zohľadňuje nariadenie o spoločných ustanoveniach. 
V minulosti sme zistili, že členské štáty často nevykonali odporúčania pre jednotlivé 
krajiny v plnej miere a že prepojenie medzi výdavkami EÚ a vykonávaním odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny v období 2011 – 2018 bolo slabé 31. Komisia nedávno analyzovala 
rozsah, v akom sa odporúčania pre jednotlivé krajiny na roky 2019 – 2020 vykonali. 
Zistila, že určitý alebo obmedzený pokrok sa dosiahol v prípade 85 % odporúčaní 
a výrazný pokrok v prípade 11 % z nich. Iba 1 % odporúčaní pre jednotlivé krajiny bolo 
vykonané v plnej miere. V prípade 3 % sa nedosiahol žiadny pokrok32. 

                                                             
27 Nariadenie (EÚ) č. 1175/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 

o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich 
koordinácii. 

28 Články 121 a 148 ZFEÚ. 

29 Článok 17 ods. 3 nariadenia o RRF; článok 12 ods. 1 NSU. 

30 Príloha D k správam o jednotlivých krajinách na rok 2019. 

31 Osobitná správa 16/2020: Európsky semester – odporúčania pre jednotlivé krajiny riešia 
dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť, body 41 – 44 a 60; stanovisko 
6/2020 k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti [COM(2020) 408], bod 46. 

32 Oznámenie Komisie o európskom semestri 2022 – jarný balík, COM(2022) 600, príloha 2, 
s. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=SK
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16 Nariadenie o RRF spája financovanie EÚ s vnútroštátnymi štrukturálnymi 
reformami bezprostrednejšie ako politika súdržnosti. Od členských štátov sa v ňom 
vyžaduje, aby vo svojich plánoch obnovy a odolnosti riešili „všetky alebo významnú 
podskupinu“ výziev zahrnutých do odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Okrem toho boli 
požiadavky na podávanie správ o RRF začlenené do európskeho semestra 2022. Ak sa 
Komisia domnieva, že reformy v plánoch obnovy a odolnosti dostatočne neriešia výzvy, 
ktorým členské štáty čelia, môže navrhnúť ďalšie odporúčania pre jednotlivé krajiny33. 
Ako sme nedávno uviedli v našej správe, niektoré dôležité štrukturálne reformy 
z odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2019 zostali v plánoch obnovy a odolnosti, 
ktoré sme preskúmali, zatiaľ nevyriešené34.  

Odlišné metódy prideľovania finančných prostriedkov 
a financovanie prostredníctvom emisie dlhopisov v RRF 

Metódy prideľovania prostriedkov v rámci fondov politiky súdržnosti 
a RRF sa líšia 

17 Fondy politiky súdržnosti a RRF využívajú odlišné metódy prideľovania finančných 
prostriedkov členským štátom. Pri prideľovaní finančných prostriedkov v rámci politiky 
súdržnosti sa zohľadňujú národné a regionálne rozdiely a vychádza sa z dobre 
zavedeného vzorca, ktorý sa nazýva berlínsky vzorec35. Metóda prideľovania 
finančných prostriedkov v rámci RRF bola dohodnutá v júli 202036. V rámci tejto 
metódy sa zohľadňujú rozdiely v rozvoji pred pandémiou na národnej úrovni, ale nie 
na regionálnej úrovni. HDP niektorých členských štátov v dôsledku pandémie pokleslo. 
To znamenalo, že štrukturálne rozdiely pred pandémiou boli pri prideľovaní grantov 
z RRF významnejším faktorom než hospodársky vplyv pandémie, hoci zmiernenie tohto 
vplyvu bolo jedným z hlavných cieľov RRF (pozri rámček 3). 

                                                             
33 Európsky semester v čase RRF. 

34 Osobitná správa 21/2022: Posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou: 
Celkovo primerané, ale riziká pri vykonávaní pretrvávajú, bod 53. 

35 Rýchle preskúmanie z roku 2019: Prideľovanie finančných prostriedkov na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 medzi členské štáty, marec 2019, bod 4. 

36 Závery z mimoriadneho zasadnutia Rady, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

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_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SK.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/sk/pdf
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Rámček 3 

Metódy prideľovania finančných prostriedkov 

Hlavným kritériom prideľovania prostriedkov z fondov politiky súdržnosti je 
regionálny HDP a hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa, t. j. relatívna 
prosperita v porovnaní s priemerom EÚ, upravená o kúpnu silu37. Ďalšími faktormi, 
ktoré sa zohľadňujú, sú miera nezamestnanosti, úroveň vzdelania, čistá migrácia 
z krajín mimo EÚ a emisie skleníkových plynov38. Uplatňujú sa niektoré záverečné 
úpravy s cieľom zabezpečiť, aby sa dostatok finančných prostriedkov dostal 
do najmenej rozvinutých regiónov39. 

V rámci RRF sa 70 % grantovej zložky prideľuje na základe počtu obyvateľov 
členského štátu, jeho HDP na obyvateľa za rok 2019 a jeho priemernej päťročnej 
miery nezamestnanosti v období 2015 – 2019. Zvyšných 30 % bolo predbežne 
pridelených na základe odhadovaného poklesu HDP v rokoch 2020 a 2021, čo je 
ustanovenie určené na zohľadnenie hospodárskeho vplyvu pandémie 40. Cenové 
rozdiely medzi členskými štátmi sa v rámci RRF nezohľadňujú41. S cieľom zabrániť 
nadmernej koncentrácii finančných prostriedkov v niektorých členských štátoch sa 
uplatňuje obmedzenie 42. 

Tieto odhadované maximálne pridelené finančné prostriedky zodpovedajúce 30 % 
grantovej zložky RRF, ktoré vychádzajú z poklesu HDP43, sa aktualizovali v júni 
202244 na základe skutočných zmien HDP45. 

                                                             
37 Článok 108 ods. 2 a príloha XXVI k nariadeniu o NSU. 

38 Prílohy XXVI ods. 1 až 7 k nariadeniu o NSU. 

39 Prílohy XXVI ods. 10 až 17 k nariadeniu o NSU. 

40 Prílohy I, II a III k nariadeniu o RRF. 

41 Príloha I k nariadeniu o RRF. 

42 Príloha I k nariadeniu o RRF. 

43 Príloha IV k nariadeniu o RRF. 

44 Commission note to the Council and Parliament, RRF: update of the RRF maximum financial 
contribution (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Maximálny finančný 
príspevok z RRF), 30.6.2022. 

45 Článok 11 ods. 2 nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Členské štáty, v prípade ktorých bola výška grantov revidovaná smerom nahor, 
musia navrhnúť nové reformy a investície a predložiť nové plány obnovy 
a odolnosti, ak chcú granty použiť, zatiaľ čo členské štáty, ktorých konečný 
maximálny finančný príspevok bol znížený, sa vyzývajú naďalej vykonávať svoje 
pôvodné plány obnovy a odolnosti s využitím alternatívnych zdrojov financovania 
vrátane vnútroštátnych finančných prostriedkov a žiadosti o úver z RRF46. 

V každom členskom štáte sa uplatňuje maximálna výška úverov z RRF na úrovni 
6,8 % jeho HND v roku 201947. Výška úverovej podpory sa však môže zvýšiť 
za výnimočných okolností a v prípade, že sú dostupné zdroje, t. j. iné členské štáty 
nevyužili svoju úverovú zložku v plnej miere 48. V praxi sú úvery z RRF 
najatraktívnejšie pre tie členské štáty, ktoré si požičiavajú s vyššou úrokovou 
sadzbou, ako je úroková sadzba Komisie.  

18 V júni 2022 sa sumy pridelené v rámci RRF aktualizovali. Výsledkom tejto 
aktualizácie bolo, že 19 členských štátov dostalo menej, ako sa pôvodne odhadovalo. 
Výška grantov pre Belgicko, Holandsko a Maďarsko klesla najviac, a to o 24 %, 22 % 
resp. 19 %. K najväčšiemu zvýšeniu došlo v prípade Portugalska (o 12 %), za ktorým 
nasledovalo Španielsko (11 %) a Nemecko (9 %). Španielsko a Taliansko boli dvaja 
najväčší príjemcovia v rámci grantovej zložky RRF a spoločne získali 43 % konečných 
pridelených finančných prostriedkov z RRF. Najväčším príjemcom finančných 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 je Poľsko (20 %), za ním 
nasleduje Taliansko (12 %) a Španielsko (10 %) (pozri prílohu III a ilustráciu 4). 

                                                             
46 Časť I, oddiel II.2.A a B usmernení Komisie k plánom obnovy a odolnosti v kontexte plánu 

REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Článok 14 ods. 5 nariadenia o RRF. 

48 Článok 14 ods. 6 nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Ilustrácia 4 – Financovanie politiky súdržnosti a konečné pridelené 
finančné prostriedky v rámci grantov RRF podľa členských štátov 

v mil. EUR, v bežných cenách 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie vrátane EÚS a bez súm presunutých do NPE, získaných v júli 2022 
za RRF a uverejnených v apríli 2021 za fondy politiky súdržnosti. 

19 O úvery z RRF možno požiadať do augusta 202349. Do októbra 2022 požiadalo 
o úver iba sedem členských štátov50, čo predstavovalo 165 mld. EUR (43 % celkovej 
dostupnej výšky úverov). Taliansko, Grécko a Rumunsko boli jediné členské štáty, ktoré 
požiadali o maximálnu sumu. 

                                                             
49 Článok 14 ods. 2 nariadenia o RRF. 

50 Grécko, Taliansko, Cyprus, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko. 
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20 Ak sa úverová zložka RRF využije v plnej miere, podiel verejných výdavkov 
financovaných EÚ v členských štátoch sa zvýši z približne 1 % až na 3 % HDP EÚ. 
Prostredníctvom RRF sa ešte zvýši podiel verejných investícií financovaných EÚ 
v členských štátoch. V roku 2021 Komisia očakávala, že verejné investície sa z úrovne 
3 % HDP EÚ v roku 2019 zvýšia na 3,5 % HDP EÚ v roku 2023. Veľkú časť tohto zvýšenia 
bude predstavovať RRF51. 

RRF sa financuje prostredníctvom emisie dlhopisov 

21 Výdavky z rozpočtu EÚ vrátane výdavkov prostredníctvom fondov politiky 
súdržnosti sa financujú najmä z príspevkov členských štátov a v menšom rozsahu 
z iných osobitných príjmov52. Nástroj NextGenerationEU – a teda aj RRF – je naopak 
v plnej miere financovaný prostredníctvom požičiavania na kapitálových trhoch53. 
Emisia spoločných dlhopisov v takomto rozsahu je pre EÚ veľkou novinkou (pozri 
rámček 4). 

                                                             
51 Európska hospodárska prognóza, jeseň 2021, dokument č. 160, s. 35. 

52 Článok 2 ods. 1 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov 
Európskej únie. 

53 Článok 5 ods. 1 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=SK
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Rámček 4 

Financovanie prostredníctvom emisie dlhopisov 

Komisia bude do roku 2026 získavať finančné prostriedky na účely nástroja NGEU 
emitovaním dlhopisov EÚ54. Obdobie splatnosti dlhopisov sa bude líšiť. Najdlhšie 
obdobie splatnosti bude 30 rokov, ale iné dlhopisy sa budú vydávať na oveľa 
kratšie obdobie vrátane krátkodobých pokladničných poukážok EÚ so splatnosťou 
kratšou než rok. Všetky dlhopisy v rámci nástroja NGEU sa splatia do roku 205855. 
Istina a súvisiace úroky, pokiaľ ide o finančné prostriedky použité v podobe 
grantov, sa budú splácať z rozpočtu EÚ. Úvery z RRF a náklady spojené 
s požičiavaním finančných prostriedkov vrátane úrokov splatia členské štáty, ktoré 
úver získali 56. Do konca októbra 2022 Komisia emitovala dlhopisy v hodnote 
226 mld. EUR57 a vyplatila 81,4 mld. EUR v podobe grantov a 34,2 mld. EUR 
v podobe úverov. 

V súčasnosti pracujeme na audite riadenia dlhu v rámci NGEU zo strany Komisie. 
Správu plánujeme uverejniť v roku 2023. 

                                                             
54 Články 4 a 7 vykonávacieho rozhodnutia Komisie Commission Implementing Decision 

C(2021) 2502 final establishing the necessary arrangements for the administration of the 
borrowing operations under Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 and for the lending 
operations related to loans granted in accordance with Article 15 of the RRF Regulation 
[vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2021) 2505 final, ktorým sa stanovujú potrebné 
opatrenia na správu operácií požičiavania si podľa rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 
2020/2053 a na úverové operácie súvisiace s úvermi poskytnutými v súlade s článkom 15 
nariadenia o RRF]. 

55 Článok 6 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053. 

56 Článok 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053. článok 15 ods. 3 nariadenia 
o RRF; článok 220 ods. 5 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

57 EÚ ako dlžník – vzťahy s investormi. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
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Obdobie oprávnenosti RRF je kratšie a nepokračuje po ukončení 
nástroja 

22 Obdobie oprávnenosti je v prípade fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 
deväťročné 58. V období 2014 – 2020 bolo obdobie oprávnenosti desaťročné 59. Obdobie 
oprávnenosti RRF je kratšie, a to šesť a pol roka. Počas tohto obdobia sa musia 
dosiahnuť dohodnuté míľniky a ciele a súvisiace platby sa môžu realizovať do konca 
roka 202660. Obdobie oprávnenosti v rámci politiky súdržnosti je nielen dlhšie, 
ale pokračuje aj po ukončení programového obdobia, čo v prípade RRF neplatí. 
Podobne ako v prípade fondov politiky súdržnosti však členské štáty nie sú povinné 
použiť všetky dostupné finančné prostriedky z RRF do konca obdobia (pozri ilustráciu 
5). 

Ilustrácia 5 – Obdobia oprávnenosti fondov politiky súdržnosti a RRF 

 
Zdroj: EDA na základe NSU na roky 2014 – 2020 a na roky 2021 – 2027, nariadenia o RRF a nariadenia 
o REACT-EU. 

                                                             
58 Článok 63 ods. 2 NSU. 

59 Článok 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
(„NSU na roky 2014 – 2020“). 

60 Článok 17 ods. 2, článok 18 ods. 4 písm. i) a článok 24 ods. 1 nariadenia o RRF. 

POLITIKA SÚDRŽNOSTI 2014 – 2020

financovanie

POLITIKA SÚDRŽNOSTI 2021 – 2027

REACT – EU

RRF
NEXT GENERATION EU

február 
2020

august 
2026

Obdobie pred prijatím príslušného nariadenia, počas ktorého sa opatrenia, ktoré už boli 
vykonané, môžu financovať so spätnou účinnosťou
Dodatočné výdavkové obdobie po skončení programového obdobia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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23 V rámci politiky súdržnosti možno výdavky na preplatenie deklarovať po skončení 
programového obdobia. Tým dochádza k prekrývaniu období: obdobie oprávnenosti 
jedného programu pokračuje aj po začatí ďalšieho programového obdobia a môže 
odrádzať od včasného začatia nasledujúceho obdobia. 

24 Ako sme už navyše v minulosti zdôraznili, v dôsledku takého dlhého časového 
rámca je náročnejšie vymedziť investičné potreby pri rokovaní o partnerských 
dohodách a programoch61. V záujme riešenia tohto problému možno programy politiky 
súdržnosti počas programového obdobia zmeniť62. V prípade RRF Komisia po skončení 
roka 2026 nebude vyplácať žiadne finančné prostriedky. 

  

                                                             
61 Osobitná správa 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti súdržnosti 

a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013, body 58 – 64 a 128 – 130. 

62 Osobitná správa 24/2021: Financovanie založené na výkonnosti v rámci politiky súdržnosti: 
cenné ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky, bod 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
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Správa a riadenie 

RRF a fondy politiky súdržnosti sa riadia v rámci rozpočtu EÚ, 
no vyplatenie prostriedkov z RRF si vyžaduje zapojenie Rady 

Súčasťou rozpočtu EÚ sú fondy politiky súdržnosti aj granty z RRF, ale nie 
úvery z RRF 

25 Fondy politiky súdržnosti sú súčasťou ročného rozpočtu a účtov EÚ63. Hoci bol 
rozpočet nástroja NGEU prijatý mimo VFR, granty z RRF sú súčasťou ročného rozpočtu 
a konsolidovanej účtovnej závierky EÚ64. Úvery z RRF nie sú súčasťou rozpočtu EÚ, 
ale sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky65. Komisia napriek tomu na účely 
transparentnosti predkladá v návrhu rozpočtu aj informácie o úverovej zložke 66. 

Komisia sa musí pred vyplatením finančných prostriedkov z RRF poradiť 
s Radou 

26 Komisia, konkrétne GR REGIO a GR EMPL, sa delí o zodpovednosť s členskými 
štátmi za riadenie fondov politiky súdržnosti 67. Situácia v prípade RRF je odlišná. RRF 
riadi priamo pracovná skupina pre obnovu a odolnosť (RECOVER) Generálneho 
sekretariátu Komisie a GR ECFIN68. Komisia interne koordinuje prácu jednotlivých 
útvarov s cieľom zabezpečiť súlad medzi týmito dvoma nástrojmi. 

                                                             
63 Článok 10 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 

64 Článok 21 ods. 6, článok 83 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 244 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. 

65 Oznámenie Komisie o konsolidovanej ročnej účtovnej závierke Európskej únie za rozpočtový 
rok 2021, COM(2022) 323 final, poznámka 2.4.1.1, s. 65. 

66 Komisia, Statement of Estimates for the financial year 2022 (Výkaz odhadov na rozpočtový 
rok 2022), s. 17. 

67 Článok 7 NSU. 

68 Článok 8 nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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27 Komisia sama zodpovedá za schvaľovanie vyplácania prostriedkov z programov 
politiky súdržnosti. Mechanizmy RRF sa aj v tomto prípade líšia. Pred prijatím 
rozhodnutia, ktorým sa povoľujú akékoľvek platby v rámci RRF, musí Komisia predložiť 
svoje predbežné posúdenie a zohľadniť stanovisko Hospodárskeho a finančného 
výboru Rady. Výbor zástupcov členských štátov musí preskúmať rozhodnutie Komisie 
a môže ho zmeniť kvalifikovanou väčšinou69. 

Absolutórium Parlamentu sa nevzťahuje na úvery z RRF 

28 Zodpovednosť za fondy politiky súdržnosti je jasne rozdelená medzi Parlament 
a Radu (rozpočtový orgán a orgán udeľujúci absolutórium) a Komisiu (zodpovedá 
za plnenie rozpočtu). Ročný rozpočet EÚ schvaľuje Parlament so súhlasom Rady70. 
Komisia zostavuje ročnú účtovnú závierku, v prípade ktorej musí Parlament požiadať 
o schválenie alebo „absolutórium“. Parlament môže udeliť absolutórium na základe 
odporúčania Rady71. Právomoc Parlamentu udeľovať absolutórium Komisii sa vzťahuje 
aj na RRF72. Toto absolutórium sa však nevzťahuje na úverovú zložku RRF. 

Fondy politiky súdržnosti a RRF sa vykonávajú v rôznych 
režimoch riadenia, čo si vyžaduje ďalšie administratívne úsilie 

Politika súdržnosti sa zavádza v spoločnom rámci EÚ, zatiaľ čo RRF sa 
vykonáva prostredníctvom vnútroštátnych systémov 

29 Existujú jasné rozdiely v tom, ako sa tieto nástroje vykonávajú v praxi. Odlišné sú 
napríklad povinnosti národných a regionálnych orgánov verejnej správy. Fondy politiky 
súdržnosti implementujú všetky členské štáty a regióny na základe rámca stanoveného 
v nariadení o spoločných ustanoveniach (NSU). RRF sa vykonáva prostredníctvom 
vnútroštátnych systémov, ktoré sú už zo svojej podstaty špecifické pre jednotlivé 
členské štáty (pozri rámček 5). 

                                                             
69 Článok 24 ods. 24 a článok 24 ods. 5 nariadenia o RRF. 

70 Článok 314 ZFEÚ. 

71 Článok 319 ZFEÚ. článok 261 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

72 Bod 39 prílohy I k Medziinštitucionálnej dohode medzi Parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom 
riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných 
zdrojov. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=SK
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Rámček 5 

Povinnosti orgánov verejnej správy v členských štátoch 

Fondy politiky súdržnosti sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia 
prostredníctvom národných a regionálnych programov. Do programovania, 
implementácie, monitorovania a auditu sú zapojené stovky národných 
a regionálnych orgánov v členských štátoch. Prijímateľmi finančných prostriedkov 
EÚ môžu byť verejné alebo súkromnoprávne subjekty, subjekty s právnou 
subjektivitou či bez nej alebo fyzické osoby, ktoré sú zodpovedné za iniciovanie 
alebo za iniciovanie aj vykonávanie operácií73. 

RRF sa vykonáva v rámci priameho riadenia, pričom prijímateľmi sú členské 
štáty74. Zároveň zodpovedajú za zabezpečenie dodržiavania kľúčových zásad 
správneho finančného riadenia. Na úrovni členských štátov nesie celkovú 
zodpovednosť hlavný orgán (ďalej len „koordinátor RRF“), ktorý vystupuje ako 
jednotné kontaktné miesto pre Komisiu75. Ministerstvá alebo regióny možno 
poveriť vykonávaním projektov a podávaním správ o pokroku tomuto 
koordinátorovi. 

Súbežné vykonávanie oboch systémov si vyžaduje ďalšie administratívne 
úsilie na vnútroštátnej úrovni 

30 Vykonávanie RRF súbežne s implementáciou fondov politiky súdržnosti môže 
zhoršiť problémy s administratívnou kapacitou. V polovici členských štátov v našej 
vzorke zodpovedajú za vypracúvanie a vykonávanie v rámci fondov politiky súdržnosti 
aj RRF rovnaké orgány76. V týchto prípadoch sa v rámci RRF vychádza z kapacít 
vybudovaných vnútroštátnymi orgánmi pri implementácii fondov politiky súdržnosti. 
Tieto mechanizmy takisto prispievajú k zmierneniu rizika dvojitého financovania. 

                                                             
73 Článok 2 ods. 9 NSU. 

74 Článok 22 ods. 1 nariadenia o RRF. 

75 Usmernenie Komisie pre členské štáty k plánom obnovy a odolnosti (časť 1/2), 
SWD(2021) 12 final, s. 46. 

76 Spomedzi členských štátov v našej vzorke išlo o Španielsko, Rumunsko a Slovinsko. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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31 Dva z členských štátov v našej vzorke (Taliansko a Rumunsko) zahrnuli do plánov 
obnovy a odolnosti osobitné opatrenia na riešenie problémov s administratívnou 
kapacitou. Niektoré členské štáty v našej vzorke (Taliansko, Rumunsko a Francúzsko) 
takisto uviedli, že na vykonávanie RRF plánujú zamestnať ďalších zamestnancov (pozri 
rámček 6). 

Rámček 6 

Opatrenia v oblasti administratívnej kapacity v Taliansku 

Taliansko, ktoré je jedným z najväčších príjemcov finančných prostriedkov z RRF, 
REACT-EU a fondov politiky súdržnosti, plánuje viacero opatrení na zvýšenie svojej 
administratívnej kapacity: 

— vytvorenie novej technickej a prevádzkovej podpornej služby s cieľom 
poskytnúť okruh expertov v mnohých odboroch z rôznych verejných 
subjektov, od ktorých môžu orgány ústrednej, regionálnej a miestnej správy 
zapojené do RRF žiadať špecializované odborné informácie, 

— zavedenie opatrení na zjednodušenie a zrýchlenie zadávania a realizácie 
verejných zákaziek do vnútroštátneho práva a 

— nábor 2 800 verejných zamestnancov do subjektov zapojených 
do implementácie fondov EÚ. 

32 Technická pomoc sa plánuje v rámci oboch nástrojov, no v iných podobách. 
V prípade fondov politiky súdržnosti môžu členské štáty využívať technickú pomoc 
na účely prípravy, odbornej prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, viditeľnosti 
a komunikácie 77. Maximálna možná výška technickej pomoci na obdobie 2021 – 2027 
predstavuje približne 14 mld. EUR. V prípade oboch nástrojov môžu členské štáty 
navyše využiť Nástroj technickej podpory78 s rozpočtom v celkovej výške 864 mil. EUR. 
Z Nástroja technickej podpory sa podporuje verejná správa pri navrhovaní, vypracúvaní 
a vykonávaní reforiem a pri príprave investícií. 

  

                                                             
77 Článok 36 NSU. 

78 Nariadenie (EÚ) 2021/240, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=sk
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Programovanie výdavkov 

Programovanie RRF je centralizovanejšie 

RRF je založený na jednotnom programovom dokumente pre každý 
členský štát a na úrovni EÚ si vyžaduje schválenie Radou 

33 Programovanie RRF je založené na jednom dokumente pre každý členský štát. 
V tomto dokumente, pláne obnovy a odolnosti, sa podrobne opisujú investície 
a reformy podporované z grantov RRF a prípadne úverov. Posudzuje ho Komisia, ktorá 
vypracuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, v ktorom sa stanoví záväzný súbor 
opatrení, súvisiace míľniky a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a počet a výška splátok. 
Prijaté vykonávacie rozhodnutie Rady doplnia operačné dohody, v ktorých sa riešia 
technické problémy vykonávania79, dohody o financovaní, z ktorých vychádzajú 
rozpočtové záväzky80, prípadne dohody o úvere 81. 

34 V prípade fondov politiky súdržnosti každý členský štát podpisuje partnerskú 
dohodu s Komisiou, v ktorej sa stanoví strategické smerovanie finančných prostriedkov 
a opatrenia na ich využívanie 82. Uvádzajú sa v nej podrobnosti o národných 
a regionálnych programoch určených na riešenie hlavných výziev, ktorým čelí krajina 
alebo región83. Komisia prijíma vykonávacie akty na schválenie dohody o partnerstve 
aj programov84. 

                                                             
79 Článok 18 ods. 1 a článok 20 ods. 6 nariadenia o RRF. 

80 Článok 23 nariadenia o RRF. článok 7 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

81 Článok 15 nariadenia o RRF. 

82 Článok 10 ods. 1 NSU. 

83 Článok 22 ods. 3 NSU. 

84 Článok 12 ods. 4 a článok 23 ods. 4 NSU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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35 Na ilustrácii 6 je zhrnutý postup posudzovania a schvaľovania týkajúci sa 
programovania výdavkov. 

Ilustrácia 6 – Postup programovania výdavkov 

POSTUP POLITIKA SÚDRŽNOSTI RRF 

NÁVRH 

členské štáty navrhnú 
svoje programové 
dokumenty 

niekoľko národných 
a regionálnych 
kontaktných miest 
v členských štátoch; 
zodpovedné generálne 
riaditeľstvá: GR REGIO 
a GR EMPL 

jeden subjekt v členských 
štátoch konajúci ako 
národný koordinátor 
a kontaktné miesto 
pre Komisiu; zodpovedné 
subjekty v rámci Komisie: 
RECOVER a GR ECFIN 

   

PREDKLADANIE 

členské štáty predložia 
svoje programové 
dokumenty Komisii 

Jedna partnerská dohoda 
na vnútroštátnej úrovni 
a jeden alebo viacero 
programov (národných 
alebo regionálnych) 

jeden hlavný programový 
dokument – plán obnovy 
a odolnosti 

   
POSÚDENIE 

Komisia posudzuje 
programové dokumenty 
a diskutuje o nich 
s jednotlivými členskými 
štátmi 

tri mesiace na predloženie 
pripomienok (v prípade 
partnerskej dohody 
a programov) 

dva mesiace 
na dokončenie procesu 
posudzovania, ale môže 
sa predĺžiť. 
jeden mesiac 
na schválenie Radou 

   

PRIJATIE 

programové dokumenty 
sú prijaté 

Komisia prijme partnerskú 
dohodu v lehote štyroch 
mesiacov a program 
v lehote piatich mesiacov 
prostredníctvom 
vykonávacích aktov. 

schválenie Komisiou 
a prijatie Radou 
prostredníctvom 
vykonávacieho 
rozhodnutia Rady 

 
Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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36 Zmeny programov politiky súdržnosti si vyžadujú len posúdenie a schválenie 
Komisiou85. Zmeny plánov obnovy a odolnosti si vyžadujú posúdenie Komisiou, ako 
aj schválenie Radou86. Tým sa vytvára záruka na zabezpečenie toho, aby členské štáty 
plánovali splniť svoje záväzky stanovené v plánoch obnovy a odolnosti. V minulosti sme 
poznamenali, že k zmenám programov politiky súdržnosti vrátane prerozdelenia 
rozpočtových prostriedkov v rámci povolenom v NSU dochádza počas vykonávania 
často87. 

Zásada partnerstva politiky súdržnosti nie je podmienkou v rámci RRF 

37 V prípade fondov politiky súdržnosti musia členské štáty uplatňovať zásadu 
partnerstva v súlade s európskym kódexom správania pre partnerstvo88. Orgány 
verejnej správy na regionálnej, miestnej a mestskej úrovni, organizácie občianskej 
spoločnosti, ako aj hospodárski a sociálni partneri môžu prispievať k príprave 
partnerských dohôd aj k príprave, vykonávaniu a hodnoteniu každého programu89. 
Cieľom je zabezpečiť, aby finančné prostriedky riešili potreby a výzvy, ktoré boli 
predložené. 

38 Postup používaný v prípade RRF sa líši. Pri vypracúvaní plánov obnovy a odolnosti 
sa od národných orgánov vyžaduje iba to, aby uskutočnili konzultácie s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi, so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou 
a mládežníckymi organizáciami v rozsahu požadovanom vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Konzultačný postup je zhrnutý v samotných plánoch obnovy a odolnosti 90. 

                                                             
85 Článok 13 ods. 4 a článok 24 ods. 4 NSU. 

86 Článok 21 ods. 2 nariadenia o RRF. 

87 Osobitná správa 24/2021, body 15 a 120. 

88 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 o európskom kódexe správania 
pre partnerstvo v rámci EŠIF. 

89 Článok 8 NSU. 

90 Článok 18 ods. 4 písm. q) nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Rozdielne prístupy k posudzovaniu programových dokumentov 

Posúdenie návrhov plánov obnovy a odolnosti Komisiou vychádza 
z vopred vymedzených kritérií 

39 V rámci politiky súdržnosti Komisia posudzuje, či sú partnerské dohody 
a programy v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a príslušnými 
pravidlami pre jednotlivé fondy91. V prípade RRF Komisia namiesto toho vykonáva 
ex ante posúdenie, v ktorom uplatňuje 11 širokých a všeobecných kvalitatívnych 
kritérií, ako je otázka, či plán obnovy a odolnosti predstavuje komplexnú a primerane 
vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu a či sú odhadované celkové 
náklady v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedajú očakávanému 
vnútroštátnemu hospodárskemu a sociálnemu vplyvu92. 

40 V minulosti sme poznamenali, že Komisia má pri výklade a hodnotení týchto 
kritérií určitú flexibilitu, čo nevyhnutne vedie ku kvalitatívnym úsudkom93. V nedávno 
uverejnenej správe sme skúmali posudzovanie plánov obnovy a odolnosti Komisiou 
na vzorke členských štátov. Zistili sme, že posúdenie bolo vzhľadom na zložitosť 
procesu a časové obmedzenia celkovo primerané. Identifikovali sme však viacero 
nedostatkov, rizík a oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť v budúcnosti, napr. 
profily vyplácania, ktoré sú výsledkom rokovaní, nejasné míľniky a ciele 
a monitorovacie a kontrolné systémy, ktoré v čase posudzovania ešte neboli úplne 
zavedené 94. 

41 Takisto sa líšia požiadavky na transparentnosť. Posúdenia prijatých plánov obnovy 
a odolnosti Komisiou sú verejne dostupné 95, zatiaľ čo v prípade partnerských dohôd 
a programov politiky súdržnosti sa poskytujú len príslušným vnútroštátnym 
a regionálnym orgánom. 

                                                             
91 Článok 12 ods. 1 a článok 23 ods. 1 NSU. 

92 Článok 19 ods. 3 písm. a) a i) nariadenia o RRF. 

93 Stanovisko 06/2020, bod 44. 

94 Osobitná správa 21/2022, body 112 – 113. 

95 Komisia vypracovala zhrnutie posúdení plánov obnovy a odolnosti dostupné tu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SK.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk#national-recovery-and-resilience-plans
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Rozsah posúdenia Komisie sa medzi týmito dvoma nástrojmi líši 

42 V usmerneniach Komisie pre lepšiu právnu reguláciu96 sa stanovuje päť kritérií: 
účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ. Pri 
posudzovaní plánov obnovy a odolnosti v rámci RRF a partnerských dohôd 
a programov v rámci politiky súdržnosti sa používajú štyri z nich. Rozsah posúdenia 
Komisie sa líši pre každý nástroj (pozri ilustráciu 7). 

                                                             
96 Pracovný dokument útvarov Komisie, Better Regulation Guidelines (Usmernenia pre lepšiu 

právnu reguláciu), SWD(2021) 305, s. 23 a 26. 
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Ilustrácia 7 – Rozsah posúdenia  

KRITÉRIÁ POLITIKA SÚDRŽNOSTI RRF 

ÚČINNOSŤ 

článok 11 ods. 1 písm. b) 
NSU 
článok 19 ods. 3 písm. g) 
a kritérium 2.7 
v prílohe V k nariadeniu 
o RRF 

v partnerskej dohode sa 
opisujú hlavné výsledky 
očakávané pre každý 
z fondov a očakávaný 
príspevok k vybraným 
cieľom politiky 

plán obnovy a odolnosti má 
mať trvalý vplyv z hľadiska 
štrukturálnych zmien 
vo verejnej správe alebo 
politikách 

   
EFEKTÍVNOSŤ 

článok 11 ods. 1 písm. c) 
a článok 22 ods. 3 
písm. g) NSU 

článok 19 ods. 3 písm. i) 
nariadenia o RRF 
a kritérium 2.9 
v prílohe V k nariadeniu 
o RRF 

navrhované predbežné 
pridelené finančné 
prostriedky sú v súlade 
s pravidlami tematickej 
koncentrácie, pričom sa 
uvedú údaje podľa cieľov 
politiky na národnej 
a regionálnej úrovni 

odhadované celkové náklady 
sú primerané a realistické; 
žiadne skúmanie podpory 
na regionálnej úrovni 

   

RELEVANTNOSŤ 

článok 22 ods. 3 písm. a) 
NSU 
článok 19 ods. 3 písm. c) 
nariadenia o RRF 
a kritérium 2.3 
v prílohe V k nariadeniu 
o RRF 

hlavné výzvy, ktoré sa majú 
riešiť, vyplývajú 
z hospodárskych, 
zo sociálnych a z územných 
rozdielov; 

plán obnovy a odolnosti 
prispieva k hospodárskej, 
sociálnej a inštitucionálnej 
odolnosti členského štátu 
prostredníctvom zníženia 
hospodárskej zraniteľnosti 
voči otrasom a posilnenia 
schopnosti hospodárskych 
a sociálnych štruktúr 
a inštitúcií prispôsobiť sa 
otrasom a odolať im 

   
KOHERENTNOSŤ 

článok 5 ods. 3 
a článok 11 ods. 1 
písm. b) NSU 
článok 19 ods. 3 písm. k) 
nariadenia o RRF 
a kritérium 2.11 
v prílohe V k nariadeniu 
o RRF 

koordinácia a súdržnosť 
medzi fondmi a medzi 
národnými a regionálnymi 
programami, doplnkovosť 
a synergie s inými nástrojmi 
EÚ (vrátane RRF) v prípade 
jednotlivých vybraných 
cieľov politiky 

vnútorná koherentnosť 
opatrení, ktoré sú súčasťou 
plánu obnovy a odolnosti, t. j. 
navrhované opatrenia sa 
navzájom posilňujú 
a dopĺňajú 

 
Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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43 Členské štáty musia Komisii poskytnúť odhady nákladov na opatrenia zahrnuté 
do ich plánov obnovy a odolnosti. Komisia vo svojom posúdení plánov obnovy 
a odolnosti overuje primeranosť a hodnovernosť týchto odhadov a skúma, či bude 
navrhovaná podpora dopĺňať iné financovanie z prostriedkov EÚ97. Takisto kontroluje, 
či bude podpora nahrádzať opakujúce sa vnútroštátne výdavky98. Ako podklad k širším 
odhadom úrovne investícií sa od členských štátov požadovalo, aby poskytli priemernú 
úroveň vnútroštátnych výdavkov verejnej správy za každý rok v období 2017 – 2019, 
pokiaľ ide o investície podobné ako v prípade plánov obnovy a odolnosti 99. 

44 V politike súdržnosti sa pridaná hodnota EÚ posudzovala v rámci pojmu 
doplnkovosti: požiadavky, aby finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti nemohli 
nahrádzať opakujúce sa vnútroštátne výdavky100. Od roku 2007 sa však požiadavka, 
aby to členské štáty preukázali, postupne rušila. V období 2021 – 2027 už Komisia 
pri posudzovaní partnerských dohôd a programov doplnkovosť overovať nebude (pozri 
rámček 7). 

                                                             
97 Článok 9, článok 19 ods. 3 písm. i) nariadenia o RRF a kritérium 2.9 v prílohe V k nariadeniu 

o RRF. 

98 Článok 5 ods. 1 nariadenia o RRF. 

99 SWD(2021) 12, časť 1/2, s. 55. 

100 Článok 95 ods. 2 NSU na roky 2014 – 2020. 

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

Požiadavka na doplnkovosť v rámci politiky súdržnosti 

V období 2007 – 2013 sa od členských štátov s regiónmi, na ktoré sa vzťahoval cieľ 
Konvergencia, t. j. tými, ktorých HDP na obyvateľa dosahovalo menej ako 75 % 
priemeru EÚ, vyžadovalo, aby počas obdobia v každom príslušnom regióne 
zachovávali rovnakú úroveň verejných alebo rovnocenných štrukturálnych 
výdavkov101. 

Počas obdobia 2014 – 2020 sa požiadavka na doplnkovosť považovala za splnenú, 
pokiaľ členské štáty zachovávali rovnakú úroveň verejných štrukturálnych 
výdavkov počas obdobia na vnútroštátnej úrovni. Regionálne úrovne výdavkov sa 
neuvádzali. Táto požiadavka sa overovala iba v tých členských štátoch, v ktorých 
aspoň 15 % všetkých obyvateľov žilo v menej rozvinutých regiónoch, za určitých 
podmienok102. 

V období 2021 – 2027 Komisia v rámci opatrenia na zjednodušenie už od členských 
štátov nevyžaduje, aby preukázali doplnkovosť programov103. 

Súbežné programovanie fondov politiky súdržnosti a RRF viedlo 
k osobitným výzvam pre členské štáty 

Dve tretiny plánov obnovy a odolnosti boli prijaté v priebehu šiestich 
mesiacov, zatiaľ čo príprava programov politiky súdržnosti a rokovania 
o nich sa odložili ešte viac ako v predchádzajúcich obdobiach 

45 V predchádzajúcich obdobiach VFR bolo rokovanie Komisie o partnerských 
dohodách a programoch oneskorené a nikdy nebolo ukončené pred koncom prvého 
roka VFR. Tieto omeškania boli spôsobené oneskoreným prijatím balíka VFR, čo zasa 

                                                             
101 Článok 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o EFRR, ESF a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/1999. 

102 Článok 95 ods. 4 NSU na roky 2014 – 2020. 

103 Príručka o zjednodušení, opatrenie č. 16, s. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=sk
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_sk
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viedlo k oneskorenému prijatiu balíka politiky súdržnosti, ktorý je predpokladom 
programovania na úrovni členských štátov104. 

46 V prípade obdobia 2021 – 2027 bolo toto oneskorenie ešte väčšie: ako sme 
uviedli v predchádzajúcich správach, NSU a nariadenia pre jednotlivé fondy boli prijaté 
uprostred roka 2021, teda šesť mesiacov po začatí obdobia VFR105. Riadiace orgány boli 
takisto zapojené do programovania iniciatívy REACT-EU a do vykonávania iných 
núdzových opatrení, ako sú Investičné iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII 
a CCRII+) 106 a Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE a CARE+) 107. 
To znamená, že ich administratívna kapacita bola ešte viac rozdrobená. Príprava 
partnerských dohôd a programov a ich prerokúvanie s Komisiou sa preto v roku 2021 
výrazne spomalili takmer vo všetkých členských štátoch. Jedným z dôsledkov tohto 
oneskorenia je, že členské štáty budú musieť čerpať pridelené finančné prostriedky 
v rámci politiky súdržnosti vo VFR na roky 2021 – 2027 v kratšom časovom rámci. 
V minulosti sme poznamenali, že vzorce čerpania prostriedkov sa v jednotlivých 

                                                             
104 Osobitná správa 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných rokoch 

programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli 
dostatočne zamerané na výsledky, body 14 – 18 a 83. 

105 Výročné správy za rok 2021, bod 2.6. Výročné správy za rok 2020, body 2.24 – 2.25. 
Osobitná správa 14/2021: Spolupráca v rámci programu Interreg: potenciál cezhraničných 
regiónov Európskej únie zatiaľ nebol naplno využitý, bod 92. Osobitná správa 24/2021, 
body 83 a 124. 

106 Nariadenie (EÚ) 2020/460, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 
č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií 
v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19; nariadenie (EÚ) 2020/558, ktorým sa 
menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia 
na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19. 

107 Nariadenie (EÚ) 2022/562, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe. nariadenie 
(EÚ) 2022/613, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ 
ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU a zavedenie jednotkových 
nákladov. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=sk
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členských štátoch líšia108 a že pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci politiky 
súdržnosti na roky 2014 – 2020 došlo k oneskoreniam109. 

47 V prípade RRF bolo programovanie a prijatie rýchlejšie. V priebehu šiestich 
mesiacov od februára (keď bolo prijaté nariadenie o RRF) do júla 2021 bolo prijatých 
18 plánov obnovy a odolnosti 110. Toto rýchle ukončenie rokovaní bolo zámerné, 
pretože cieľom RRF bolo reagovať na naliehavú a bezprostrednú krízu. Okrem toho 
Komisii pomohol ukončiť posúdenie včas nízky počet programových dokumentov RRF 
v porovnaní s takmer 400 partnerskými dohodami a vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami (pozri rámček 8). 

Rámček 8 

Stav prijímania a vykonávania 

Do októbra 2022: 

— Rada prijala 26 plánov obnovy a odolnosti, teda o osem viac ako do júla 2021. 
Zostávajúci plán Maďarska Komisia stále posudzuje, 

— Komisia a členské štáty podpísali 17 operačných dohôd, 

— 12 žiadostí o platbu už bolo potvrdených a vyplatených, pričom Komisia 
očakáva, že približne 32 % súm grantov bude vyplatených počas roka 2022111, 

— v nasledujúcich mesiacoch niektoré členské štáty zmenia svoje plány obnovy 
a odolnosti a znovu ich predložia Komisii na schválenie a Rade na prijatie, a to 
v dôsledku úpravy maximálnych pridelených finančných prostriedkov v rámci 
grantov z júna 2022 (pozri rámček 3). 

                                                             
108 Výročné správy za rok 2021, bod 2.16. osobitná správa 17/2018, body 27 a 28. 

109 Výročné správy za rok 2021, bod 2.26. 

110 Belgicko, Česko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, 
Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko 
a Slovensko. 

111 Na základe údajov v dokumente Komisie Statement of Estimates for the financial year 2022 
(Výkaz odhadov na rozpočtový rok 2022), s. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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V porovnaní s tým v rámci fondov politiky súdržnosti: 

— Komisia schválila 23 z 27 partnerských dohôd a 185 z 371 programov 
v rozsahu tohto preskúmania na obdobie 2021 – 2027, 

— na obdobie 2021 – 2027 zatiaľ neboli predložené žiadne žiadosti o priebežné 
platby, v roku 2022 predstavujú väčšinu sumy, ktorá sa má podľa očakávaní 
vyplatiť, zálohové platby, 

— Komisia uhradila platby zodpovedajúce 72 % finančných prostriedkov 
na obdobie 2014 – 2020. Holandsko, Dánsko a Chorvátsko vyčerpali menej 
než 58 % svojich pridelených prostriedkov (vrátane REACT-EU) a Belgicko, 
Nemecko, Taliansko, Malta, Slovensko a Španielsko vyčerpali menej než 65 %. 

Súčasťou programovania je koordinácia súbežného vykonávania týchto 
dvoch nástrojov a predchádzanie riziku dvojitého financovania 

48 Od členských štátov sa vyžadovalo, aby vo svojich plánoch obnovy a odolnosti 
opísali, ako budú koordinovať súbežné vykonávanie nástrojov so zohľadnením 
príslušných súm, dostupnosti a časového harmonogramu zrelých projektov a úrovne 
zodpovednosti za vykonávanie reformy alebo realizáciu investície stanovenej 
v inštitucionálnom a právnom rámci 112. To je požiadavkou aj v prípade partnerských 
dohôd a programov v rámci politiky súdržnosti. 

49 Komplementárnosť a synergie sa dosahujú buď financovaním rôznych operácií, 
ktoré na seba nadväzujú, alebo využívaním oboch nástrojov na financovanie rôznych 
prvkov tej istej operácie. Vo väčšine prípadov boli opisy uvedené v národných plánoch 
obnovy a odolnosti všeobecné a stručné, a to sčasti aj preto, že partnerské dohody 
a programy na roky 2021 – 2027 ešte neboli vypracované. V dôsledku toho 
vnútroštátne orgány museli zohľadniť obsah plánov obnovy a odolnosti vo svojich 
partnerských dohodách v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Bolo to 
jednoduchšie pre členské štáty, ktoré si vopred zaviedli strategický rámec vymedzenia 
(pozri rámček 9). 

                                                             
112 SWD(2021) 12, časť 1/2, s. 43. 
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Rámček 9 

Rámec vymedzenia vo Francúzsku 

Francúzske orgány uviedli, že s cieľom analyzovať potenciálne prekrývanie RRF 
a fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 a objasniť, ktorý druh investícií sa 
má financovať z ktorého fondu, vytvorili rámec vymedzenia, ktorý sa neskôr 
uverejnil v podobe príručky113. 

Ako základ sa použili štyri hlavné kritériá: 

— časové kritérium – má dochádzať k postupnej absorpcii finančných 
prostriedkov, pričom sa použije najprv RRF alebo zostávajúce finančné 
prostriedky z obdobia 2014 – 2020 vrátane prostriedkov v rámci REACT-EU 
a potom fondy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, 

— tematické kritérium – v závislosti od oprávnených tém, na ktoré sa nástroje 
vzťahujú, 

— kritérium prijímateľa – RRF sa využíva v prípade osobitných druhov 
prijímateľov, 

— územné kritérium – finančné prostriedky z RRF a fondov politiky súdržnosti 
sa prideľujú na samostatné územia v súlade s vopred vybranými investičnými 
prioritami podľa geografickej oblasti; 

Hoci sa existenciou takéhoto rámca neodstraňuje potreba ďalšej koordinácie 
počas vykonávania na regionálnej a projektovej úrovni, pomáha stanoviť 
hlavné zásady. 

50 Komisia vo svojom posúdení plánov obnovy a odolnosti musela preskúmať 
komplementárnosť a koordináciu s inými fondmi EÚ114. V operačných dohodách 
podpísaných s každým členským štátom na účely RRF sa takisto stanovuje každoročné 
podujatie, ktoré sa má konať v jednotlivých členských štátoch s cieľom diskutovať 
o vykonávaní plánov obnovy a odolnosti aj iných programov EÚ115. 

                                                             
113 Príručka uverejnená francúzskymi orgánmi je dostupná tu. 

114 SWD(2021) 12, časť 1/2, s. 44. 

115 Správa Komisie o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, COM(2022) 75, 
s. 7 a 57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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51 Operáciu možno financovať z oboch nástrojov, pokiaľ sa určitý náklad uhradí len 
raz a pokiaľ sa z RRF nehradí povinné vnútroštátne spolufinancovanie projektov v rámci 
politiky súdržnosti 116. Všetky členské štáty, ktoré sme konzultovali, uviedli, že toto 
riziko zvážili a prijali opatrenia na jeho zmiernenie. Komisia musela posúdiť ex ante, 
či v plánoch obnovy a odolnosti boli zahrnuté takéto opatrenia117. 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti bude 
ovplyvnené RRF, ale aj inými faktormi 

52 V nadväznosti na prijatie RRF členské štáty môžu na investície vynaložiť výrazne 
viac prostriedkov ako predtým na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Šesť 
krajín môže vynaložiť najmenej dvojnásobok prostriedkov vynaložených v období 
2014 – 2020118, sedem krajín najmenej trojnásobok119 a dve krajiny, konkrétne 
Luxembursko a Holandsko, sedemnásobok. 

53 Počas obdobia 2014 – 2020 sa z EFRR a KF poskytli finančné prostriedky, ktoré 
zodpovedali približne 10 % celkových verejných investícií vo všetkých 27 členských 
štátoch EÚ. V 10 členských štátoch120 predstavovali finančné prostriedky z EFRR a KF 
viac než tretinu všetkých verejných investícií121. Čerpanie významne väčšieho množstva 
finančných prostriedkov EÚ v období 2021 – 2027 bude pre tieto členské štáty 
osobitnou výzvou122. 

                                                             
116 Článok 9 nariadenia o RRF. SWD(2021) 12, časť 1/2, s. 42. 

117 Článok 19 ods. 3 písm. j) nariadenia o RRF a kritérium 2.10 v prílohe V k nariadeniu o RRF. 

118 Bulharsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Cyprus a Fínsko. 

119 Belgicko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Švédsko. 

120 Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko 
a Slovensko. 

121 Komisia, Ôsma správa o súdržnosti, s. 243. 

122 Výročná správa za rok 2016, body 2.24 a 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SK.pdf
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54 Ako sme už uviedli v predchádzajúcich správach123, tlak na čerpanie finančných 
prostriedkov sa zvyšuje ku koncu obdobia oprávnenosti. To môže viesť k tomu, že sa 
bude menej prihliadať na pridanú hodnotu investícií, a to možno aj na úkor 
dodržiavania určitých pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti a dosiahnutia dobrého 
pomeru ceny a kvality124. V období 2021 – 2027 sa však zmenili viaceré aspekty, ktoré 
môžu zmierniť niektoré problémy s absorpciou v prípade fondov politiky súdržnosti. 

— Rozsiahle projekty infraštruktúry sa často financujú vo viacerých po sebe 
nasledujúcich obdobiach. Je to často nevyhnutné z dôvodu množstva času 
potrebného na uvedenie takýchto projektov do prevádzky. Ako sme však 
v minulosti poznamenali, môže to byť aj dôsledkom omeškaní v priebehu 
plánovania a výstavby125. Po roku 2026 sa členským štátom nebudú vyplácať 
ďalšie platby z RRF. V prípade, že niektoré investície v rámci RRF nie sú dokončené 
a vyžadujú si dodatočné financovanie, takéto financovanie možno nájsť 
v programoch politiky súdržnosti. To takisto dokazuje potrebu koherentnosti 
pri programovaní tejto dvojice nástrojov. 

                                                             
123 Rýchle preskúmanie z roku 2019: Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ – bližší pohľad, apríl 

2019, body 20 a 34 – 39. osobitná správa 17/2018, body 20 – 21 a 83 – 84. 

124 Osobitná správa 17/2018, body 15 a 87. 

125 Preskúmanie 05/2021: Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej infraštruktúry: 
medzinárodné porovnanie, body 52 – 53, s. 27; osobitná správa 10/2020: Dopravné 
infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky 
siete, body 45 – 48 a 84 – 86. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SK.pdf
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— V NSU sa členským štátom umožňuje prerozdeliť až 5 % počiatočných 
vnútroštátnych prostriedkov pridelených pre každý fond politiky súdržnosti 
do akéhokoľvek iného nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia 
vrátane plánov obnovy a odolnosti. Zohľadňujú to aj možné presuny do Programu 
InvestEU126 na úrovni partnerských dohôd alebo prostredníctvom zmien 
programov. V máji 2022 Komisia navrhla zvýšenie tejto hranice na 12,5 % 
za určitých podmienok127 ako jedno z opatrení plánu REPowerEU128. K tomuto 
návrhu sme poskytli stanovisko129. 

— Napokon, RRF sa bude vykonávať a fondy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 
sa budú implementovať v kontexte vyšších cien v dôsledku inflácie. V prípade RRF 
tak vznikne ešte väčší tlak na členské štáty v súvislosti s kontrolou nákladov alebo 
viazaním ďalších vnútroštátnych prostriedkov na dokončenie investícií a reforiem 
v rámci RRF. Pokiaľ ide o fondy politiky súdržnosti, financovanie vo všeobecnosti 
vychádza zo skutočných vynaložených nákladov. Keďže zvýšené náklady sa budú 
sčasti uhrádzať z rozpočtu EÚ, pravdepodobne to povedie k vyššej miere 
absorpcie. 

  

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

127 Oznámenie Komisie o pláne REPowerEU, COM(2022) 230 final, oddiel 4.3. 

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

129 Stanovisko 04/2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/2115, smernica 
2003/87/ES a rozhodnutie (EÚ) 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_SK.pdf
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Podmienky vykonávania platieb 

Financovanie z RRF nie je spojené s nákladmi 

Z RRF sa financujú reformy a investície na základe dosahovania míľnikov 
a cieľov 

55 V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú tri formy finančnej podpory 
EÚ130: 

— refundácia skutočne vynaložených nákladov zahŕňa finančné prostriedky EÚ, 
ktoré sa refundujú na základe skutočných nákladov vynaložených prijímateľom. 
Náklady musia byť podložené podpornými dokladmi, 

— pri zjednodušenom vykazovaní nákladov sa refundujú výdavky vo výške 
vypočítanej vopred. Štandardné stupnice jednotkových nákladov a jednorazové 
platby môžu prepojiť platby s výstupmi, nie však nutne s výsledkami 131, 

— v rámci modelu financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, sa na operáciu 
poskytnú finančné prostriedky EÚ, ak dosiahne výsledky alebo splní podmienky, 
ktoré sa vopred stanovili v právnych predpisoch. Toto financovanie bolo prvýkrát 
zavedené v roku 2018 pri revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

56 Model financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, je v prípade RRF povinný: 
podporuje členské štáty, aby vykonávali reformy a investície výlučne na základe 
dosahovania míľnikov a cieľov. Nevzťahuje sa na jednotlivé operácie, pre ktoré si 
členské štáty môžu vybrať akýkoľvek vhodný model financovania v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi pravidlami. Dosiahnutie míľnikov a cieľov je jediným kritériom 
na schválenie platby132. 

                                                             
130 Článok 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

131 Osobitná správa 24/2021, bod 90. 

132 Odôvodnenie 18, článok 4 ods. 2 a článok 24 ods. 3 nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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57 Pred predložením prvej žiadosti o platbu Komisia a jednotlivé členské štáty 
podpíšu operačné dohody. Ide o dokumenty, v ktorých sa uvádzajú podrobnosti o tom, 
ako sa bude vykonávacie rozhodnutie Rady monitorovať a aké dôkazy Komisia očakáva 
na preukázanie, že boli dosiahnuté jednotlivé míľniky a ciele 133. Pred vyplatením 
prostriedkov z RRF musí Komisia posúdiť, či členský štát uspokojivo splnil všetky 
míľniky a ciele spojené s konkrétnou žiadosťou o platbu134. Okrem toho musí členský 
štát Komisii poskytnúť uistenie, že prijal opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ. 
Komisia to však nekontroluje pred schválením platby. Až následne Komisia vykonáva 
kontroly ex post a audity na základe vzorky v členských štátoch. 

58 Operačné dohody vypracúva Komisia a príslušný členský štát. V nariadení o RRF sa 
poskytujú len obmedzené informácie o ich obsahu. Komisia pripravila vzor operačných 
dohôd, no vydala ho až v októbri 2021, keď už bola väčšina vykonávacích rozhodnutí 
Rady prijatá. 

59 Komisia takisto zamýšľa uplatňovať model financovania RRF na iné oblasti 
rozpočtu. Opakovanie hlavnej zásady financovania RRF už navrhla v prípade Sociálno-
klimatického fondu135, ktorý zamýšľa riadiť pomocou plánov členských štátov, pričom 
sa očakáva, že platby sa budú vykonávať po dosiahnutí vopred dohodnutých míľnikov 
a cieľov. Podobne sa bude prístup založený na výstupoch od roku 2023 uplatňovať 
v rámci modelu vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky136. 

                                                             
133 Článok 20 ods. 6 nariadenia o RRF. SWD(2021) 12 final, s. 34. 

134 Článok 24 ods. 3 nariadenia o RRF. 

135 Návrh nariadenia Parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond, 
COM(2021) 568 final. 

136 Odôvodnenie 28 a článok 37 nariadenia (EÚ) 2021/2116 o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) 
č. 1306/2013; posúdenie vplyvu Komisie, SWD(2018) 301, príloha 4, oddiel 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.SLK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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V rámci politiky súdržnosti sa operácie financujú najmä na základe 
preplatenia vynaložených nákladov 

60 V prípade fondov politiky súdržnosti je podmienkou platby splnenie príslušných 
základných podmienok a predloženie balíka uisťujúcich dokumentov týkajúcich sa 
správnosti výdavkov deklarovaných členským štátom137. Komisia členskému štátu 
vyplatí požadovanú sumu, ak je nižšia ako príspevok EÚ schválený v prípade príslušnej 
priority programu a spĺňa všetky podmienky oprávnenosti na vykázané výdavky. Platí 
to aj vtedy, keď programy využívajú možnosti zjednodušených nákladov alebo modely 
financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi. 

61 V minulosti sme vo svojej správe 138 uviedli, že iba malá časť výdavkov v oblasti 
súdržnosti na roky 2014 – 2020 bola preplatená použitím modelov financovania 
založeného na výkonnosti, a to takmer úplne prostredníctvom zjednodušeného 
vykazovania nákladov v rámci ESF. Takmer všetky programy v rámci EFRR a KF sa dosiaľ 
vykonávali výlučne na základe refundácie vynaložených nákladov. Model financovania, 
ktoré nie je spojené s nákladmi, bol pilotným projektom len pre jeden projekt EFRR 
v Rakúsku. V období 2021 – 2027 sa zjednodušené vykazovanie nákladov stalo 
povinným pre operácie financované z EFRR a ESF+ až do výšky 200 000 EUR.139 Komisia 
takisto očakáva, že model financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, sa bude 
používať viac než v predchádzajúcich programových obdobiach. 

Rozdielne uplatňovanie modelu financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, v rámci tejto dvojice nástrojov 

62 V období 2021 – 2027 sa model financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, 
v rámci RRF používa inak ako v prípade politiky súdržnosti. Rozdiely sa týkajú najmä 
spôsobu používania pojmov „míľniky“, resp. „čiastkové ciele“ a “ciele“, resp. „cieľové 
hodnoty“ a spôsobu, akým sa úhrady za ich dosahovanie odôvodňujú súvisiacimi 
nákladmi (pozri rámček 10). 

                                                             
137 Článok 15 ods. 5, článok 91 ods. 2 a článok 98 ods. 1 NSU. 

138 Osobitná správa 24/2021, body 93, 101 až 127 a rámček 8. 

139 Článok 53 ods. 2 NSU. 

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

Rozdiely v uplatňovaní modelu financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, v rámci dvojice nástrojov 

Sumy vyplatené z fondov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027: 

— súvisia s jednotlivými priebežnými krokmi pri dosahovaní očakávaných 
výsledkov, 

— sú založené na čiastkových cieľoch a cieľových hodnotách stanovených 
v programoch, ktoré musia byť kvantitatívne 140. Vyplatené sumy môžu byť 
takisto prepojené s podmienkami, ktoré môžu mať kvalitatívne aspekty141, 

— sú určené na základe odhadu nákladov ex ante, a nie na základe skutočných 
vynaložených nákladov142. 

Sumy vyplatené z RRF143: 

— sa vyplácajú vo vopred vymedzených splátkach stanovených vo vykonávacom 
rozhodnutí Rady, 

— závisia od dosiahnutia skupiny míľnikov a cieľov stanovených 
vo vykonávacom rozhodnutí Rady, pričom míľnikmi sa merajú kvalitatívne 
a cieľmi kvantitatívny pokrok pri dosahovaní reforiem a investícií144; 

— nie sú prepojené s nákladmi na jednotlivé opatrenia odhadovanými ex ante 
ani so skutočnými vynaloženými nákladmi 145 (pozri bod 43). 

V rámci oboch nástrojov sa členské štáty môžu rozhodnúť, či sa tento model bude 
uplatňovať aj vo vzťahu medzi riadiacim orgánom a prijímateľom v prípade fondov 
politiky súdržnosti alebo medzi členským štátom a konečným prijímateľom 
v prípade RRF146. 

 

                                                             
140 Článok 2 ods. 11 a článok 2 ods. 12 NSU. 

141 Článok 51 písm. a) NSU. 

142 Článok 95 ods. 1 NSU a príloha V – dodatok 2 k NSU. 

143 Článok 4 ods. 2 a odôvodnenia 18, 30, 51 a 52 nariadenia o RRF. 

144 Článok 2 ods. 4 nariadenia o RRF. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Ešte nie je známe, do akej miery je financovanie z RRF viac založené 
na výkonnosti ako fondy politiky súdržnosti 

63 Zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti znamená systematické používanie 
informácií o výstupoch, výsledkoch a/alebo vplyvoch s cieľom informovať o prideľovaní 
verejných finančných prostriedkov, ovplyvňovať ho a/alebo určovať147. Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vymedzuje tri široké kategórie 
zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti 148 (pozri rámček 11). 

Rámček 11 

Klasifikácia OECD týkajúca sa zostavovania rozpočtu na základe 
výkonnosti 

OECD identifikuje tri široké kategórie systémov zostavovania rozpočtu na základe 
výkonnosti: 

— prezentačné zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, pri ktorom sa 
informácie o výkonnosti zostavia a uvedú sa spoločne s pridelenými 
finančnými prostriedkami, ale nevyhnutne sa nemusia použiť pri rozhodovaní 
o výdavkoch, 

— zostavovanie rozpočtu s informáciami o výkonnosti, pri ktorom tieto 
informácie výslovne ovplyvňujú prideľovanie zdrojov, 

— zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, pri ktorom sú finančné 
prostriedky prepojené s výstupmi a výsledkami. 

                                                             
146 Odôvodnenie 41 a článok 95 ods. 3 NSU; odôvodnenie 18 nariadenia o RRF. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons (Stimulácia 
výkonnosti v politikách verejných investícií na národnej a regionálnej/miestnej úrovni: 
riadenie naprieč časovými a inštitucionálnymi horizontmi), 31. marca 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 (Zostavovanie rozpočtu a výkonnosť v Európskej 
únii: preskúmanie OECD v kontexte rozpočtu EÚ zameraného na výsledky), OECD Journal on 
Budgeting, roč. 2017/1, časť 1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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
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64 V predchádzajúcej správe 149 sme dospeli k záveru, že v období 2014 – 2020 sa 
urobilo veľa pre posilnenie orientácie politiky súdržnosti na výkonnosť, no financovanie 
založené na výkonnosti zatiaľ nie je skutočnosťou. Podľa štúdie Komisie z roku 2018 by 
rozpočtová podpora a financovanie viac založené na výkonnosti mohli predstavovať 
jednoduchý a účinný mechanizmus pre tie časti fondov politiky súdržnosti, kde možno 
výstupy jasne priradiť k finančným prostriedkom150. 

65 Ešte nie je známe, do akej miery je financovanie z RRF viac založené 
na výkonnosti ako fondy politiky súdržnosti. Keďže niektoré míľniky a ciele vymedzené 
v plánoch obnovy a odolnosti sa netýkajú výsledkov, ale vstupov alebo výstupov151, 
financovanie z RRF v každom prípade úplne nespĺňa kritériá OECD týkajúce sa systémov 
zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.  

RRF môže umožniť rýchlejšie vyplácanie finančných 
prostriedkov 

66 Medzi týmito dvoma nástrojmi existuje viacero ďalších rozdielov v spôsobe 
vyplácania finančných prostriedkov. Z platieb, ktoré sa dosiaľ vykonali, takisto vyplýva, 
že Komisia môže z RRF vyplatiť finančné prostriedky rýchlejšie ako z programov politiky 
súdržnosti. Dôvodom je najmä to, že žiadosti o platbu vychádzajú z vopred 
dohodnutých splátok zoskupujúcich míľniky a ciele a spôsob posudzovania týchto 
žiadostí sa líši. Vďaka tomu je kontrola pred vyplatením menej náročná na čas. 
V nadväznosti na posúdenie rizika však Komisia môže vykonať podrobnejšie overovanie 
v neskoršej fáze s cieľom riešiť riziká pre správne finančné riadenie 152 (pozri 
ilustráciu 8). 

                                                             
149 Osobitná správa 24/2021, bod 107. 

150 Komisia (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget Support to 
deliver ESI Funds (Štúdia uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o potenciálne využívanie rozpočtovej 
podpory pri implementácii EŠIF), 2018, s. 3 až 7. 

151 Osobitná správa 21/2022, body 87 – 89. 

152 Výročné správy za rok 2021, bod 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
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_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
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Ilustrácia 8 – Podmienky vykonávania platieb 
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Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Vyššia miera predbežného financovania z RRF v porovnaní so zálohovými 
platbami v rámci politiky súdržnosti 

67 Výška predbežného financovania, resp. zálohových platieb – inými slovami časť 
pridelených finančných prostriedkov, ktorá sa členskému štátu vyplatí pred formálnymi 
platbami spojenými s podmienkami platby – sa v prípade RRF a fondov politiky 
súdržnosti líši. Miera predbežného financovania z RRF je výrazne vyššia. Platby 
predbežného financovania z RRF aj zálohové platby z fondov politiky súdržnosti sa 
zúčtujú s budúcimi platbami 153 (pozri rámček 12). 

Rámček 12 

Predbežné financovanie/zálohové platby 

V rámci fondov politiky súdržnosti sú členské štáty oprávnené na prijatie ročných 
zálohových platieb vo výške 0,5 % celkovej podpory na roky 2021 až 2026. Komisia 
zálohové platby za roky 2021 a 2022 zúčtuje každoročne a za roky 2023 až 2026 
ich zúčtuje najneskôr do ukončenia programov154. 

V rámci RRF majú členské štáty k dispozícii jednorazovú platbu predbežného 
financovania až do výšky 13 % grantu, prípadne úveru155. V roku 2021 o ňu 
požiadali všetky členské štáty okrem Írska. 

68 V rámci RRF Komisia môže takisto požiadať o vrátenie predbežného financovania, 
ak sa nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti s príslušnými míľnikmi a cieľmi do 18 
mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia Rady156. Do októbra 2022 však 
Komisia ešte stále nevymedzila význam pojmu „hmatateľný pokrok“. 

                                                             
153 Článok 90 ods. 5 NSU. článok 13 ods. 2 nariadenia o RRF. 

154 Článok 90 ods. 2 a článok 90 ods. 5 NSU. 

155 Článok 13 ods. 1 nariadenia o RRF. 

156 Článok 24 ods. 9 nariadenia o RRF. 

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


 52 

 

Vyhlásenie riadiaceho subjektu v prípade RRF aj vyhlásenie riadiaceho 
orgánu v prípade fondov politiky súdržnosti je prepojené s podmienkami 
platby 

69 Na to, aby mohla Komisia vybaviť žiadosť o platbu, požaduje vyhlásenie 
riadiaceho subjektu v prípade RRF a vyhlásenie riadiaceho orgánu v prípade fondov 
politiky súdržnosti. V ňom sa osvedčuje, že predložené informácie sú úplné, presné 
a spoľahlivé, a potvrdzuje sa, že súvisiace výdavky sa použili na určený účel a sú 
v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami: 

— v prípade fondov politiky súdržnosti riadiaci orgán predkladá jedno vyhlásenie 
riadiaceho orgánu za každý účtovný rok bez ohľadu na počet žiadostí o platbu157. 
Osvedčuje v ňom, že deklarované výdavky sú zákonné a správne, a poskytujú sa 
informácie o výsledkoch intervencií, 

— predpokladom vyplatenia prostriedkov z RRF je to, že vyhlásenie riadiaceho 
subjektu musí byť pripojené ku každej žiadosti o platbu s cieľom osvedčiť 
dosiahnutie míľnikov a cieľov spojených so žiadosťou o platbu. Okrem toho musí 
členský štát pre každú žiadosť o platbu poskytnúť aj súhrn vykonaných auditov, 
zistených nedostatkov a všetkých prijatých nápravných opatrení158. 

70 Rozdiely existujú aj v prípade frekvencie žiadostí o platbu. Členské štáty môžu 
Komisii každý rok predložiť najviac dve žiadosti o platbu z RRF v porovnaní až 
so šiestimi žiadosťami v prípade fondov politiky súdržnosti 159. 

V rámci RRF sa nevyžaduje žiadne vnútroštátne ani súkromné 
spolufinancovanie 

71 Miera vnútroštátneho spolufinancovania nástroja určuje podiel nákladov, ktoré 
sa neuhrádzajú z finančných prostriedkov EÚ. Povinné vnútroštátne alebo súkromné 
spolufinancovanie tradične zaručuje záväzok a zodpovednosť členského štátu alebo 
prijímateľa a zabezpečuje pomer kvality a ceny v intervenciách podporovaných EÚ. Ide 
aj o všeobecnú zásadu fondov politiky súdržnosti. RRF si naopak nevyžaduje žiadne 
vnútroštátne ani súkromné spolufinancovanie (pozri rámček 13). 

                                                             
157 Článok 74 ods. 1 písm. f), článok 98 ods. 1 písm. b) NSU a príloha XVIII k NSU. 

158 Článok 22 ods. 2 nariadenia o RRF. 

159 Článok 24 ods. 2 nariadenia o RRF. článok 91 ods. 1 NSU. 

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

Vnútroštátne spolufinancovanie 

Miera vnútroštátneho spolufinancovania sa v prípade fondov politiky súdržnosti 
pohybuje od 15 % do 60 % v závislosti od fondu a úrovne rozvoja podporeného 
regiónu160. V minulosti nastali prípady, keď členské štáty získali finančné 
prostriedky EÚ z fondov politiky súdržnosti na úrovni 100 % z dôvodu 
mimoriadnych okolností, ako bola finančná kríza v rokoch 2008 – 2009161, 
a na zmiernenie dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 v účtovnom roku 
2020 – 2021162. 

V prípade financovania z RRF a iniciatívy REACT-EU neexistujú žiadne požiadavky 
na spolufinancovanie 163. 

V rámci RRF sa zrušenie viazanosti uskutoční až na konci obdobia 
oprávnenosti 

72 V programoch politiky súdržnosti sa automaticky strácajú finančné prostriedky, 
ktoré neboli vynaložené v určitom časovom rámci. Cieľom tohto postupu, ktorý sa 
nazýva „zrušenie viazanosti“, je podporiť finančnú disciplínu pri vykonávaní programov, 
keďže v dôsledku straty finančných prostriedkov sa znižuje potenciálny vplyv politiky. 
Toto postupné rušenie viazanosti počas obdobia oprávnenosti sa uplatňuje iba 
na fondy politiky súdržnosti, nie na RRF (pozri rámček 14). 

                                                             
160 Článok 112 NSU. 

161 Článok 77 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

162 Článok 2 nariadenia (EÚ) 2020/558. 

163 Článok 20 ods. 4 nariadenia o RRF. článok 92b ods. 12 nariadenia o REACT-EU. 

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

Pravidlá zrušenia viazanosti 

Fondy politiky súdržnosti sú viazané ročne na začiatku obdobia pre každý členský 
štát, ktorý o ne príde, ak nie sú použité do troch rokov (v rokoch 2021 až 2026) 
a do dvoch rokoch (na rok 2027) 164. 

V rámci RRF je viazanie finančnej podpory sústredené v prvých rokoch obdobia 
oprávnenosti. Komisia musí viazať 70 % grantov do konca roka 2022 
a zostávajúcich 30 % vrátane úverovej zložky do konca roka 2023165. Finančné 
prostriedky, ktoré nebudú viazané v týchto časových lehotách, pretože neboli 
prijaté vykonávacie rozhodnutia Rady alebo úvery neboli vyžiadané, budú 
stratené. 

Keď sú finančné prostriedky v rámci RRF viazané, členské štáty neriskujú, 
že o nevyužité prostriedky počas obdobia vykonávania RRF prídu. Všetky míľniky 
a ciele musia byť splnené do 31. augusta 2026166. Viazanosť prostriedkov, ktoré 
neboli vyplatené do konca roka 2026167, sa zruší.  

  

                                                             
164 Článok 105 NSU. 

165 Odôvodnenia 46 – 47 a články 12 a 14 nariadenia o RRF. 

166 Článok 18 ods. 4 písm. i) a článok 20 ods. 5 písm. d) nariadenia o RRF. 

167 Článok 24 ods. 1 nariadenia o RRF. 

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

Odlišné ustanovenia týkajúce sa monitorovania, podávania 
správ a hodnotenia 

73 Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sú potrebné na zabezpečenie, 
aby finančné prostriedky prispievali k stanoveným cieľom, na identifikáciu problémov, 
aby ich bolo možné včas riešiť, a na získanie prehľadu o pokroku na úrovni EÚ. Na danú 
dvojicu nástrojov sa uplatňujú odlišné ustanovenia (pozri ilustráciu 9). 
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Ilustrácia 9 – Požiadavky na monitorovanie, podávanie správ 
a hodnotenie 

POŽIADAVKY POLITIKA SÚDRŽNOSTI RRF 
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týkajúce sa úlohy 
monitorovacieho výboru 
Komisii sa predkladajú: 
o finančné údaje: päťkrát 

ročne 
o údaje o výkonnosti: 

dvakrát ročne, a to 
vrátane údajov 
o spoločných 
ukazovateľoch 

o strednodobé 
preskúmanie (2025) 

monitorovanie na ústrednej 
úrovni pomocou vopred 
dohodnutých míľnikov a cieľov 
prepojených so žiadosťami 
o platbu 
členské štáty môžu využiť 
existujúce systémy monitorovania 
Komisii sa predkladajú: 
o informácie o pokroku 

pri dosahovaní míľnikov 
a cieľov pripojené ku každej 
žiadosti o platbu: najviac 
dvakrát ročne 

o dvojročné správy, aktualizácia 
údajov o spoločných 
ukazovateľoch 

   

KOMISIA 

mechanizmus 
monitorovania 
a podávania správ 

stretnutie zamerané 
na výročné preskúmanie 
výkonnosti 
výročná správa o riadení 
a výkonnosti Parlamentu 
v kontexte postupu udelenia 
absolutória 
uvedenie súhrnných údajov 
na platforme pre otvorené 
údaje 
správa o výsledku 
preskúmania v polovici 
trvania určená Parlamentu 
a Rade (2026) 

monitorovanie v rámci 
európskeho semestra 
analýza a hodnotenie údajov 
zaslaných so žiadosťou o platbu 
výročná správa o vykonávaní 
určená Parlamentu a Rade 
zverejňovanie súhrnných údajov 
v hodnotiacej tabuľke RRF 

   
KOMISIA  

hodnotenie 

počas vykonávania na konci 
roka 2024 
hodnotenie ex post (2031) 

počas vykonávania vo februári 
2024 
hodnotenie ex post (2028) 

 
Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Monitorovanie RRF je prepojené s míľnikmi a cieľmi 

74 Monitorovanie vykonávania plánov obnovy a odolnosti Komisiou sa v prípade 
jednotlivých členských štátov výrazne líši. Dôvodom je, že míľniky a ciele, ako aj dôkazy 
potrebné na posúdenie pokroku pri ich dosahovaní sú špecifické pre každý plán obnovy 
a odolnosti. Všetky členské štáty musia určiť ústredný orgán, ktorý Komisii podáva 
konsolidované správy a nesie celkovú zodpovednosť za monitorovanie vykonávania 
plánu obnovy a odolnosti. 

75 S RRF sa spájajú viaceré požiadavky na podávanie správ. 

— Členské štáty musia Komisii dvakrát ročne podávať správy o pokroku dosiahnutom 
v súvislosti s ich plánom obnovy a odolnosti, konkrétne o míľnikoch a cieľoch. To 
patrí do rámca európskeho semestra, pričom aprílová správa je súčasťou 
národného programu reforiem168. 

— V kontexte európskeho semestra musia členské štáty takisto vo februári 
a v auguste predkladať polročné správy o spoločných ukazovateľoch stanovených 
v rámci RRF delegovaným aktom169. 

— Komisia každoročne predkladá Parlamentu a Rade správu o vykonávaní RRF170. 
Prvá výročná správa Komisie bola uverejnená v marci 2022 a dospelo sa v nej 
k záveru, že vykonávanie prebieha171. 

— Ako sa plánovalo, Komisia na konci júla 2022 predložila Parlamentu a Rade 
jednorazovú správu o preskúmaní172, podľa ktorej je vykonávanie reforiem 
a realizácia investícií v rámci plánov obnovy a odolnosti členských štátov v plnom 
prúde 173. 

                                                             
168 Článok 27 nariadenia o RRF. 

169 Článok 2 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2106, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje RRF, stanovením 
spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti. 

170 Článok 31 nariadenia o RRF. 

171 COM(2022) 75, s. 64. 

172 Článok 16 nariadenia o RRF. 

173 Správa Komisie o preskúmaní vykonávania RRF, COM(2022) 383 final, s. 30. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
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— Parlament môže Komisiu každé dva mesiace vyzvať na stretnutie, kde sa bude 
viesť „dialóg o podpore obnovy a odolnosti“174. Do októbra 2022 sa uskutočnilo 
sedem takýchto stretnutí. 

76 Vo svojej nedávnej správe sme poznamenali, že míľniky a ciele RRF nie sú 
orientované na výsledky, ale na výstupy (alebo dokonca vstupy). Tým sa obmedzuje 
možnosť merania výkonnosti opatrení a v konečnom dôsledku ich vplyvu 
na dosahovanie cieľov politiky EÚ v rámci RRF175. 

V prípade politiky súdržnosti nie je výkonnosť prepojená s podávaním 
finančných správ 

77 Mechanizmus monitorovania výkonnosti fondov politiky súdržnosti sa stanovuje 
v NSU. Tento mechanizmus je záväzný pre všetky členské štáty a nie je prepojený 
s platbami z hľadiska času ani postupu s výnimkou prípadov zjednodušeného 
vykazovania nákladov a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi: 

— monitorovací výbor každého programu sa stretáva aspoň raz do roka a okrem 
iného skúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní programu a plnení jeho 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt176, 

— Komisia preskúma výkonnosť na stretnutí s jednotlivými členskými štátmi 
zameranom na výročné preskúmanie výkonnosti 177, 

— každý program sa v roku 2025 preskúma v polovici trvania s cieľom určiť 
pridelenie polovice finančných prostriedkov na roky 2026 a 2027, pričom sa 
okrem iného preskúma pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov, zohľadniac 
hlavné ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní178,  

— pokrok pri dosahovaní cieľov programu sa skúma aj na základe záverečnej správy 
o výkonnosti 179. 

                                                             
174 Článok 26 nariadenia o RRF. 

175 Osobitná správa 21/2022, body 88 – 89. 

176 Článok 38 ods. 1, článok 38 ods. 2 a článok 40 ods. 1 NSU. 

177 Článok 41 ods. 1 NSU. 

178 Článok 12 ods. 1 a článok 86 ods. 18 NSU. 

179 Článok 43 NSU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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78 Členské štáty musia údaje o vykonávaní programov politiky súdržnosti Komisii 
oznamovať častejšie ako v prípade RRF. Päťkrát ročne musia v elektronickej forme 
zaslať finančné údaje o vykonávaní a dvakrát ročne údaje o výkonnosti 180. V NSU sa 
nevyžaduje, aby Komisia každoročne predkladala správy Parlamentu a Rade, 
ale informácie sa uvádzajú v programových vyhláseniach pripojených k návrhu 
rozpočtu181 a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti v rámci postupu udelenia 
absolutória182. 

Vynaložilo sa úsilie na zvýšenie transparentnosti údajov získaných 
monitorovaním, ale iné problémy pretrvávajú 
Podobné prístupy na zabezpečenie transparentnosti pri využívaní finančných 
prostriedkov EÚ 

79 Komisia v rámci oboch nástrojov prijala podobný prístup na zabezpečenie 
transparentnosti pri využívaní finančných prostriedkov EÚ a na preukázanie pokroku 
pri vykonávaní. V prípade RRF Komisia zriadila online platformu s názvom hodnotiaca 
tabuľka obnovy a odolnosti, ktorá je verejne dostupná183. Plní podobnú funkciu ako 
platforma pre otvorené údaje v rámci fondov politiky súdržnosti (pozri rámček 15). 

                                                             
180 Článok 42 ods. 1 NSU. 

181 Článok 41 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.  

182 Článok 318 ZFEÚ. 

183 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106. 

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

Verejné online platformy s údajmi o výkonnosti 

Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti RRF184 poskytuje prehľad pokroku 
dosiahnutom pri vykonávaní programu. Zahŕňa údaje o dosahovaní míľnikov 
a cieľov, viazaných a vyplatených finančných prostriedkoch, trende spoločných 
ukazovateľov v rámci štruktúry šiestich pilierov a tematické analýzy185. Komisia má 
právnu povinnosť aktualizovať hodnotiacu tabuľku aspoň dvakrát ročne pomocou 
údajov predložených členskými štátmi v kontexte európskeho semestra186. 
V skutočnosti sa aktualizuje častejšie. Uvádzajú sa v nej údaje o platbách 
a splnených míľnikoch a cieľoch v skutočnom čase. 

Otvorená platforma údajov o súdržnosti je verejne dostupné webové sídlo, 
na ktorom sú znázornené údaje o financovaní a výsledkoch fondov politiky 
súdržnosti 187. Za obdobie 2014 – 2020 sa tam uvádzajú najnovšie údaje dostupné 
za jednotlivé programy s plánovanými sumami, dennými aktualizáciami o platbách 
EÚ, ročnými informáciami o dosahovaní spoločných ukazovateľov a tematickými 
analýzami. Od októbra 2022 obsahuje plánované ciele investícií a ukazovateľov 
z programov prijatých na roky 2021 – 2027. 

80 Komisia zastáva názor, že „členské štáty sú prijímateľmi finančných prostriedkov 
z RRF, ktoré po vyplatení vstupujú do národného rozpočtu“188. Využívanie finančných 
prostriedkov z RRF však naďalej musí byť v súlade so všetkými uplatniteľnými 
pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. Členské štáty ako prijímatelia a dlžníci 
finančných prostriedkov spolu s Komisiou musia prijať vhodné opatrenia, aby to 
zabezpečili. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby koneční prijímatelia priznali, 
že dostali finančné prostriedky EÚ189. V plánoch obnovy a odolnosti 
ani vo vykonávacích rozhodnutiach Rady sa však podrobne nevymedzujú všetky 
opatrenia prispievajúce k investíciám a reformám podporovaným z RRF. To 
predstavuje riziko, že finančná podpora EÚ poskytnutá prostredníctvom RRF nemusí 
byť pre prijímateľov a občanov viditeľná. 

                                                             
184 Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti 

185 Článok 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2106. 

186 Články 27 a 30 nariadenia o RRF. 

187 Otvorená platforma údajov o súdržnosti. 

188 COM(2022) 75, s. 60. 

189 Článok 34 ods. 2 nariadenia o RRF. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Obmedzenia údajov získaných monitorovaním 

81 Údaje získané monitorovaním sa používajú na meranie pokroku a výsledkov 
intervencií EÚ. Najdôležitejšími zdrojmi údajov sú spoločné ukazovatele výstupov 
a výsledkov spolu s ich východiskovými hodnotami, čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami (v prípade programov politiky súdržnosti) a míľnikmi a cieľmi (v prípade 
plánov obnovy a odolnosti). V minulosti sme sa vyjadrili k vysokému počtu 
ukazovateľov špecifických pre jednotlivé programy190, ktoré nemožno zhrnúť na účely 
merania výkonnosti na úrovni EÚ ani použiť na porovnanie rôznych programov politiky 
súdržnosti a plánov obnovy a odolnosti 191. To isté platí aj pre míľniky a ciele v rámci 
RRF. Existuje len obmedzený počet spoločných ukazovateľov, ktoré umožňujú merať 
celkovú výkonnosť oboch nástrojov na úrovni EÚ (pozri rámček 16). 

                                                             
190 Osobitná správa 24/2021, bod 42. Informačný dokument z roku 2018: Budúcnosť financií 

EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu EÚ, február 2018, bod 38; osobitná 
správa 02/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti 
súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie Európa 2020, 
ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti, body 106 – 109, 113 – 115, 131 a 147. 

191 Informačný dokument z roku 2018: Zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti po roku 2020, 
máj 2018, bod 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.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_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_SK.pdf
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Rámček 16 

Údaje získané monitorovaním 

Ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy a plány obnovy a odolnosti: 

— počas obdobia 2014 – 2020 sa stanovilo viac než 22 000 ukazovateľov 
špecifických pre jednotlivé programy. Počet ukazovateľov špecifických 
pre jednotlivé programy na obdobie 2021 – 2027 bude známy po prijatí 
všetkých programov, 

— Rada dosiaľ vytvorila veľký počet míľnikov a cieľov na účely plánov obnovy 
a odolnosti: Spolu 5889, 2166 v prípade reforiem a 3723 v prípade 
investícií192 V niektorých prípadoch ich dopĺňajú priebežné kroky, čo ešte 
zvyšuje ich celkový počet193. 

Spoločné ukazovatele: 

— v nariadeniach pre jednotlivé fondy sa stanovuje 87 spoločných ukazovateľov 
na obdobie rokov 2014 – 2020. Členské štáty si vybrali tie, ktoré boli 
relevantné pre ich programy politiky súdržnosti, a stanovili si cieľové 
hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť do konca obdobia. Počet spoločných 
ukazovateľov na obdobie 2021 – 2027 sa zvýšil na 234. Vo všetkých 
programoch sa budú podávať správy o všetkých spoločných ukazovateľoch 
bez ohľadu na to, či boli pre ne stanovené cieľové hodnoty alebo nie, 

— od Komisie sa vyžadovalo, aby prijala delegovaný akt, ktorým sa stanovia 
spoločné ukazovatele, ktorými sa vyjadria celkové výsledky RRF194. 
V nariadení sa vymedzuje 14 spoločných ukazovateľov, pričom väčšina z nich 
je rovnaká ako ukazovatele v nariadeniach špecifických pre jednotlivé fondy 
politiky súdržnosti 195. Nie sú však s nimi spojené ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť, a nie sú systematicky prepojené s jednotlivými plánmi obnovy 
a odolnosti. Ich prostredníctvom sa teda poskytuje prehľad o výkonnosti RRF. 

 

                                                             
192 Údaje z hodnotiacej tabuľky RRF k októbru 2022. 

193 Pracovný dokument útvarov Komisie, Identifying Europe’s recovery needs (Identifikácia 
európskych potrieb v oblasti obnovy), SWD(2020) 98 final, s. 36. Spomedzi vybraných 
členských štátov využilo priebežné kroky Španielsko a Rumunsko. 

194 Článok 29 ods. 4 nariadenia o RRF. 

195 Príloha k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/2106; prílohy I a II k nariadeniu 
o EFRR/KF; príloha I k nariadeniu o ESF+. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=SK
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82 V minulosti sme zdôraznili ťažkosti spojené s dosiahnutím vhodnej rovnováhy 
medzi potrebou získať zmysluplné údaje prostredníctvom monitorovania a potrebou 
získať ich za primerané náklady196. Zber, uchovávanie a oznamovanie údajov o týchto 
ukazovateľoch významne prispeli k administratívnym nákladom. Napriek tomu sa 
v prípade RRF každým míľnikom alebo cieľom meria pokrok pri vykonávaní konkrétnej 
reformy alebo uskutočňovaní investície a tieto míľniky a ciele sa používajú ako základ 
na vyplácanie prostriedkov. 

83 V prípade RRF kontroluje údaje získané monitorovaním GR ECFIN a v prípade 
fondov politiky súdržnosti GR REGIO a GR EMPL. Keďže jednu operáciu možno 
financovať z oboch nástrojov a keďže neexistujú žiadne kontroly na zabezpečenie, 
aby sa údaje získané monitorovaním neposkytovali dvakrát, existuje riziko, že môže 
dochádzať k dvojitému oznamovaniu výsledkov. 

Hodnotenia ex post sa vykonávajú príliš neskoro na to, aby mohli byť 
podkladom legislatívnych návrhov na ďalšie obdobie oboch nástrojov 

84 Komisia musí vykonať hodnotenia oboch nástrojov v priebehu vykonávania v roku 
2024 a hodnotenia ex post dva roky po skončení období oprávnenosti s cieľom posúdiť 
dlhodobý vplyv197. Členské štáty musia takisto vykonávať hodnotenia s posúdením 
jedného alebo viacerých kritérií stanovených v usmerneniach o lepšej právnej 
regulácii 198 (alebo iných relevantných kritérií) a vplyvu každého programu199. 

85 Hodnotenia ex post oboch nástrojov budú dostupné po vypracovaní legislatívnych 
návrhov Komisie týkajúcich sa rámca politiky súdržnosti po roku 2027. To znamená, 
že podkladom legislatívnych návrhov na ďalšie obdobie môžu byť len hodnotenia 
a preskúmania realizované v priebehu vykonávania200. Ako sme však už v minulosti 
zdôraznili 201, v nariadeniach sa nevyžaduje, aby Komisia koordinovala hodnotenia 
počas vykonávania RRF plánované na rok 2024 a strednodobé preskúmanie programov 

                                                             
196 Osobitná správa 02/2017, body 131 – 132 a 154. Informačný dokument z roku 2019: 

Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti, jún 2019, bod 49. 

197 Článok 32 nariadenia o RRF. Článok 45 ods. 2 NSU. 

198 SWD(2021) 305, s. 23. 

199 Článok 44 ods. 1 a článok 44 ods. 2 NSU. 

200 Informačný dokument z roku 2019: Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti, jún 2019, 
body 107 a 109. 

201 Osobitná správa 24/2021, body 81 a 124 a odporúčanie 2 písm. b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
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politiky súdržnosti plánované na rok 2025, a to aj napriek poznatkom, ktoré by sa 
mohli získať vďaka integrovanému prístupu, ktorý by sa vzťahoval na oba nástroje. 

Náklady na vykonávanie bude v prípade oboch nástrojov 
náročné posúdiť 

86 Náklady na vykonávanie nástroja zahŕňajú rôzne administratívne výdavky (pozri 
rámček 17). 

Rámček 17 

Náklady na vykonávanie nástroja 

Činnosti, ktoré sú súčasťou prípravy a vykonávania nástroja, vedú k vzniku 
administratívnych nákladov na: 

— úrovni Komisie: výdavky spojené so schválením programu, dohľadom 
nad vykonávaním programu a overovaním vykonávania programu, ako sú 
náklady na zamestnancov, štúdie, hodnotenia, analýzy, akcie na šírenie 
informácií a poradenstvo, 

— úrovni členských štátov: výdavky v oblasti prípravy a riadenia programov, 
monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, ako aj činností 
kontroly a auditu, ako sú náklady na zamestnancov, poradenstvo a náklady 
na IT. 

87 Vypočítať náklady na implementáciu fondov politiky súdržnosti nie je jednoduché. 
Technická pomoc poskytovaná na podporu členským štátom je náklad refundovaný 
z rozpočtu EÚ, takže ide o známu sumu. O iných administratívnych nákladoch je však 
dostupných len málo informácií alebo nie sú dostupné žiadne informácie. S cieľom 
odhadnúť tieto celkové administratívne náklady Komisia uskutočňuje štúdie, pričom 
posledná bola uverejnená v roku 2018202. V minulosti sme zistili, že náklady 
na vykonávanie politiky súdržnosti sú v porovnaní s inými európskymi 
a medzinárodnými programami pomerne nízke. Takisto sme si však všimli, že údaje, 
z ktorých tieto štúdie vychádzajú, nie sú jednotné, konzistentné a úplné 203. 

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

(Nové posúdenie administratívnych nákladov a zaťaženia EŠIF), 2018. 

203 Osobitná správa 07/2020: Vykonávanie politiky súdržnosti: pomerne nízke náklady, 
ale nedostatočné informácie na posúdenie úspor zo zjednodušení, body 41 a 67. 

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_SK.pdf
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88 Podobne bude náročné odhadnúť náklady na vykonávanie RRF, najmä preto, 
že v nariadení o RRF sa nevyžaduje, aby sa Komisii predkladali správy 
o administratívnych nákladoch. 
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Kontrola a audit 

Odlišné ustanovenia týkajúce sa kontroly a auditu 

89 Štruktúra rámca kontroly a auditu musí zabezpečovať, aby sa finančné 
prostriedky EÚ čerpali v súlade so zásadami správneho finančného riadenia204, boli 
zákonné a správne 205 a aby boli chránené finančné záujmy EÚ206. Musí sa prispôsobiť 
rizikám identifikovaným v rámci formy finančnej podpory EÚ špecifickej pre jednotlivé 
nástroje. 

90 Členské štáty v oboch prípadoch vykonávajú rámec kontroly a auditu určený 
na to, aby Komisiu uistil, že môže uvoľniť platby, zatiaľ čo Komisia vykonáva ďalšie 
kontroly s cieľom overiť spoľahlivosť rámca v kontexte prípravy svojich výročných správ 
o činnosti a vyhlásenia o vierohodnosti, ktoré je v nich obsiahnuté, na účely postupu 
udelenia absolutória (pozri ilustráciu 10). 

                                                             
204 Článok 33 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

205 Článok 36 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

206 Článok 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

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

PODĽA DRUHU POLITIKA SÚDRŽNOSTI RRF 

VNÚTORNÁ KONTROLA A AUDIT 

PRED PLATBOU 

členské štáty poskytujú uistenie 
o zriadení svojich systémov riadenia 
a kontroly 

Komisia posudzuje systémy kontroly 
členských štátov pri schvaľovaní 
partnerských dohôd a programov 

členské štáty opisujú svoje 
systémy vnútornej kontroly 
vo svojich plánoch obnovy 
a odolnosti 

Komisia posudzuje systémy 
kontroly členských štátov 
a podľa potreby stanovuje ďalšie 
míľniky 

PRI PLATBE 

úroveň členských štátov 
o zákonnosť a správnosť platieb 

vychádza z presnosti a pravdivosti 
výdavkov a zo súladu 
s uplatniteľnými pravidlami EÚ 
a vnútroštátnymi pravidlami 

o riadiace orgány vykonávajú 
kontroly operácií prvej úrovne 
a vylučujú výdavky, ktoré vykazujú 
nezrovnalosti, deklarované 
prijímateľmi 

o orgány auditu poskytujú uistenie 
v súvislosti s deklarovanými 
výdavkami, so systémami riadenia 
a kontroly a s účtami 

Komisia vykonáva činnosti kontroly 
a auditu vrátane systémových auditov 
a auditov na vzorke operácií 

úroveň členských štátov 
o zákonnosť a správnosť 

platieb vychádza 
z dosahovania míľnikov 
a cieľov.  

o súlad s uplatniteľnými 
pravidlami EÚ 
a vnútroštátnymi pravidlami 
s cieľom chrániť finančné 
záujmy EÚ 

Komisia posudzuje, či boli 
uspokojivo splnené míľniky 
a ciele, pričom ak to tak nie je, 
platba sa čiastočne alebo úplne 
pozastaví 

PO PLATBE 

Komisia:  
o vykonáva audity zhody v súvislosti 

so zákonnosťou a správnosťou 
deklarovaných výdavkov 
a systémové audity 

o pozastavuje platby spojené 
s výdavkami, ktoré sú dotknuté 
nezrovnalosťami alebo závažnými 
nedostatkami 

Komisia vykonáva:  
o ex post audity míľnikov 

a cieľov, o ktorých 
informovali členské štáty 
na základe posúdenia rizika 

o systémové audity systémov 
zberu monitorovacích 
údajov (pred platbou alebo 
po nej) 

o systémové audity opatrení 
na ochranu finančných 
záujmov EÚ a audity ad hoc 
v prípade podozrenia 
na závažné nezrovnalosti 

EXTERNÝ AUDIT vykonáva EDA vykonáva EDA 
 
Zdroj: EDA na základe NSU a nariadenia o RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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Kontroly v rámci politiky súdržnosti sa zameriavajú najmä na správnosť 
vykázaných výdavkov 

91 V politike súdržnosti sa kontrola a audit zameriavajú najmä na oprávnenosť 
nákladov vynaložených prijímateľmi a vykázaných riadiacimi orgánmi za každý 
program. Členské štáty majú v súvislosti s kontrolami, ktoré sa majú vykonať, osobitné 
povinnosti 207 (pozri rámček 18). 

Rámček 18 

Rámec kontroly a auditu pre fondy politiky súdržnosti na úrovni 
členských štátov 

Orgány zodpovedné za programy v členských štátoch musia spĺňať podrobné 
požiadavky. 

— Keď sa výdavky refundujú na základe skutočných nákladov, riadiace orgány 
musia skontrolovať, či je výdavok v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi vrátane pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci 
a s podmienkami na získanie podpory z programu208. V prípade 
zjednodušeného vykazovania nákladov a modelu financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, je účelom overovania zo strany riadiaceho orgánu 
výlučne overiť, či sú splnené podmienky na refundáciu zo strany Komisie 209. 
Riadiace orgány by takisto mali mať údaje o skutočných vlastníkoch príjemcov 
finančných prostriedkov210 a mali by uverejňovať zoznam vybraných operácií 
vrátane prijímateľov211. 

— Orgány auditu musia Komisii predložiť výročnú kontrolnú správu a audítorské 
stanovisko, v ktorom sa poskytuje uistenie v súvislosti so zákonnosťou 
a správnosťou deklarovaných výdavkov, s efektívnym fungovaním systémov 
riadenia a kontroly a s úplnosťou, presnosťou a pravdivosťou účtov212. 

                                                             
207 Článok 63 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. odôvodnenie 55 NSU. 

208 Článok 74 ods. 1 písm. a), článok 95 ods. 3 a odôvodnenie 34 NSU. 

209 Článok 94 ods. 3 a článok 95 ods. 3 NSU. 

210 Článok 69 ods. 2 NSU. 

211 Článok 49 ods. 3 NSU. 

212 Článok 77 ods. 3 a odôvodnenie 63 NSU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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92 Uistenie Komisie na vykonanie platby vyplýva najmä z kontrol správnosti 
vykázaných výdavkov, ktoré vykonali vnútroštátne orgány, ako aj z ich systémových 
auditov. V nariadení sa takisto vymedzuje audítorská činnosť požadovaná na úrovni 
členských štátov vrátane vytvorenia jednoznačného audítorského záznamu, vzorov 
a harmonogramu auditov213. Komisia plní úlohu dohľadu a prostredníctvom vlastnej 
audítorskej činnosti sa uisťuje, že systémy zriadené členskými štátmi fungujú účinne 
a efektívne 214. 

93 V minulosti sme poukázali na nedostatky v práci orgánov auditu v členských 
štátoch a v dohľade Komisie nad nimi 215, ktoré majú vplyv na významný podiel balíkov 
dokumentov na účely uistenia216. Nedávno sme si takisto všimli potrebu ďalšieho 
objasnenia mechanizmu poskytovania uistenia Komisii v prípade, že sa uplatňuje 
model financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi 217. 

Kontroly RRF sa zameriavajú na uspokojivé plnenie míľnikov a cieľov 

94 Rámec kontroly a auditu RRF sa zameriava na uspokojivé plnenie míľnikov 
a cieľov. Odráža to aj zodpovednosť členských štátov za zabezpečenie toho, aby sa 
tento nástroj vykonával v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami (pozri 
rámček 19). 

                                                             
213 Článok 70 a články 77 až 82 NSU a príloha XIII a prílohy XIX až XXII k NSU. 

214 Článok 70 ods. 1 NSU. 

215 Osobitná správa 26/2021: Správnosť výdavkov v politike súdržnosti EÚ: Komisia zverejňuje 
každoročne minimálnu odhadovanú chybovosť, ktorá nie je konečná, body 26, 29, 39 a 84; 
Výročné správy za rok 2020, bod 5.38. Výročné správy za rok 2019, bod 5.39. 

216 Výročné správy za rok 2021, body 5.41 – 5.42.  

217 Osobitná správa 24/2021, bod 128 a odporúčanie 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
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Rámček 19 

Rámec kontroly a auditu v rámci RRF na úrovni členských štátov 

— Od členských štátov sa vyžaduje, aby zriadili systém vnútornej kontroly 
s cieľom zabezpečiť, aby bolo využívanie finančných prostriedkov z RRF 
v súlade s uplatniteľným právom EÚ a vnútroštátnym právom. Na tieto účely 
môžu využívať vlastné vnútroštátne systémy rozpočtového riadenia218. 
Takisto musia uchovávať údaje o konečných prijímateľoch prostriedkov z RRF 
a zoznam financovaných opatrení219, aj keď sa tieto informácie nezverejňujú. 
Komisia, OLAF, Európska prokuratúra a EDA môžu o tieto informácie požiadať 
na účely auditu a kontroly220. 

— K povinnostiam členských štátov v oblasti kontroly takisto patrí audit. Členské 
štáty musia vo svojich plánoch obnovy a odolnosti uviesť, ktorý vnútroštátny 
orgán zodpovedá za audit. Ku každej žiadosti o platbu sa musí pripojiť súhrn 
vykonaných auditov vrátane nedostatkov a prijatých nápravných opatrení221. 

95 V postupe schvaľovania plánov obnovy a odolnosti Komisia posudzovala rámec 
kontroly a auditu opísaný členskými štátmi v ich plánoch obnovy a odolnosti 222. Toto 
posudzovanie sa nevzťahuje na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel verejného 
obstarávania a štátnej pomoci. Všetkých 26 rámcov plánov obnovy a odolnosti, ktoré 
boli prijaté do októbra 2022, bolo posúdených ako primerané. V 19 prípadoch si 
Komisia s členským štátom dohodla osobitné míľniky s cieľom odstrániť identifikované 
nedostatky pred prvým vyplatením prostriedkov223 s výnimkou predbežného 
financovania. 

96 Komisia členským štátom v marci 2021, teda pred predložením plánov obnovy 
a odolnosti, poskytla kontrolný zoznam na sebahodnotenie týkajúci sa systémov 
kontroly. Niektoré aspekty metodiky auditu Komisie na účely RRF, ako je audítorský 
záznam a spôsoby výberu vzorky, boli sfinalizované až po prijatí plánov obnovy 
a odolnosti. Komisia svoju metodiku auditu dokončila až v decembri 2021 

                                                             
218 Článok 22 ods. 1 nariadenia o RRF. 

219 Článok 22 ods. 2 nariadenia o RRF. 

220 Článok 22 ods. 2 písm. e) nariadenia o RRF. 

221 Článok 22 ods. 2 písm. c) bod ii nariadenia o RRF. 

222 Článok 19 ods. 3 písm. j), článok 24 ods. 3 a odôvodnenie 18 nariadenia o RRF 
a kritérium 2.10 v prílohe V k nariadeniu o RRF. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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po predložení prvých žiadostí o platbu. Mohla tým vzniknúť neistota v súvislosti 
s povinnosťami a rozsahom kontrol a auditov, čo mohlo zasa viesť k nejednotnému 
vykonávaniu v jednotlivých členských štátoch. 

97 Uistenie Komisie na účely platieb vyplýva predovšetkým z jej administratívnych 
kontrol uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov pre každú splátku. Počas obdobia 
vykonávania Komisia uskutočňuje aj systémové audity systému zberu monitorovacích 
údajov v členských štátoch. Tieto audity sa môžu vykonať pred vyplatením 
prostriedkov alebo po ňom. Komisia môže okrem toho vykonávať aj ex post audity 
týkajúce sa podávania správ o míľnikoch a cieľoch v členských štátoch; tieto audity sa 
vykonávajú až po vyplatení prostriedkov. V súčasnosti pracujeme na audite návrhu 
rámca auditu a kontroly RRF. Správu plánujeme uverejniť v roku 2023. 

Metóda uplatňovania pozastavení alebo vyplácania čiastočných platieb 
v prípade nedosiahnutia míľnikov a cieľov v rámci RRF čaká 
na objasnenie 

98 Ako sme uviedli v predchádzajúcej správe, v politike súdržnosti neexistujú žiadne 
preventívne opatrenia ani finančné opravy za nedostatočné výsledky224. To platí 
aj v období 2021 – 2027. Komisia však musí spolu s členským štátom uskutočniť 
výročné zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu s cieľom 
monitorovať pokrok pri dosahovaní dohodnutých čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt. Ak existujú významné odchýlky, ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie 
programu, členský štát musí prijať nápravné opatrenia a informovať Komisiu do troch 
mesiacov225. 

99 Inak je to v prípade RRF, pri ktorom musí Komisia pozastaviť celú platbu alebo jej 
časť, ak sa domnieva, že jeden či viaceré míľniky a ciele neboli uspokojivo dosiahnuté. 
Ak členský štát po takomto pozastavení situáciu nenapraví do šiestich mesiacov, 
Komisia musí znížiť sumu finančnej podpory226. Komisia však ešte musí objasniť 
metódu na určenie podielu platby, ktorý sa má pozastaviť alebo znížiť v prípade 

                                                             
224 Osobitná správa 04/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami – Komisia 

v období 2007 – 2013 viac využívala preventívne opatrenia a finančné opravy v oblasti 
súdržnosti, bod 25. Osobitná správa 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov 
v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013, bod 48. 

225 Článok 41 NSU. 

226 Článok 24 ods. 6 a článok 24 ods. 8 nariadenia o RRF. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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nedosiahnutia míľnikov a cieľov, ako sme zdôraznili aj v našej výročnej správe za rok 
2021227. Absencia jasne stanovenej metódy so sebou prináša riziko, že čiastočné platby 
sa na členské štáty nebudú môcť v plnej miere uplatňovať. 

Uplatňovanie opatrení na ochranu finančných záujmov EÚ je 
v prípade RRF potrebné ďalej objasniť 

Zadržanie platieb na ochranu rozpočtu EÚ je potrebné v prípade fondov 
politiky súdržnosti 

100 Zadržiavaním platieb sa rozpočet EÚ chráni pred finančnými dôsledkami chýb 
v deklarovaných nákladoch členských štátov, ktoré môžu byť zistené po vyplatení 
prostriedkov. V rámci politiky súdržnosti Komisia takéto zadržanie uplatňuje na každú 
priebežnú platbu. V období 2021 – 2027 sa percentuálny podiel znížil na 5 %228 
v porovnaní s 10 % v predchádzajúcom období. V minulosti sme odporučili legislatívne 
preskúmanie s cieľom zabezpečiť, aby bola zadržaná platba pred jej uvoľnením 
primerane chránená229. 

101 V prípade RRF takýto mechanizmus nie je zavedený, keďže Komisia si dohodne 
podmienky vyplácania vopred pri rokovaní o plánoch obnovy a odolnosti a pred 
povolením platby posudzuje iba to, či boli splnené príslušné míľniky a ciele.  

V prípade fondov politiky súdržnosti môže Komisia uplatniť pozastavenie 
platieb a finančné opravy na ochranu finančných záujmov EÚ 

102 Cieľom opatrení na ochranu rozpočtu EÚ je zabezpečiť, aby sa financovali len 
oprávnené výdavky. V prvom rade je zodpovednosťou členských štátov odhaľovať 
a napraviť nezrovnalosti a predchádzať im230. Ak to neurobia primerane, Komisia môže 
použiť súbor dodatočných opatrení na ochranu rozpočtu EÚ. 

                                                             
227 Výročné správy za rok 2021, bod 10.28 a odporúčanie 10.2. 

228 Článok 93 ods. 2 NSU. článok 130 ods. 1 NSU na roky 2014 – 2020. 

229 Osobitná správa 26/2021, bod 77 a odporúčanie 1. 

230 Článok 103 NSU.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=sk
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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103 V prípade fondov politiky súdržnosti môže Komisia pozastaviť platby, kým 
členské štáty neprijmú potrebné nápravné opatrenia a v prípade potreby môže uložiť 
finančné opravy (pozri rámček 20). 

Rámček 20 

Využívanie finančných opráv a pozastavení platieb na ochranu 
rozpočtu EÚ v rámci politiky súdržnosti 

V rámci politiky súdržnosti sa finančné opravy ukladajú, keď členský štát 
deklaroval alebo akceptoval nezrovnalosť. Komisia ich môže uložiť v prípade 
závažných nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly členského štátu, ktoré 
viedli k systémovým chybám alebo k jednotlivým nezrovnalostiam231. V závislosti 
od závažnosti nedostatkov môže Komisia uložiť paušálnu opravu vo výške 5 %, 
10 %, 25 % alebo dokonca 100 %232. To však nevyhnutne nevedie k zníženiu sumy 
podpory dostupnej v rámci programu, keďže ostatné oprávnené výdavky si možno 
nárokovať v prípade iných opatrení233. Či sa to deje v praxi však závisí od 
schopnosti členských štátov deklarovať dodatočné výdavky. Príslušný orgán 
v členskom štáte musí spätne získať všetky neoprávnené sumy vyplatené 
prijímateľom234. 

Čisté finančné opravy sa v politike súdržnosti používajú, keď členský štát náležite 
nenapravil nezrovnalosť. Stratu finančnej podpory pre členský štát z rozpočtu EÚ 
znamená iba čistá finančná oprava235. 

A napokon, Komisia môže uplatniť aj prerušenia a pozastavenia platieb ako 
preventívne opatrenia236. Výsledkom je odklad platieb z rozpočtu EÚ, čo vytvára 
ďalší tlak na členské štáty, aby prijali potrebné nápravné opatrenia237. 

                                                             
231 Článok 104 ods. 1 NSU. 

232 Článok 104 ods. 1 a príloha XXV k nariadeniu o NSU. 

233 Článok 104 ods. 4 NSU. 

234 Článok 69 NSU. 

235 Článok 104 ods. 1 a článok 104 ods. 4 NSU. 

236 Články 96 a 97 NSU. 

237 Osobitná správa 04/2017, body 14 – 17 a rámček 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SK.pdf
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104 V minulosti sme v prípade fondov politiky súdržnosti zaznamenali, že Komisia 
v období 2007 – 2013 čoraz viac využívala preventívne opatrenia a finančné opravy. 
Takisto sme zaznamenali, že regulačnými ustanoveniami sa v období 2014 – 2020 
významne zvýšila schopnosť Komisie chrániť rozpočet EÚ pred výdavkami, ktoré 
vykazovali nezrovnalosti 238. Ako sme uviedli, Komisia do roku 2021 neuložila členským 
štátom žiadne čisté finančné opravy za obdobie 2014 – 2020239. 

Pokiaľ ide o RRF, Komisia sa viac spolieha na účinnosť vnútroštátnych 
systémov na ochranu finančných záujmov EÚ 

105 Pokiaľ ide o RRF, Komisia má taktiež právomoc úmerne znížiť finančnú podporu 
pridelenú členským štátom a vymáhať akúkoľvek splatnú sumu alebo požiadať 
o predčasné splatenie úverov. Komisia tak môže urobiť v prípade závažných 
nezrovnalostí súvisiacich s podvodmi, korupciou, konfliktom záujmov alebo závažným 
porušením povinností, ako aj v prípadoch, keď členské štáty poskytnú nesprávne 
informácie o plnení míľnikov a cieľov240.  

106 Na spätné získanie alebo predčasné splatenie úverov musí Komisia preukázať, 
že došlo k nezrovnalostiam alebo závažným porušeniam povinností. Ak nedostatok 
v systéme kontroly členského štátu pre RRF vedie k závažnému porušeniu dohody 
o financovaní, Komisia môže znížiť finančnú podporu EÚ a vymáhať 5 %, 10 %, 25 % 
alebo dokonca 100 % finančného príspevku prideleného členskému štátu, alebo 
v prípade úveru požiadať o predčasné splatenie 241. Na rozdiel od fondov politiky 
súdržnosti však neexistuje spoločný kontrolný rámec, keďže členské štáty využívajú 
svoje vnútroštátne systémy na vykonávanie RRF. Keďže neexistujú ďalšie kritériá 
a usmernenia týkajúce sa uplatňovania vymáhania zo strany Komisie, stále existuje 
riziko, že tieto paušálne sadzby sa na členské štáty nemusia uplatňovať jednotne. 

                                                             
238 Osobitná správa 04/2017, body 141 – 143 a 149. 

239 Výročné správy za rok 2021, bod 1.44. Výročné správy za rok 2020, bod 1.43. 

240 Článok 22 ods. 5 nariadenia o RRF. 

241 Článok 22 ods. 5 nariadenia o RRF. Článok 19 dohôd o financovaní. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
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107 Bez ohľadu na spôsob riadenia je Komisia v konečnom dôsledku zodpovedná 
za plnenie rozpočtu EÚ242. Komisia musí najmä zabezpečiť účinnú ochranu finančných 
záujmov EÚ; na tento účel musí od členských štátov získať dostatočné uistenie, že RRF 
vykonávajú v súlade s právom EÚ a vnútroštátnym právom. V porovnaní s fondmi 
politiky súdržnosti sa taktiež vo väčšej miere spolieha na účinnosť vnútroštátnych 
systémov na predchádzanie nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu, ako 
aj na včasné informácie o nich od členských štátov. Napriek tomu Komisia zastáva 
názor, že pokiaľ sú míľniky a ciele dosiahnuté 243, môže povoliť vyplatenie prostriedkov 
aj v prípade, že môže vedieť o nezrovnalostiach pri používaní finančných prostriedkov 
na úrovni členského štátu.  

Členské štáty môžu používať rôzne systémy na oznamovanie 
nezrovnalostí zistených v prípade fondov politiky súdržnosti a RRF 

108 Ochrana finančných záujmov EÚ zahŕňa aj opatrenia prijaté na boj proti 
akémukoľvek protiprávnemu konaniu, ktoré môže poškodzovať rozpočet EÚ244. To si 
vyžaduje zavedenie systému na boj proti podvodom, korupcii a konfliktom záujmov 
na úrovni členských a zahŕňa kontroly vykonávané Komisiou, ako sa stanovuje 
v stratégii auditu RRF.  

109 V prípade fondov politiky súdržnosti členské štáty musia podávať správy 
o zistených nezrovnalostiach v systéme riadenia nezrovnalostí (IMS) 245 Komisie, pričom 
preskúmavané výdavky sa vylúčia z účtov246. K požadovaným informáciám patrí 
totožnosť zúčastnených prijímateľov. Pokiaľ ide o RRF, členské štáty nie sú zo zákona 
povinné oznamovať nezrovnalosti v IMS, ale môžu tak urobiť na dobrovoľne. Namiesto 
toho musia všetky členské štáty oznámiť prípady podozrenia z podvodu vo svojom 
vyhlásení riadiaceho subjektu, ktoré je priložené k žiadosti o platbu. 

                                                             
242 Výročné správy za rok 2021, bod 1.33. 

243 Článok 24 nariadenia o RRF. 

244 Článok 325 ZFEÚ. 

245 Článok 69 ods. 12 NSU. 

246 Článok 98 ods. 6 NSU a príloha XVIII k NSU. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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Potenciál na využívanie integrovanej hĺbkovej analýzy údajov a nástrojov 
na hodnotenie rizika, ktoré sa v rámci politiky súdržnosti a RRF ešte plne 
nevyužívajú 

110 Komisia pred takmer desiatimi rokmi vytvorila jednotný nástroj Arachne 
na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika s cieľom nahrávať podrobnosti 
o rizikových hospodárskych subjektoch247. Komisia členským štátom odporučila, 
aby nástroj Arachne používali v spojení s oboma nástrojmi. Jeho užitočnosť však závisí 
od údajov nahraných členskými štátmi a zatiaľ ho nepoužívajú všetky248. K používaniu 
nástroja Arachne na účely RRF sa dosiaľ zaviazalo 19 členských štátov. V októbri 2022 
ešte nebolo jasné, koľko členských štátov sa zaviazalo, že ho bude používať na účely 
programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. 

111 V minulosti sme zdôraznili potenciál, ktorý má nástroj Arachne ako účinný 
nástroj na predchádzanie podvodom249. Nedávno sme však zistili, že užitočnosť 
nástroja Arachne je limitovaná obmedzeným rozsahom jeho uplatňovania v kontexte 
zdieľaného riadenia250. S nástrojom Arachne napríklad nie je prepojený IMS. Revízia 
nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytne príležitosť na zavedenie povinnosti 
využívať integrované nástroje na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika v prípade 
všetkých spôsobov plnenia rozpočtu EÚ v období po roku 2027. 

  

                                                             
247 Článok 22 ods. 4 nariadenia o RRF a odôvodnenie 72 NSU. 

248 Výročná správa o činnosti za rok 2020 – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú 
politiku, s. 55; osobitná správa 01/2019: Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: 
potrebné opatrenia, bod 86. 

249 Osobitná správa 01/2019, body 85 – 88 a odporúčanie 3.3; osobitná správa č. 10/2015: 
Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by 
malo zintenzívnieť, body 90 – 94 a odporúčanie 6. 

250 Osobitná správa 11/2022: Ochrana rozpočtu EÚ – Čierne listiny treba využívať lepšie, 
bod 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SK
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_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SK.pdf
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Záverečné poznámky 
112 V našom preskúmaní sa znázorňuje, že Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (RRF) a fondy politiky súdržnosti sú do značnej miery podobné. Tieto dva 
nástroje sa zároveň v mnohých smeroch líšia v dôsledku svojich odlišných účelov. 
Politika súdržnosti je hlavnou dlhodobou investičnou politikou EÚ na podporu 
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja členských štátov a regiónov a RRF je 
dočasný nástroj reakcie na krízu zameraný na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia 
COVID-19 na hospodárstva členských štátov a na posilnenie odolnosti EÚ a jej 
členských štátov voči budúcim otrasom. 

113 Fondy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 aj RRF sú stále v počiatočných 
fázach vykonávania. Súbežné uplatňovanie RRF a fondov politiky súdržnosti prinesie 
ďalšie informácie o tom, akým spôsobom rozdiely v regulačnom rámci ovplyvňujú 
vykonávanie a výsledky.  

Toto preskúmanie prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 
8. decembra 2022. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Tony Murphy 
 predseda 
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Prílohy 

Príloha I – Predchádzajúce správy EDA 

Osobitné správy 
— osobitná správa 10/2015: Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním 

vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by malo zintenzívnieť, 

— osobitná správa 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti 
súdržnosti a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013, 

— osobitná správa 02/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách 
a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020 – Výdavky viac zamerané 
na priority stratégie Európa 2020, ale čoraz zložitejšie postupy na meranie 
výkonnosti, 

— osobitná správa 04/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami – 
Komisia v období rokov 2007 – 2013 viac využívala preventívne opatrenia 
a finančné opravy v oblasti súdržnosti, 

— osobitná správa 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných 
rokoch programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, 
ale neboli dostatočne zamerané na výsledky, 

— osobitná správa 01/2019: Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ – 
Potrebné opatrenia, 

— osobitná správa 07/2020: Vykonávanie politiky súdržnosti – Pomerne nízke 
náklady, ale nedostatočné informácie na posúdenie úspor zo zjednodušení, 

— osobitná správa 10/2020: Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej 
realizácie megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete, 

— osobitná správa 16/2020: Európsky semester – Odporúčania pre jednotlivé krajiny 
riešia dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť, 

— osobitná správa 14/2021: Spolupráca v rámci programu Interreg – Potenciál 
cezhraničných regiónov Európskej únie zatiaľ nebol naplno využitý, 

— osobitná správa 24/2021: Financovanie založené na výkonnosti v rámci politiky 
súdržnosti – Cenné ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky, 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf
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— osobitná správa 26/2021: Správnosť výdavkov v politike súdržnosti EÚ – Komisia 
zverejňuje každoročne minimálnu odhadovanú chybovosť, ktorá nie je konečná, 

— osobitná správa 11/2022: Ochrana rozpočtu EÚ – Čierne listiny treba využívať 
lepšie, 

— osobitná správa 21/2022: Posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti 
Komisiou – Celkovo primerané, ale riziká pri vykonávaní pretrvávajú. 

Preskúmania a informačné dokumenty 
— informačný dokument z roku 2018: Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu 

fungovania rozpočtu EÚ, február 2018; 

— informačný dokument z roku 2018: Zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti 
po roku 2020, máj 2018. 

— rýchle preskúmanie z roku 2019: Prideľovanie finančných prostriedkov na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 medzi členské štáty, marec 2019. 

— Rýchle preskúmanie z roku 2019: Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ – bližší 
pohľad, apríl 2019. 

— Informačný dokument z roku 2019: Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti, 
jún 2019. 

— preskúmanie 05/2021: Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej infraštruktúry – 
Medzinárodné porovnanie. 

Výročné správy 
— výročná správa za rok 2016, kapitola 2, 

— výročné správy za rok 2019, kapitola 5, 

— výročné správy za rok 2020, kapitola 2, 

— Výročné správy za rok 2021, kapitoly 1, 2 a 10 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SK.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_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SK.pdf
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Stanoviská 
— stanovisko 06/2020 k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, 

— stanovisko 04/2022 k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy 
a odolnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 
2021/2115, smernica 2003/87/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 
[2022/0164(COD)]. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_SK.pdf
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Príloha II – Plánovaný príspevok RRF k šiestim pilierom podľa členských štátov 

  
Pilier 1 
Zelená 

transformácia 

Pilier 2 
Digitálna 

transformácia 

Pilier 3 
Inteligentný, 
udržateľný 

a inkluzívny rast 
a pracovné miesta 

Pilier 4 
Sociálna 

a územná 
súdržnosť 

Pilier 5 
Zdravie, 

hospodárska, 
sociálna 

a inštitucionálna 
odolnosť 

Pilier 6 
Politiky 

pre budúcu 
generáciu 

 Belgicko 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 %  
 Nemecko 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Estónsko 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Írsko 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Grécko 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Španielsko 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Francúzsko 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Chorvátsko 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Taliansko 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Cyprus 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Lotyšsko 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litva 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Luxembursko 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Maďarsko       
 Malta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Holandsko 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
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Pilier 1 
Zelená 

transformácia 

Pilier 2 
Digitálna 

transformácia 

Pilier 3 
Inteligentný, 
udržateľný 

a inkluzívny rast 
a pracovné miesta 

Pilier 4 
Sociálna 

a územná 
súdržnosť 

Pilier 5 
Zdravie, 

hospodárska, 
sociálna 

a inštitucionálna 
odolnosť 

Pilier 6 
Politiky 

pre budúcu 
generáciu 

 Rakúsko 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Poľsko 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 % 
 Fínsko 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Švédsko 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 Priemer EÚ 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 
Zdroj: EDA na základe odhadovaného primárneho a sekundárneho príspevku z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti plánovaného pre každé opatrenie 
v rámci dvoch zo šiestich pilierov, ktoré uviedla Komisia v hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti v prípade 26 plánov obnovy a odolnosti, ktoré Rada prijala do konca 
október 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Príloha III – Pridelené finančné prostriedky z fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, granty z RRF 
(predbežné a konečné pridelené finančné prostriedky) a aktivované úvery z RRF 

v mld. EUR 

  
FONDY POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA ROKY 

2021 – 2027 

GRANTY Z RRF* 
AKTIVOVANÉ 
ÚVERY Z RRF 

 Fondy 
politiky 

súdržnosti 
na roky 

2021 – 2027, 
granty z RRF 

(konečné 
pridelené 
finančné 

prostriedky) 
a aktivované 
úvery z RRF 

  Predbežné pridelené finančné 
prostriedky do 30. 6. 2022 

 Konečné pridelené prostriedky 
k 30.6.2022 

  

  

EFRR ESF+ KF EÚS SPOLU 

 

70 % 
sumy, 

ktorá je 
k dispozícii 

30 % sumy, 
ktorá je 

k dispozícii 
SPOLU  

70 % 
sumy, 

ktorá je 
k dispozícii 

30 % sumy, 
ktorá je 

k dispozícii 
SPOLU    

 Belgicko 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 
 Nemecko 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estónsko 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Írsko 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Grécko 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 
 Španielsko 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Francúzsko 9,1 6,7  1,1 16.8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Chorvátsko 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Taliansko 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Cyprus 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 
 Luxembursko 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 
 Holandsko 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
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FONDY POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA ROKY 

2021 – 2027 

GRANTY Z RRF* 
AKTIVOVANÉ 
ÚVERY Z RRF 

 Fondy 
politiky 

súdržnosti 
na roky 

2021 – 2027, 
granty z RRF 

(konečné 
pridelené 
finančné 

prostriedky) 
a aktivované 
úvery z RRF 

  Predbežné pridelené finančné 
prostriedky do 30. 6. 2022 

 Konečné pridelené prostriedky 
k 30.6.2022 

  

  

EFRR ESF+ KF EÚS SPOLU 

 

70 % 
sumy, 

ktorá je 
k dispozícii 

30 % sumy, 
ktorá je 

k dispozícii 
SPOLU  

70 % 
sumy, 

ktorá je 
k dispozícii 

30 % sumy, 
ktorá je 

k dispozícii 
SPOLU    

 Rakúsko 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
 Poľsko 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 
 Fínsko 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 
 Nadnárodná 

spolupráca 
 0,2   0,2            0,2 

 Medziregionálne 
inovácie 

0,6    0,6            0,6 

 Európska 
mestská 
iniciatíva 

0,6    0,6            0,6 

 Medziregionálna 
spolupráca 

   0,6 0,6            0,6 

 EÚ SPOLU 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
* Poznámka ku grantom z RRF: podľa článku 11 nariadenia o RRF bol výpočet maximálneho finančného príspevku, pokiaľ ide o 30 % pridelenej sumy grantu na členský štát, 
aktualizovaný 30. júna 2022. Pritom sa zohľadnili najnovšie údaje o HDP za rok 2020 a 2021. 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie, prílohy IV k nariadeniu o RRF a oznámenia Komisie Parlamentu a Rade z 30. 6. 2022 s názvom RRF: update of the RRF maximum 
financial contribution (RRF: aktualizácia maximálneho finančného príspevku z RRF). Sumy sú na účely prezentácie zaokrúhlené. 
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Akronymy a skratky 
CID: vykonávacie rozhodnutie Rady 

CRII: Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus 

CSR: odporúčania pre jednotlivé krajiny 

EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF+: Európsky sociálny fond plus 

EÚS: Európska územná spolupráca 

FNLTC: model financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi 

GR ECFIN: Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti 

GR EMPL: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

GR REGIO: Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku 

HDP: hrubý domáci produkt 

HND: hrubý národný dôchodok 

KF: Kohézny fond 

NGEU: NextGenerationEU 

NPE: Nástroj na prepájanie Európy 

NSU: nariadenie o spoločných ustanoveniach 

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

RRF: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 

RRP: plány obnovy a odolnosti 

SCO: zjednodušené vykazovanie nákladov 

VFR: viacročný finančný rámec 

ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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Glosár 
Cieľová hodnota/cieľ: v prípade politiky súdržnosti vopred dohodnutá konečná 
hodnota, ktorá sa má dosiahnuť vo vzťahu k ukazovateľu používanému v rámci 
špecifického cieľa. V prípade RRF kvantitatívne meradlo pokroku pri dosahovaní 
reformy alebo investície. 

Čiastkový cieľ/míľnik: v prípade politiky súdržnosti priebežná hodnota vo vzťahu 
k ukazovateľu výstupu používanému v rámci špecifického cieľa, ktorá sa má dosiahnuť 
k vopred určenému dátumu. V prípade RRF kvalitatívne meradlo pokroku 
pri dosahovaní reformy alebo investície. 

Európsky pilier sociálnych práv: rámec, v ktorom sa občanom EÚ zabezpečujú nové 
a účinnejšie sociálne práva. 

Európsky semester: ročný cyklus, ktorý predstavuje rámec pre koordináciu 
hospodárskych politík členských štátov EÚ a monitorovanie pokroku. 

Jeden okruh projektov: počet projektov, ktoré členský štát zamýšľa/dokáže vykonať 
a pri ktorých prebieha postup „dozrievania“ prostredníctvom štúdií potrebných na ich 
vykonanie. 

Odporúčania pre jednotlivé krajiny: každoročné usmernenia, ktoré Komisia vydáva 
v rámci európskeho semestra jednotlivým členským štátom v súvislosti s ich 
makroekonomickými, rozpočtovými a štrukturálnymi politikami. 

Partnerská dohoda: dohoda medzi Komisiou a členským štátom alebo treťou 
krajinou/tretími krajinami v kontexte výdavkového programu EÚ, v ktorej sa stanovujú 
napríklad strategické plány, investičné priority alebo podmienky pre poskytovanie 
obchodnej alebo rozvojovej pomoci. 

Viacročný finančný rámec: výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené priority 
(na základe cieľov príslušnej politiky) a stropy, spravidla na sedemročné obdobie. 
Predstavuje štruktúru, v rámci ktorej sa stanovujú ročné rozpočty EÚ, a obmedzuje 
výdavky v každej kategórii výdavkov. 

Zásada „nespôsobovať významnú škodu“: zásada, že investičné opatrenia by nemali 
mať zásadný škodlivý environmentálny vplyv. 
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Tím EDA 
Túto správu prijala komora II, ktorá sa špecializuje na výdavkové oblasti investícií 
na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia a ktorej predsedá členka EDA Annemie 
Turtelboom. Úlohu viedol člen EDA Ladislav Balko, ktorému poskytli podporu 
Branislav Urbanič, vedúci kabinetu, a Zuzana Franková, atašé kabinetu; 
Friedemann Zippel, hlavný manažér; Chrysoula Latopoulou, vedúca úlohy; 
Cristina Jianu, zástupkyňa vedúcej úlohy; Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente a Lena Rangus, audítori a audítorky. Podporu v oblasti 
grafického dizajnu poskytli Alexandra Mazilu a Agnese Balode. 

 
Zľava doprava: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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V tomto preskúmaní sa nachádza porovnávacia 
analýza fondov politiky súdržnosti a Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti (RRF).
Tieto dva nástroje sú do značnej miery podobné, ale 
takisto sa v mnohých ohľadoch líšia. Politika 
súdržnosti je hlavnou dlhodobou investičnou 
politikou EÚ na podporu hospodárskeho, 
sociálneho a územného rozvoja, zatiaľ čo 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je 
dočasný ad hoc nástroj reakcie na krízu. Jeho cieľom 
je zmierniť vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na 
hospodárstvo EÚ a posilniť odolnosť EÚ a jej 
členských štátov voči budúcim otrasom.
Fondy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 aj 
RRF sú stále v počiatočných fázach vykonávania. V 
nadchádzajúcich rokoch sa pri súčasnom zavádzaní 
týchto dvoch nástrojov ukáže, ako sa v rámci ich 
rôznych prístupov dosahujú ich príslušné ciele.
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