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GLOSÁŘ 

Evropské strukturální a investiční fondy: Pět výdajových nástrojů EU stanovených na 

sedmileté rozpočtové období: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální 

fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a 

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).  

Finanční opravy: Krácení částek, které Komise hradí členským státům za činnosti prováděné 

v rámci sdíleného řízení, které má zohlednit systémové nedostatky, pozdní nebo chybné 

platby a jiné vady. 

Jednorázové částky: Jedna z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Jednorázová 

částka znamená plnou úhradu grantu (vypočteného předem) na projekt ihned po dokončení 

dohodnutých činností a/nebo výstupů.  

Metodika (v kontextu zjednodušeného vykazování nákladů): Metoda používaná pro 

výpočet zjednodušeného vykazování nákladů. 

Opatření: Režim podpory k provádění určité politiky. V opatření se definují pravidla pro 

projekty, které lze financovat, například kritéria způsobilosti a výběrová kritéria. 

Operace: Projekt, skupina projektů nebo jiná akce vybraná podle kritérií stanovených pro 

program pro rozvoj venkova a prováděná jedním nebo více příjemci za účelem dosažení cílů 

programu.  

Paušální sazba: Jedna z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Konkrétní kategorie 

způsobilých nákladů, které jsou jasně určeny předem. Náklady se vypočítávají pomocí 

předem stanovené procentní sazby uplatněné na jednu nebo více kategorií způsobilých 

nákladů. 

Politika rozvoje venkova: Jeden z pilířů společné zemědělské politiky, který je 

spolufinancován z EZFRV. Cílem politiky je zlepšit život na venkově a situaci venkovského 

obyvatelstva zvýšením konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického odvětví, zlepšením 

stavu životního prostředí a kvality života v zemědělských oblastech a podporou diverzifikace 

zemědělského hospodaření.  
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Program rozvoje venkova (PRV): Programový dokument, který vypracoval členský stát a 

schválila Komise s cílem plánovat a monitorovat provádění politiky rozvoje venkova EU na 

regionální nebo vnitrostátní úrovni.  

Sdílené řízení: Způsob plnění rozpočtu EU, kdy Komise deleguje úkoly související s plněním 

rozpočtu na členské státy, ale konečná odpovědnost zůstává Komisi. 

Společný systém pro monitorování a hodnocení (Common Monitoring and Evaluation 

System, CMES): Systém ustavený ve spolupráci mezi Komisí a členskými státy, který má měřit 

pokrok a dosažené výsledky politiky rozvoje venkova a posoudit dopad, účinnost, efektivnost 

a relevantnost podpory v oblasti politiky rozvoje venkova. 

Standardizované metody zjednodušeného vykazování nákladů: Možnosti zjednodušeného 

vykazování nákladů stanovené v nařízení. Tzv. standardizované metody zjednodušeného 

vykazování nákladů mohou orgány členského státu použít okamžitě, aniž by musely 

odůvodňovat výše použitých sazeb pomocí metodiky nebo výpočtu. 

Standardní stupnice jednotkových nákladů: Jedna z metod zjednodušeného vykazování 

nákladů. Předem stanovené standardní ceny za definovaná množství. Způsobilé výdaje se 

vypočítávají vynásobením standardních nákladů kvantifikovanými činnostmi, vstupy, výstupy 

nebo výsledky.  

Výpočet (v kontextu zjednodušeného vykazování nákladů): Matematické určení 

částky/sazby zjednodušeného vykazování nákladů. 

Zjednodušené vykazování nákladů: Tři druhy financování vymezené v čl. 67 písm. b), c) a d) 

nařízení (EU) č. 1303/20131: standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky, 

a financování paušální sazbou. 

                                                      

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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SHRNUTÍ 

I. Zjednodušené vykazování nákladů představuje novou metodu plateb za určitá opatření 

v oblasti rozvoje venkova. Před rokem 2014 byly projekty v rámci těchto opatření hrazeny na 

základě vzniklých nákladů.  

II. Poskytování podpory na základě náhrady vzniklých nákladů je obtížné a náchylné 

k chybám. V důsledku toho se intenzivně hledaly jednodušší metody výpočtu finančního 

příspěvku EU na projekty a činnosti. Členské státy si nyní mohou (v období 2014–2020) 

vybrat ze tří nových metod (označovaných jako zjednodušené vykazování nákladů) stanovení 

splatné podpory: 

• standardní stupnice jednotkových nákladů, 

• jednorázové částky, 

• financování paušální sazbou. 

III. Tato zpráva předkládá zjištění našeho auditu zaměřeného na zjednodušené vykazování 

nákladů v oblasti rozvoje venkova. Naším hlavním cílem bylo posoudit, zda zjednodušené 

vykazování nákladů vede ke zjednodušení a současně zajišťuje hospodárnost a přináší lepší 

výsledky. Prověřovali jsme, zda zjednodušené vykazování nákladů: 

• zjednodušuje administrativu, 

• zajišťuje hospodárnost,  

• je široce používáno a posiluje zaměření na cíle politiky. 

IV. Celkově docházíme k závěru, že použití zjednodušeného vykazování nákladů může 

přinést zjednodušení a může snížit administrativní zátěž pro příjemce i pro orgány členských 

států. Tím, že platbu odvozují od výstupu, přesouvají metody zjednodušeného vykazování 

nákladů zaměření od faktur, nezvyšují však zaměření na výsledky. 

V. Konstatovali jsme, že zjednodušené vykazování nákladů může udržet náklady v oblasti 

rozvoje venkova pod kontrolou, pouze však v případě, že je stanoveno na správné úrovni a 

opírá se o přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodiku. Avšak vzhledem k tomu, že 
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není vymezena úloha certifikačních subjektů při kontrole zjednodušeného vykazování 

nákladů, vzniká riziko, které je třeba řešit.  

VI. Také jsme zaznamenali, že nové metody zjednodušeného vykazování nákladů jsou 

v rámci výdajů v oblasti rozvoje venkova nadále okrajovou metodou. Hlavní důvody spočívají 

v různorodé povaze projektů v oblasti rozvoje venkova a v investicích potřebných k rozvoji 

metodik.  

VII. Na základě těchto zjištění vydáváme následující doporučení: 

• Komise by měla aktualizovat své pokyny týkající se zjednodušeného vykazování 

nákladů tak, aby obsahovaly klíčové zásady pro přípravu metodik. 

• Komise by měla vyjasnit, kdo je povinen kontrolovat metodiku a výpočty 

zjednodušeného vykazování nákladů. 

• Aby usnadnila vhodné využití zjednodušeného vykazování nákladů, měla by Komise 

zkoumat možnosti vypracování více volitelných standardizovaných metod 

zjednodušeného vykazování nákladů a měla by aktualizovat své definice klíčových a 

pomocných kontrol tak, aby odrážely využití zjednodušeného vykazování nákladů. 

• Komise by měla zkoumat potenciál pro odklon od náhrad nákladů směrem k úhradám 

na základě výsledků a zohlednit přitom dosavadní zkušenosti. 
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ÚVOD 

Politika EU v oblasti rozvoje venkova 

1. Cílem politiky EU v oblasti rozvoje venkova je pomáhat venkovským oblastem v EU řešit 

celou řadu hospodářských, environmentálních a sociálních výzev. EU každoročně na tuto 

politiku vynakládá přibližně 14 miliard EUR prostřednictvím rozpočtu Evropské unie (EU). 

Výdaje na rozvoj venkova tvoří přibližně 25 % výdajů v rámci společné zemědělské politiky 

(SZP). Spolufinancování z členských států představuje dalších 7 miliard EUR ročně.  

2. U přibližně poloviny výdajů na rozvoj venkova z rozpočtu EU platba vychází z rozlohy 

obdělávané plochy nebo z počtu hospodářských zvířat. U zbývající části může mít podpora 

podobu pevných nebo procentních částek vázaných na prováděné činnosti nebo náklady 

vynaložené příjemcem. Rámeček 1 uvádí používané mechanismy. 

Rámeček 1 – Jak je vyplácena podpora rozvoje venkova  

U opatření hrazených na základě plochy nebo počtu zvířat se podpora poskytuje ročně a vyplácí se na 

hektar nebo dobytčí jednotku. Podpora se podle příslušných právních předpisů2 vypočítává na 

základě standardních dodatečných nákladů a ušlých příjmů. 

Nařízení o rozvoji venkova zavádí pro některá opatření metody pevně stanovené platby3. Například 

podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce, nové nezemědělské činnosti ve 

venkovských oblastech a rozvoj malých zemědělských podniků se vyplácí ve formě předem 

stanovených částek. 

Zbývající část podpory rozvoje venkova se týká investičních opatření v zemědělství a lesnictví, 

základních služeb a obnovy vesnic a průřezových opatření, jako jsou předávání znalostí, inovace a 

spolupráce. Projekty financované v rámci těchto opatření v předchozím období se obvykle opíraly 

                                                      

2 Čl. 41 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487) a článek 10 
prováděcího nařízení Komise (ES) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení č. 1305/2013 (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18). 

3 Čl. 19 odst. 1 písm. a) a článek 27 nařízení (EU) č. 1305/2013. 
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o systém náhrad vzniklých nákladů. To znamená, že ve fázi žádosti o platbu příjemce předkládá 

faktury a platební agentura kontroluje jejich způsobilost. Výdaje, které jsou označeny jako způsobilé, 

se pak násobí platnou sazbou podpory, aby se došlo k částce, jež bude příjemci skutečně vyplacena. 

3. Poskytování podpory na základě náhrady vzniklých nákladů je obtížné a náchylné 

k chybám. Zjistili jsme, že v oblasti této podpory4 se soustředí chyby týkající se výdajů EU. 

V důsledku toho se intenzivně hledaly jednodušší metody výpočtu finančního příspěvku EU 

na projekty a činnosti. Členské státy si nyní mohou (od roku 2014) vybrat ze tří takových 

nových metod5 stanovení splatné podpory (označovaných jako zjednodušené vykazování 

nákladů): 

• standardní stupnice jednotkových nákladů, 

• jednorázové částky, 

• financování paušální sazbou. 

4. To v praxi znamená, že veškerá nahrazovaná částka nebo její určitý podíl jsou nyní 

stanoveny na základě (například): standardních nákladů vypočtených podle předem 

definované metody, jednotek výstupu projektu nebo procentních sazeb uplatněných na 

některé jiné náklady6 (viz obrázek 1). Jsou přípustné kombinace různých druhů 

zjednodušeného vykazování nákladů. 

                                                      

4 Výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtové roky 2014 (bod 1.25), 2015 
(bod 1.29) a 2016 (bod 1.15). 

5 Čl. 67 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013. 

6 Oddíl 1.2.2 Pokynů Komise ke zjednodušenému vykazování nákladů (EGESIF_14-0017: Pokyny ke 
zjednodušenému vykazování nákladů. Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy). 



10 

 

Obrázek 1 – Různé druhy zjednodušeného vykazování nákladů 

 
Zdroj: EÚD na základě pokynů Komise ke zjednodušenému vykazování nákladů. 

5. Zjednodušené vykazování nákladů zavedené v období 2014–2020 se týká pouze 

opatření, která nejsou hrazena podle plochy nebo počtu zvířat nebo na základě metod pevně 

stanovené platby podle nařízení (viz bod 2). Obrázek 2 uvádí plánované financování rozvoje 

venkova v období 2014–2020 a znázorňuje pravděpodobné podíly opatření, u nichž mohou 

být určité náklady hrazeny na základě zjednodušeného vykazování nákladů. Použití 

zjednodušeného vykazování nákladů pro tato opatření představuje v oblasti politiky rozvoje 

venkova nový vývoj, jiné fondy7 však tyto metody používaly již v období 2007–2013. 

                                                      

7 Například Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. 

Standardní stupnice 
jednotkových nákladů

• Způsobilé náklady se 
vypočítávají na základě 
kvantifikovaných činností 
(vytvořených výstupů 
nebo výsledků) 
vynásobených standardní 
stupnicí jednotkových 
nákladů

Jednorázové částky

• Nejsou vázány na 
množství

• Předem určená finanční 
částka hrazená za 
dosažení dohodnutých 
výstupů nebo výsledků

Financování paušální 
sazbou

• Způsobilé náklady se 
určují jako procentní 
podíl jiných způsobilých 
nákladů 

• Obecně se používá pro 
mzdy a jiné nepřímé 
náklady
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Obrázek 2 – Oblast působnosti zjednodušeného vykazování nákladů 

 

1 Ukončená opatření jsou platby týkající se projektů, které byly zahájeny v období 2007–2013, na 
opatření, jež se v období 2014–2020 nepoužívají (předčasný odchod zemědělců a zemědělských 
pracovníků do důchodu, dodržování norem a odborné vzdělávání a informační akce). 

Pozn.: Obrázek uvádí hrubé rozdělení, neboť metody pevně stanovené platby jsou stanoveny pro 
části některých opatření, není však k dispozici žádné členění rozpočtových částek na dílčí úrovni 
opatření.  

Zdroj: EÚD na základě informací od Komise (vyhledáno ke dni 20. listopadu 2017). 

6. V souladu s příslušnými pravidly8 by zjednodušené vykazování nákladů mělo být 

stanoveno jednou z následujících metod9: 

• na základě přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu,  

• v souladu pravidly pro zjednodušené vykazování nákladů platnými v jiných politikách 

EU na obdobný druh operace a příjemce,  

                                                      

8 Čl. 67 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

9 Další metody lze stanovit v pravidlech konkrétního fondu; v oblasti rozvoje venkova se tento 
postup však nepoužívá. 

Opatření související 
s plochou a počtem 

zvířat

Opatření hrazená 
metodami pevně 
stanovené platby 
podle požadavků 

nařízení

Opatření, u nichž lze 
použít zjednodušené 
vykazování nákladů

Discontinoued 
measures1

1

Ukončená 
opatření1
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• v souladu vnitrostátními programy grantů členského státu pro obdobný druh operace 

a příjemce,  

• na základě sazeb stanovených v nařízeních. 

7. Zjednodušené vykazování nákladů není povinné – členské státy se mohou rozhodnout, 

zda je budou, nebo nebudou používat.  

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU 

8. Náš audit se týkal koncepce a první tří roků (2015–2017) plateb podpory v oblasti 

rozvoje venkova pomocí zjednodušeného vykazování nákladů. Dotčená opatření uvádí 

příloha I. 

9. Naším hlavním cílem bylo posoudit, zda zjednodušené vykazování nákladů vede ke 

zjednodušení a současně zajišťuje hospodárnost pro rozpočet EU a zda použití 

zjednodušeného vykazování nákladů přináší lepší výsledky. Při hledání odpovědi na tuto 

hlavní auditní otázku jsme zjišťovali, zda zjednodušené vykazování nákladů: 

• zjednodušuje administrativu, 

• zajišťuje hospodárnost, 

• je široce používáno a posiluje zaměření na cíle politiky. 

10. Abychom získali přehled o používání zjednodušeného vykazování nákladů, prověřili jsme 

118 programů rozvoje venkova („PRV“) a dvacet10 z nich jsme vybrali pro dokumentární 

přezkum11. Těchto šest programů rozvoje venkova jsme vybrali pro auditní návštěvu: 

                                                      

10 Vlámsko (Belgie), Dánsko, Sasko (Německo), Kanárské ostrovy (Španělsko), Languedoc-
Roussillon (Francie), Švédsko, Valonsko (Belgie), Bulharsko, Estonsko, Irsko, Řecko, Provence-
Alpes-Côte d'Azur (Francie), Chorvatsko, Toskánsko (Itálie), Benátsko (Itálie), Kypr, 
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a kontinentální Finsko. 

11 Programy rozvoje venkova jsme vybrali podle těchto kritérií: různé úrovně využití 
zjednodušeného vykazování nákladů v programu rozvoje venkova, pokrytí zjednodušeného 
vykazování nákladů u různých opatření, používání různých metod zjednodušeného vykazování 
nákladů, kombinace národních a regionálních programů a přiměřené zeměpisné pokrytí, 
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Vlámsko (Belgie), Dánsko, Sasko (Německo), Kanárské ostrovy (Španělsko), Languedoc-

Roussillon (Francie) a Švédsko. Během auditních návštěv jsme srovnávali postupy členských 

států a jejich pokyny pro příjemce před zavedením zjednodušeného vykazování nákladů a po 

jeho zavedení. Také jsme porovnávali projektové dokumentace a ve dvou členských 

státech12 jsme navštívili konečné příjemce. 

11. Abychom porozuměli příslušným pravidlům a úloze Komise, zkoumali jsme právní 

rámec, pokyny Komise pro členské státy a vnitřní postupy a kontrolní seznamy Komise. 

V Komisi jsme vedli rozhovory, nahlíželi do korespondence s členskými státy a účastnili jsme 

se akcí, na nichž Komise poskytovala členským státům informace o zjednodušeném 

vykazování nákladů. 

POUŽÍVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ ZJEDNODUŠILO ADMINISTRATIVU 

Tyto metody usnadňují příjemcům předkládání žádostí o platbu… 

12. Příjem podpory pro projekty v oblasti rozvoje venkova je proces o dvou fázích. Žadatelé 

nejprve podávají žádosti o podporu k příslušnému orgánu, který projekty zkontroluje a 

schválí podle kritérií způsobilosti a kritérií pro výběr. Po dokončení projektu příjemci 

předkládají žádosti o platbu, které platební agentura před úhradou zkontroluje. Tento 

postup dokresluje obrázek 3.  

                                                      

používání zjednodušeného vykazování nákladů z jiných oblastí politiky, programy schvalované 
Komisí v různou dobu. 

12 Kanárské ostrovy (Španělsko) a Švédsko. 
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Obrázek 3 – Od žádosti k platbě 

 
Zdroj: EÚD. 

13. Žadatelé musí v rámci žádosti o podporu předložit několik dokumentů. V případě, že 

rozpočet EU bude hradit část způsobilých nákladů, musí často poskytnout nabídky, aby 

prokázali, že předpokládané náklady jsou přiměřené, a následně se žádostí o platbu předložit 

faktury a doklady o zaplacení. U jednoho projektu v období 2007–2013, který jsme zkoumali 

ve Švédsku, kdy příjemce vybudoval kravín, zahrnovaly dvě žádosti o platbu 134 faktur a 

dokladů o zaplacení. Tento požadavek platí pro i nepřímé náklady (viz rámeček 2). 

Rámeček 2 – Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady jsou náklady vynaložené organizací, které nelze přímo přiřadit určitému projektu. 

K příkladům nepřímých nákladů patří nájemné za kancelář, pojištění, kancelářské potřeby, poštovné a 

náklady na telefon. Tyto náklady jsou u některých druhů projektů financovaných z EU způsobilé. Při 

nárokování nepřímých nákladů na základě vzniklých nákladů musí příjemci předložit pro každou 

položku důkazní informace a odůvodnit podíl na nákladech, který je alokován na daný projekt 

(distribuční klíč). Kromě toho musí prokázat, že tyto náklady jsou přiměřené.  

14. Přezkoumali jsme žádosti o podporu a žádosti o platbu týkající se projektů v období 

2014–2020 hrazených pomocí zjednodušeného vykazování nákladů a porovnali jsme je 

s projekty z období 2007–2013 (kdy se zjednodušené vykazování nákladů nepoužívalo), 

abychom posoudili, zda byly postupy podávání žádostí o podporu a platbu usnadněny. Ve 

všech šesti navštívených členských státech jsme zjistili, že příjemci projektů, které využívají 

zjednodušeného vykazování nákladů, nemusí se svými žádostmi o platbu předkládat nabídky 

ani faktury či doklady o zaplacení. Tabulka 1 uvádí příklady podpůrných dokladů 

Potenciální 
příjemce podává 
žádost o podporu

Příslušné orgány 
posuzují žádost a 
schvalují projekt

Příjemce provádí 
investici nebo 

činnost 

Příjemce 
předkládá žádost 

o platbu

Platební agentura 
posuzuje žádost 

o platbu a provádí 
platbu
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přikládaných k žádostem o podporu a k žádostem o platbu v období 2007–2013 (náhrada 

podle vzniklých nákladů) a 2014–2020 (náhrada podle zjednodušeného vykazování nákladů). 

Tabulka 1 – Srovnání podpůrných dokladů pro vybrané metody zjednodušeného 

vykazování nákladů ve Švédsku 

 
1 Přímé náklady na zaměstnance musí být doloženy mzdovými páskami a doklady o úvazcích 

zaměstnanců (plný/částečný), v tomto případě se však odhlíží toho, zda jsou paušální sazby 
odvozeny od nákladů na zaměstnance. 

Pozn.: Tabulka zahrnuje pouze podpůrné doklady, které byly dotčeny použitím zjednodušeného 
vykazování nákladů. 
Zdroj: EÚD na základě dokumentace členských států. 

15. Jak uvádí tabulka 1, použití zjednodušeného vykazování nákladů často znamená, že 

příjemci musí předložit méně dokumentů. Příklad uvádí rámeček 3.  

Rámeček 3 – Paušální sazba pro výdaje na sociální zabezpečení ve Švédsku 

Švédská rada pro zemědělství ve spolupráci se Švédskou radou Evropského sociálního fondu a 

Švédskou agenturou pro hospodářský a regionální růst vypracovaly jednotnou sazbu pro výdaje na 

sociální zabezpečení. Ve Švédsku většina projektů zahrnuje mzdy, a tudíž i náklady na sociální 

zabezpečení. Tyto náklady se různí podle druhu smlouvy a věku; mohou zahrnovat více faktur od 

několika organizací a obvykle složité výpočty. Mnoho menších příjemců dříve o úhradu těchto 

nákladů nežádalo, neboť to považovali za příliš těžkopádný postup.  

Druh zjednodušeného 
vykazování nákladů

Fáze 2014–2020 (se zjednodušeným vykazováním nákladů) 2007–2013 (bez zjednodušeného vykazování nákladů)

Žádost 
o podporu

Žádná Podrobný rozpočet nepřímých nákladů 

Faktury
Doklady o zaplacení
Mzdové pásky (pokud nepřímé náklady zahrnují náklady na zaměstnance)

Pracovní výkazy
Výpočet a odůvodnění distribučního klíče (tj. podílu nepřímých nákladů 
alokovaných na projekt)

Průběžné platby (na podporu data zahájení a 
postupu prací):

– faktury za zemní práce
– fotografie budovy včetně podlahy, střechy a stěn

Konečné platby:
– Počet dosažených jednotek

Podrobný rozpočet
Nabídky

Žádost 
o platbu

Specifikace nákladů
Faktury
Doklady o zaplacení

Paušální sazba: 
nepřímé náklady 
hrazené jako 15 % 
způsobilých přímých 
nákladů na 
zaměstnance

Žádost 
o platbu

Žádné kromě požadovaných k doložení přímých 
nákladů1

Jednotkové náklady na 
ustájení na místo pro 
jedno zvíře nebo m2

Žádost 
o podporu

Šablona uvádějící počet jednotek, tj.  počet míst pro 
zvířata nebo m2 (náklady vypočtené automaticky)
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Obrázek uvádí dokumenty, které příjemce předkládal pro jedinou žádost o platbu v období 2007–

2013, kdy nebyly náklady na sociální zabezpečení hrazeny paušální sazbou.  

… a ačkoli se orgány potýkají s další pracovní zátěží nebo náklady při přípravě metodiky…  

16. Řídicí orgány musí13 při používání zjednodušeného vykazování nákladů vypracovat 

metodiku a vypočítat výše plateb (přehled zapojených orgánů na úrovni členského státu viz 

bod 45). Znamená to dodatečnou práci, která není zapotřebí, pokud se granty hradí podle 

vzniklých nákladů. Abychom posoudili, zda jsou čas nebo náklady vynaložené na přípravu 

metodiky a výpočtů úměrné úsporám času za celé období, vedli jsme rozhovory s orgány 

navštívených členských států a nahlíželi jsme do jejich dokumentace metodiky a výpočtů. 

Rámeček 4 zahrnuje příklad množství práce spojené s přípravou metodiky. 

Rámeček 4 – Řídicí orgán na Kanárských ostrovech vypracoval svou metodiku interně 

Řídicí orgán na Kanárských ostrovech vypracoval jednotkové náklady pro osm kategorií investic do 

zemědělských podniků (zavlažování, úpravy zemědělských podniků, sadbový materiál, zemědělské 

budovy, obecná infrastruktura, skleníky a jiná infrastruktura, zemědělské stroje a obecná zařízení). 

                                                      

13 Ledaže využívají standardizované metody zjednodušeného vykazování nákladů, které jsou 
popsány níže v bodě 19. 

Podpůrné doklady pro náklady na sociální zabezpečení. Toto je množství 
dokumentace, kterou příjemci nemusí předkládat v období 2014–2020, 
jsou-li náklady na  sociální zabezpečení hrazeny na základě paušální sazby.

Ostatní podpůrné doklady pro žádost o platbu se při zavedení 
paušální sazby nezměnily.
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Každá z těchto kategorií se skládá z několika podkategorií (až 49 na jednu kategorii, 192 celkem); 

orgány Kanárských ostrovů pro každou z nich vypočítaly jedny jednotkové náklady. Dokument 

popisující metodiku má 125 stran a obsahuje odkazy na jiné dokumenty, které jsou dostupné pouze 

v elektronické podobě. 

17. Během dokumentárního přezkumu jsme se dotázali orgánů odpovědných za dvacet 

vybraných programů rozvoje venkova na hlavní důvody, proč nepoužívají zjednodušené 

vykazování nákladů ve větší míře. Nejčastějším vysvětlením byla velká různorodost 

podpořených projektů a příjemců. Šest14 z dvaceti orgánů uvedlo administrativní zátěž a 

časovou náročnost přípravy metodik. 

18. Tři z šesti navštívených řídicích orgánů se rozhodly zadat externímu poskytovateli 

alespoň některé ze svých metod zjednodušeného vykazování nákladů, neboť samy neměly 

k dispozici potřebné zdroje nebo odbornost: Dánsko, Languedoc-Roussillon a Švédsko. I přes 

dodatečnou pracovní zátěž nebo náklady na přípravu zjednodušeného vykazování nákladů se 

řídicí orgány v navštívených členských státech domnívaly, že stojí za to investovat do vývoje 

metodiky zjednodušeného vykazování nákladů vzhledem k (očekávanému) zjednodušení a 

úsporám času na úrovni správy a příjemců během provádění. 

19. Normotvůrce může do právních předpisů zahrnout sazby a částky, jež mají být použity 

pro zjednodušené vykazování nákladů. Pokud jsou tyto metody zjednodušeného vykazování 

nákladů připraveny, aby je orgány členských států mohly okamžitě použít, aniž by 

vypracovávaly metodiku nebo výpočty, označují se jako standardizované metody 

zjednodušeného vykazování nákladů. Příklady standardizovaných metod zjednodušeného 

vykazování nákladů, které jsou v současné době k dispozici pro podporu v oblasti rozvoje 

venkova, uvádí rámeček 515. 

                                                      

14 Irsko, Languedoc-Roussillon (Francie), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francie), Toskánsko (Itálie), 
Lucembursko a Rakousko. 

15 Čl. 68 odst. 1 písm. b) a čl. 68 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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Rámeček 5 – Standardizované metody zjednodušeného vykazování nákladů v oblasti rozvoje 

venkova 

Nepřímé náklady: Orgány členských států je mohou vypočítat paušální sazbou až do výše 15 % 

způsobilých přímých nákladů na zaměstnance, aniž by musely provádět výpočet k odůvodnění 

použité sazby. 

Náklady na zaměstnance: Orgány členských států mohou vypočítat hodinovou sazbu tak, že poslední 

doložené roční hrubé mzdové náklady vydělí 1 720 hodinami. 

20. Pro standardizované metody zjednodušeného vykazování nákladů stanovené v nařízení, 

například náhradu nepřímých nákladů paušální sazbou, nemusí řídicí orgán odůvodňovat 

použitý procentní podíl. To je pro orgány členských států zvlášť výhodné, neboť nemusí 

vypracovávat žádnou metodiku, a přesto mohou využít přínosů zjednodušeného postupu pro 

žádosti a platby. 

… šetří čas při správních kontrolách 

21. Pracovníci příslušného orgánu musí provádět správní kontroly žádostí o podporu a 

žádostí o platbu. Šetřili jsme, jak se tyto kontroly změní, pokud se platby provádějí za pomoci 

zjednodušeného vykazování nákladů, a to zkoumáním příslušných právních předpisů16, 

postupů a kontrol členských států prováděných u projektů hrazených bez použití 

zjednodušeného vykazování nákladů a za jeho použití. Tabulka 2 uvádí příklady takových 

případů.  

                                                      

16 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69). 
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Tabulka 2 – Srovnání správních kontrol pro paušální sazby a jednotkové náklady 

 
1 Je nutné kontrolovat i způsobilost přímých nákladů na zaměstnance, v tomto případě se však 

odhlíží toho, zda jsou paušální sazby odvozeny od nákladů na zaměstnance. 
Pozn.: Tabulka zahrnuje pouze správní kontroly, které byly dotčeny použitím zjednodušeného 
vykazování nákladů. 
Zdroj: EÚD. 

22. Pracovníci platebních agentur v šesti navštívených členských státech nám sdělili, že 

kontroly přiměřenosti nákladů17 bývaly časově náročné, zvláště v případech, kdy bylo 

zapotřebí objasnění nebo kdy nabídky nebyly dostatečně kvalitní. Ve fázi žádosti o platbu 

platební agentury šetří čas, neboť jsou-li platby prováděny na základě zjednodušeného 

vykazování nákladů, nekontrolují faktury ani doklady o zaplacení. 

23. Nežli provedou platbu, kontrolují pracovníci platební agentury dodržení podmínek po 

obdržení podpory. Porovnávají dokončenou operaci s operací, na kterou byla poskytnuta 

podpora, a obvykle provedou návštěvu, aby ověřili, že daná operace je skutečně 

dokončena18. Tyto kontroly se při použití zjednodušeného vykazování nákladů nemění. 

24. U plateb na základě jednotkových nákladů musí pracovníci platební agentury ověřovat 

množství. O způsobu těchto kontrol mohou rozhodovat samy členské státy. Mnohé z nich 

využívají návštěv příjemců pro ověření množství a zajištění toho, že dokončená operace je 

v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory. U operací, u nichž se neuskuteční návštěva, 

                                                      

17 Více podrobností o kontrolách přiměřenosti nákladů v případech, kdy se podpora poskytuje 
podle vzniklých nákladů, viz bod 29. 

18 Čl. 48 odst. 3 písm. a) a čl. 48 odst. 5 nařízení (EU) č. 809/2014. 

Druh zjednodušeného 
vykazování nákladů

Fáze 2014–2020 (se zjednodušeným vykazováním nákladů)
2007–2013 (bez zjednodušeného vykazování 
nákladů)

Žádost 
o podporu

Žádná
Kontrola přiměřenosti nákladů a odůvodnění 
distribučního klíče
Kontrola vzniklých nákladů a provedených plateb:

– Zkoumání faktur, dokladů o zaplacení, mzdových 
pásek a pracovních výkazů (jsou-li do nepřímých 
nákladů zahrnuty mzdy)
– Zkoumání a přepočet distribučního klíče pro 
nepřímé náklady

Ověření deklarovaných množství

Kontrola přiměřenosti nákladů porovnáním nabídek 
nebo jiného systému hodnocení, například 
referenčních nákladů

Žádost 
o platbu 

Kontrola vzniklých nákladů a provedených plateb:
      – Zkoumání specifikace nákladů, faktur a dokladů 
o zaplacení

Paušální sazba: 
nepřímé náklady 
hrazené jako 15 % 
způsobilých přímých 
nákladů na 
zaměstnance

Žádost 
o platbu

Výpočet 15 % způsobilých nákladů na zaměstnance1

Jednotkové náklady 
na ustájení na místo 
pro jedno zvíře nebo 
m2

Žádost 
o podporu

Ověření počtu jednotek v porovnání s rozsahem 
projektu (náklady vypočteny automaticky)
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musí členské státy najít jiné způsoby, jak ověřit příslušná množství a pravost operace. 

Platební agentura na Kanárských ostrovech například používá registry zemědělských vozidel 

k ověření vlastnictví a Dánsko využívá satelitní fotografie k ověření existence skladů 

statkových hnojiv. 

25. Při použití paušálních sazeb se způsobilé náklady vypočítávají jako procentní podíl jiných 

kategorií způsobilých nákladů. Všech šest19 programů rozvoje venkova vybraných k auditní 

návštěvě používá pro nepřímé náklady paušální sazby a orgány členských států to uváděly 

jako dobrý příklad zjednodušení. Příklad uvádí rámeček 6. 

Rámeček 6 – Příklad dokumentace nepřímých nákladů  

Ve Vlámsku jsme porovnávali žádosti o platbu včetně podpůrné dokumentace před zavedením 

paušální sazby a po jejím zavedení. V předchozím období jsme nalezli jedinou položku v hodnotě 

12 EUR, která byla doložena devíti dokumenty.  

 

Při použití paušálních sazeb příjemci nemusí takové dokumenty předkládat a orgány členských států 

je nemusí ověřovat. 

26. Orgány v Sasku nám sdělily, že doba potřebná na kontrolu žádostí o platbu se díky 

redukovaným kontrolám nepřímých nákladů zkrátila nejméně o 50 %. V předchozím období 

trvalo ověření každé faktury během kontrol nepřímých nákladů nejméně 10 minut. Pokud 

příjemce žádal o náklady na nájemné za jeden rok, musel správce zkontrolovat dvanáct 

faktur a dokladů o zaplacení, což trvalo přibližně 120 minut. Nyní musí správce jen 

                                                      

19 Vlámsko (Belgie), Sasko (Německo), Kanárské ostrovy (Španělsko), Languedoc-Roussillon 
(Francie) a Švédsko používají pro nepřímé náklady paušální sazby. Dánsko je používalo v období 
2014–2016, od začátku roku 2017 však nejsou uplatňována žádná opatření, v nichž by byly 
nepřímé náklady způsobilé. 
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zkontrolovat, že výpočet 15 % nepřímých nákladů je správný a že nejsou žádné nepřímé 

náklady uvedeny v seznamu faktur deklarovaných pro přímé náklady, což trvá zhruba 10–

15 minut. 

27. Švédské orgány odhadly, že kontrola nepřímých nákladů na základě vzniklých nákladů 

trvala 3–5 hodin u jedné žádosti o platbu oproti přibližně 50 minutám při využití paušální 

sazby. 

28. Náš audit ukazuje, že použití zjednodušeného vykazování nákladů může vést ke 

zjednodušení a úsporám času, a to zejména pro příjemce, rovněž však i pro příslušné orgány. 

Prvotní investice, kterou musí řídicí orgány vynaložit na přípravu metodiky zjednodušeného 

vykazování nákladů, však musí být úměrná očekávaným úsporám času plynoucím z použití 

zjednodušeného vykazování nákladů pro orgány a příjemce. Je to jeden z důvodů pro nízké 

využívání zjednodušeného vykazování nákladů v politice rozvoje venkova, jak je uvedeno níže 

v bodech 48–50 a 55–56. 

ŘÁDNÉ VYUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ MŮŽE POMOCI OMEZIT 

NÁKLADY PROJEKTŮ V OBLASTI ROZVOJE VENKOVA 

29. U projektů financovaných na základě náhrad vzniklých nákladů musí vnitrostátní orgány 

ve fázi schvalování kontrolovat, zda jsou předpokládané náklady přiměřené. GŘ AGRI i EÚD 

poukázaly na nedostatky těchto kontrol (viz rámeček 7). 

Rámeček 7 – Přiměřenost nákladů v případě plateb grantů na základě vzniklých nákladů 

U projektů podpořených na základě náhrady vzniklých a zaplacených nákladů obvykle vnitrostátní 

orgány kontrolují, zda jsou nárokované projektové náklady přiměřené, a to: a) zkoumáním nabídek, 

které žadatel předložil se žádostí o podporu, nebo b) porovnáním s referenčními cenami20. 

                                                      

20 Čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 809/2014. 
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Pro období 2014–2016 předložilo 66 (34 %) ze 193 šetřených projektů nedostatečné důkazy 

přiměřenosti nákladů21. Účetní dvůr se již dříve tázal22, zda Komise a orgány členských států uplatňují 

nejúčinnější přístupy k udržení kontroly nad náklady u grantů v oblasti rozvoje venkova.  

30. Při použití zjednodušeného vykazování nákladů se má za to, že tyto kontroly pokrývá 

vypracování řádné metodiky. Účinné využití zjednodušeného vykazování nákladů může 

udržet náklady projektů v oblasti rozvoje venkova pod kontrolou. Dosažení tohoto cíle 

vyžaduje, aby bylo zjednodušené vykazování nákladů stanoveno na správné úrovni, opíralo 

se o řádnou metodiku a bylo dle potřeby pravidelně přezkoumáváno a aktualizováno. Chyby 

ve výpočtech by znamenaly, že všechny projekty, které používají sazby, by byly postiženy 

stejnou chybou. 

Nalezli jsme dobré příklady metodiky a výpočtů… 

31. Provedli jsme šetření metodik, které vypracovaly navštívené členské státy. Konstatovali 

jsme, že většina opatření podpořených z EZFRV v období 2014–2020 se podobá opatřením 

podpořeným v období 2007–201323. Mnoho členských států proto má přístup k historickým 

údajům o skutečných nákladech, které byly vynaloženy a zaplaceny za operace v předchozím 

období. Příklad jednotkových nákladů na základě historických údajů uvádí rámeček 8. 

Rámeček 8 – Metodika založená na historických údajích v Dánsku 

Některé oblasti mají zvláštní význam pro biologickou rozmanitost. V Dánsku jsou zemědělci placeni, 

aby takové oblasti ohrazovali jako pastviny, a to na základě jednotkových nákladů. Dánské orgány 

použily ke stanovení těchto jednotkových nákladů údaje z předchozích projektů. Výpočet se opírá 

o nejnižší nabídky předložené spolu s 82 žádostmi o podporu v období 2013–2014. Orgány rozdělily 

nabídky u těchto žádostí na ohrady s 1–2 dráty (52 nabídek) a 3–4 dráty (30 nabídek) a vypočítaly 

                                                      

21 Výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016, bod 7.39. 

22 Zvláštní zpráva č. 22/2014 „Dosahování hospodárnosti: udržení kontroly nad náklady u grantů 
na projekty rozvoje venkova financovaných EU“ (http://eca.europa.eu).  

23 Byla ukončena jen tři opatření: předčasný odchod zemědělců a zemědělských pracovníků do 
důchodu, dodržování norem a odborné vzdělávání a informační akce. 
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jednotkové náklady jako průměr těchto nabídek. Výsledkem výpočtů byly jednotkové náklady ve výši 

19 DKK (přibližně 2,50 EUR)/m pro ploty s 1–2 dráty a 28 DKK (přibližně 3,75 EUR)/m s 3–4 dráty.  

Pokud bylo pro konkrétní druh výdajů k dispozici méně než dvacet kvalitních nabídek, provedly 

orgány průzkum trhu. Rovněž analyzovaly rozložení dat, aby zajistily rovné zacházení s příjemci, a 

konstatovaly, že odchylky nákladů mezi různými regiony a různými materiály nebyly dostatečně 

velké, aby na tomto základě odůvodnily diverzifikaci zjednodušeného vykazování nákladů. Dánské 

orgány hodlají posoudit potřebu aktualizace jejich výpočtu zjednodušeného vykazování nákladů před 

každým ročním kolem podávání žádostí a zvážit úpravu jejich zjednodušeného vykazování nákladů na 

základě indexu cen.  

32. Členské státy, které používají zjednodušené vykazování nákladů, obecně nemají 

prostředky pro další monitorování skutečných nákladů. Důvodem je skutečnost, že pokud 

platební agentury přecházejí na platby na základě zjednodušeného vykazování nákladů, 

přestanou shromažďovat informace o skutečných nákladech. Proto nemusí mít k dispozici 

příslušné údaje pro aktualizaci svých výpočtů. Orgány v Sasku (Německo) tudíž využily 

poradce k vypracování nových metodik na základě údajů externích odborníků, aby tak 

aktualizovaly své metody zjednodušeného vykazování nákladů, když již nejsou k dispozici 

historické údaje. 

… v některých případech však nebyly k dispozici podkladové údaje… 

33. Aby bylo možné posoudit, zda je metodika přiměřená a spravedlivá, musí být ověřitelná. 

Auditoři musí mít přístup k podkladovým údajům výpočtu zjednodušeného vykazování 

nákladů, dokud se zjednodušené vykazování nákladů používá24. Vybrali jsme jednotlivé prvky 

výpočtů a sledovali jsme je zpět ke zdrojovým údajům, abychom zkontrolovali ověřitelnost. 

34. Metodika, kterou popisuje rámeček 8 (viz bod 31), nabízí příklad, u něhož jsme byli 

schopni snadno vysledovat vybrané položky k podkladovým údajům. Zjistili jsme však 

problémy s ověřitelností některých metodik vypracovaných pro jednotkové náklady. Auditoři 

                                                      

24 Oddíl 5.2.1.3 Pokynů Komise k zjednodušenému vykazování nákladů. 
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GŘ AGRI uvedli podobná zjištění týkající se ověřitelnosti u dvou25 z šesti auditů zaměřených 

na zjednodušené vykazování nákladů, které zatím provedli. 

35. V našem omezeném výběru příkladů se zjištěné problémy týkaly případů, kdy orgány 

zadaly výpočty externím poskytovatelům. Ve Švédsku řídicí orgán neměl přístup k údajům, 

z nichž některé výpočty vycházely, a namísto toho se spolehl na nezávislé přezkumy. 

V Dánsku struktura externího zajištění služeb zahrnovala tři vrstvy konzultantů a ztěžovala 

proces ověřování, jak vysvětluje rámeček 9. 

Rámeček 9 – Zapojení více konzultantů může ztížit ověřování 

Dánské orgány zadaly přípravu zjednodušeného vykazování nákladů konzultantovi A. Pro ustájení 

hospodářských zvířat nebyly k dispozici žádné historické údaje. Konzultant A najal subdodavatele 

(konzultanta B), aby definoval jednotkové náklady, a ten si naopak vyžádal data od konzultanta C. 

Kromě toho přezkoumával výpočty nezávislý subjekt na základě svých vlastních odborných 

zkušeností a zdrojů dat. Následující obrázek uvádí přehled subjektů zapojených do vypracování 

jednotkových nákladů pro ustájení hospodářských zvířat v Dánsku. 

 

Přibližně třetina podkladových údajů nebyla 

v době auditu k dispozici. Dánské orgány nás 

informovaly, že budou muset podepsat 

novou smlouvu se třetí vrstvou konzultantů 

(konzultantem C), aby získaly podkladové 

údaje pro doložení odhadů. Externí zajištění 

služeb a použití údajů z hierarchie 

konzultantů zkomplikovalo proces ověřování 

výpočtů a zvýšilo jeho časovou náročnost. 

Dánské orgány se tomu mohly vyhnout, 

pokud by si vyžádaly podkladové údaje od 

konzultanta A, s nímž podepsaly smlouvu, 

nebo kdyby ve smlouvě stanovily, že výpočty 

musí být ověřitelné. 

                                                      

25 Bulharsko a Švédsko. 

Dánská agentura 
AgriFish

(řídicí orgán)

Konzultant A 
(Dodavatel)

Konzultant B
(Subdodavatel, 

provádí výpočty)

Konzultant C
(Zajišťuje část 

údajů)

Univerzita 
(nezávislý 
subjekt)

Ověření zjednodušeného 
vykazování nákladů

Ceny a kalkulace 
staveb

Ceny zásob

Metodika
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… nebo nebyly údaje použité pro výpočty dostatečně odůvodněné  

36. Výpočty jsou přiměřené, pokud vycházejí ze skutečnosti a pokud jsou předpoklady a 

údaje použité pro metodiku dobře odůvodněné26. Zkoumali jsme, zda tomu tak bylo, pomocí 

kontrol metodiky u vybraných metod zjednodušeného vykazování nákladů v členských 

státech, které jsme navštívili. Také jsme testovali výpočty, a to zpětným sledováním vzorku 

položek až ke zdroji údajů (viz také body 33–35). Ve většině případů jsme zjistili, že metodika 

a výpočty byly provedeny řádně.  

37. V jednom navštíveném členském státě nebyly orgány schopny použité údaje odůvodnit. 

Metodika Kanárských ostrovů pro jednotkové náklady a jednorázové částky uvádí, že pro 

stanovení metody zjednodušeného vykazování nákladů stačí tři nabídky nebo faktury. 

Množství údajů použitých ve vlastních výpočtech se liší, ale při několika příležitostech nebyly 

orgány schopny odůvodnit, proč a jak byly konkrétní použité údaje zvoleny. Příklad uvádí 

rámeček 10. 

Rámeček 10 – Orgány členských států nebyly vždy schopny vysvětlit svůj výběr údajů pro výpočty 

zjednodušeného vykazování nákladů 

V jednom výpočtu jednotkových nákladů pro skleníky použily orgány na Kanárských ostrovech 

dvanáct zdrojových dokumentů (faktur a nabídek), z toho jen čtyři faktury pocházely z předchozích 

projektů. Orgány nám nebyly schopny sdělit celkový počet dostupných faktur z období 2007–2013. 

Nebyly ani schopny vysvětlit, jak a proč zvolily uvedených dvanáct zdrojových dokumentů použitých 

ve výpočtu.  

Pro výpočet jednorázové částky pro organizaci jednodenních akcí orgány použily průměr nabídek ze 

tří hotelů, z nichž dva patřily do téže hotelové skupiny. Orgány na Kanárských ostrovech nebyly 

schopny vysvětlit, jak a proč tyto tři hotely zvolily. Kromě toho nabídky použité pro výpočty 

zahrnovaly DPH, která není způsobilá pro podporu v oblasti rozvoje venkova27.  

                                                      

26 Oddíl 5.2.1.1 Pokynů Komise k zjednodušenému vykazování nákladů uvádí: „Řídicí orgán musí 
být schopen svoji volbu vysvětlit a odůvodnit.“ 

27 Kromě případů, kdy příjemce nemůže získat DPH zpět podle vnitrostátních právních předpisů. 
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38. V jiných případech orgány pro výpočet zjednodušeného vykazování nákladů použily 

nabídky, které nejsou srovnatelné. Příklad uvádí rámeček 11, který také ukazuje, že využití 

zjednodušeného vykazování nákladů nepřináší vždy přidanou hodnotu ve srovnání 

s náhradou vzniklých nákladů. 

Rámeček 11 – Jednorázová částka na základě nesrovnatelných nabídek, která nevedla 

k žádným úsporám 

Na Kanárských ostrovech mohou místní akční skupiny, které se zúčastní nejméně dvou veletrhů, 

získat podporu formou jednorázové částky na úhradu poplatků za účast. Orgány na Kanárských 

ostrovech vypočítaly tuto jednorázovou částku jako průměrné náklady pěti akcí vynásobené dvěma. 

Uvedených pět akcí se týkalo zemědělství a hospodářských zvířat, řemesel a obnovy. Příjemci získají 

jednorázovou částku za návštěvu kterýchkoli dvou akcí. 

 

Pokud by tyto činnosti byly hrazeny na základě vzniklých nákladů, musel by příjemce k odůvodnění 

nákladů pravděpodobně předložit dvě faktury a doklady o zaplacení. Také by pravděpodobně pro 

získání jednorázové částky musel předložit fakturu nebo potvrzení o účasti, aby prokázal, že se 

zúčastnil dvou veletrhů. V tomto případě použití jednorázové částky stěží snížilo množství 

dokumentů, které musel příjemce předložit, nebo počet kontrol, které musela platební agentura 

provést. Paušální platba nepomohla ani držet náklady projektu pod kontrolou, jak dokazuje odchylka 

mezi nabídkami.  

Zrušení požadavku nezávislé certifikace přináší nové výzvy  

39. Nezávislá kontrola je důležitá pro zajištění toho, aby se zjednodušené vykazování 

nákladů opíralo o přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metodiky. Nezávislé kontroly návrhu 

zjednodušeného vykazování nákladů lze uskutečnit před provedením („ex-ante“), nebo po 

Jednorázová 
částka 

135,20 EUR

Veletrh A 
Poplatek 
60 EUR 

Veletrh B 
Poplatek 
60 EUR

Veletrh C 
Poplatek
108 EUR Veletrh D  

Poplatek 
100 EUR

Veletrh E
Poplatek 
10 EUR
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provedení („ex-post“). Chtěli jsme získat přehled provedených kontrol metodiky 

zjednodušeného vykazování nákladů a zjistili jsme, že v oblasti rozvoje venkova nedávno 

došlo ke změně pravidel. 

40. Zavedení zjednodušeného vykazování nákladů pro oblast rozvoje venkova bylo 

doprovázeno povinným prohlášením nezávislého subjektu28. Bylo to jediné opatření 

předběžné nezávislé kontroly. Nedávné změny právních předpisů29 znamenají, že do těchto 

prohlášení již nejsou zahrnuta investiční opatření. V důsledku toho nebudou od roku 2018 

existovat žádné povinné nezávislé kontroly metodik a výpočtů zjednodušeného vykazování 

nákladů. Řídicí orgány však mají stále možnost zapojit nezávislý subjekt do stanovení nebo 

přezkumu metodiky a výpočtů.  

Komise nezkoumá metodiku a výpočty během schvalování programů rozvoje venkova, ale 

pouze při některých vybraných auditech… 

41. Komise přezkoumává a schvaluje programy rozvoje venkova30. Ověřování výpočtů 

zjednodušeného vykazování nákladů není součástí procesu schvalování programů rozvoje 

venkova. 

42. Komise provádí audity, aby ověřila soulad plateb s platnými právními předpisy31. 

Auditoři Komise zkoumají metodiky a výpočty, pokud vyberou výdaje prováděné za pomoci 

zjednodušeného vykazování nákladů. V roce 2017 se většina výdajů zahrnutých do auditů 

stále týkala opatření z období 2007–2013 a byla proplácena na základě vzniklých nákladů. 

                                                      

28 Čl. 62 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

29 V prosinci 2017 přijaly Rada a Parlament nařízení (EU) č. 2393/2017, kterým se ruší povinné 
prohlášení nezávislého subjektu u zjednodušeného vykazování nákladů v EZFRV, a to s účinností 
od roku 2018.  

30 Článek 10 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

31 Článek 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549). 
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43. Chyby v metodice zjednodušeného vykazování nákladů mohou ovlivnit všechny 

projekty, které toto zjednodušené vykazování nákladů používají. Několik členských států32 

vyjádřilo obavy týkající se možných finančních oprav a zmínilo je jako překážku používání 

zjednodušeného vykazování nákladů. Podobně jako u jiných finančních oprav, které ukládají 

auditoři Komise, je jejich dopad omezen na výdaje za 24 měsíců33. 

44. U Evropského sociálního fondu může Komise na žádost členského státu předem ověřit 

metodiku a výpočty zjednodušeného vykazování nákladů. Činí tak přijetím aktu v přenesené 

pravomoci34, což vytváří právní jistotu pro daný členský stát. Vzhledem k tomu, že žádný 

z ostatních evropských strukturálních a investičních fondů si v návrhu souhrnného nařízení 

tento mechanismus nezvolil35, zůstane omezen na Evropský sociální fond.  

… a úloha certifikačních subjektů při auditech zjednodušeného vykazování není vymezena 

45. Na řízení a kontrole fondů se podílejí tři vnitrostátní subjekty; jejich odpovědnosti ve 

vztahu ke zjednodušenému vykazování nákladů popisuje obrázek 4. 

                                                      

32 Vlámsko (Belgie), Dánsko, Sasko (Německo), Kanárské ostrovy (Španělsko). 

33 Čl. 52 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví, že financování nelze zamítnout, pokud jde 
o výdaje uskutečněné více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu 
písemně oznámí výsledky kontrol. 

34 Čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). 

35 V září 2016 Komise navrhla změny několika ustanovení tzv. souhrnného nařízení (COM (2016) 
605 final), které ovlivňují provádění politiky rozvoje venkova. 
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Obrázek 4 – Odpovědnosti na úrovni členských států týkající se zjednodušeného 

vykazování nákladů 

 
Zdroj: EÚD na základě nařízení (EU) č. 1305/2013. 

46. Nezávislé certifikační subjekty vydávají výroční stanoviska k účetní závěrce a fungování 

systému vnitřní kontroly platebních agentur a k legalitě a správnosti výdajů36. Pokyny 

Komise37 pro certifikační subjekty neuvádějí zjednodušené vykazování nákladů38. 

47. Aby bylo zajištěno, že náklady budou pod kontrolou, je důležité nastavit zjednodušené 

vykazování nákladů na správné úrovni. Problémy, které jsme zjistili, ukazují, že je zapotřebí 

nezávislá kontrola.  

NOVÉ METODY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ SE TÝKALY JEN MALÉ ČÁSTI 

CELKOVÝCH VÝDAJŮ NA ROZVOJ VENKOVA 

48. V době našeho auditu Komise neměla přehled o podílu výdajů spadajících do 

zjednodušeného vykazování nákladů. Náš výběr programů rozvoje venkova zahrnoval 

programy, v nichž se využití zjednodušeného vykazování nákladů jevilo jako nejvyšší39, přesto 

                                                      

36 Čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

37 Certifikační subjekty se při provádění svých posouzení řídí pokyny Komise. Další podrobnosti 
k certifikačním subjektům viz zvláštní zpráva EÚD č. 7/2017 „Nová role certifikačních orgánů ve 
vztahu k výdajům na SZP: pozitivní krok směrem k modelu jednotného auditu, ale je potřeba 
vyřešit výrazné nedostatky“ (http://eca.europa.eu). 

38 Pokyn č. 1 k požadavkům na akreditaci, pokyn č. 2 k ročnímu certifikačnímu auditu, pokyn č. 3 
k požadavkům na podávání zpráv, pokyn č. 4 k prohlášení řídicího subjektu a pokyn č. 5 
k nesprávnostem. 

39 Pro výběr jsme použili i další kritéria, viz bod 10. 
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jsme však nenalezli žádné příklady celého opatření prováděného se zjednodušeným 

vykazováním nákladů. 

49. Každé opatření k rozvoji venkova se dělí na několik podopatření, která pak zahrnují 

mnoho různých typů projektů. Na základě našeho dokumentárního přezkumu dvaceti 

programů rozvoje venkova jsme došli k závěru, že používání zjednodušeného vykazování 

nákladů bylo omezeno na určité typy projektů nebo výdajů. Příklad viz rámeček 5. 

Obrázek 5 – Zjednodušené vykazování nákladů použité pouze pro konkrétní typy projektů 

v regionu Languedoc-Roussillon 

 
Zdroj: EÚD na základě programu rozvoje venkova pro Languedoc-Roussillon. 

50. Jestliže se pomocí zjednodušeného vykazování nákladů hradí jen část podopatření nebo 

konkrétní druh nákladů, nelze příslušné částky zpětně vysledovat. Příprava rozpočtu v rámci 

programů rozvoje venkova zahrnuje jen opatření a členské státy obecně monitorují jen 

platby na projekt (tj. ne pro každý druh výdajů). K doložení dopadu zjednodušeného 

vykazování nákladů na jeden konkrétní program rozvoje venkova (Valonsko), v němž existují 

dvě opatření využívající zjednodušené vykazování nákladů, ukazuje obrázek 6 podíl rozpočtu 

u těchto dvou opatření, který připadá na zjednodušené vykazování nákladů. U těchto dvou 

opatření program používá 14% paušální sazbu pro nepřímé náklady. 
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Obrázek 6 – Očekávané platby na základě zjednodušeného vykazování nákladů ve 

Valonsku 

 
Zdroj: EÚD na základě dokumentace Komise. 

51. Opatření ve dvaceti programech rozvoje venkova vybraných pro náš dokumentární 

přezkum, u nichž je použito zjednodušené vykazování nákladů, uvádí příloha I. Nejčastěji 

užívanými metodami zjednodušeného vykazování nákladů jsou standardní metody (viz 

bod 19); většina z dvaceti programů rozvoje venkova používá paušální sazby pro nepřímé 

náklady. Obrázek 7 uvádí, jak se obecně používají různé druhy zjednodušeného vykazování 

nákladů. 

Obrázek 7 – Nejčastější používané metody zjednodušeného vykazování nákladů 

 
Zdroj: EÚD na základě dokumentárního přezkumu dvaceti programů rozvoje venkova. 
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52. Jednotkové náklady se používají většinou pro náklady na zaměstnance40, cestovní 

náklady nebo příspěvek na ubytování41. V rámci úplných projektů se jednotkové náklady 

používají hlavně pro investice do hmotného majetku42. Obrázek 8 uvádí druhy 

zjednodušeného vykazování nákladů použité v šesti programech rozvoje venkova vybraných 

k auditní návštěvě. 

Obrázek 8 – Ve vybraných programech rozvoje venkova se nejvíce používají jednotkové 

náklady a paušální sazby, zatímco jednorázové částky se používají ojediněle 

 
Pozn.: Zjednodušené vykazování nákladů se používá jen pro konkrétní typy projektů nebo kategorie 

nákladů, nikdy pro celé opatření. Obrázek znázorňuje počet podopatření, která používají jednotlivé 

druhy zjednodušeného vykazování nákladů ve vybraných programech rozvoje venkova. Pro téže 

opatření lze použít různé druhy zjednodušeného vykazování nákladů. Obrázek tudíž neuvádí celkové 

vynaložené výdaje za pomoci zjednodušeného vykazování nákladů, ale pouze upřednostňované 

druhy zjednodušeného vykazování nákladů. 

Zdroj: EÚD na základě dokumentace členských států. 

                                                      

40 Např. Vlámsko (Belgie), Kanárské ostrovy (Španělsko), Languedoc-Roussillon (Francie), 
Chorvatsko, Kypr, Nizozemsko a Švédsko. 

41 Např. Languedoc-Roussillon (Francie), Chorvatsko, Rakousko a Švédsko. 

42 Např. Dánsko, Španělsko, Languedoc-Roussillon (Francie), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francie) 
a Švédsko. 
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Zjednodušené vykazování nákladů nemělo přednost při přípravě programů rozvoje 

venkova na období 2014–2020, Komise však skutečně podporuje jeho využití  

53. Parlament a Rada schválily pravidla pro období 2014–2020 v prosinci 201343. Čtyři 

generální ředitelství44 odpovědná za evropské strukturální a investiční fondy připravila 

společné pokyny45 (Pokyny Komise k zjednodušenému vykazování nákladů) a v září 2014 

zveřejnila konečný dokument. Obrázek 9 ukazuje časový průběh přípravy programů rozvoje 

venkova na období 2014–2020. 

Obrázek 9 – Průběh přípravy zjednodušeného vykazování nákladů: od návrhu k pokynům a 

odborné přípravě 

 

Zdroj: EÚD. 

54. Čtyři generální ředitelství, která řídí evropské strukturální a investiční fondy, zadala 

studii zjednodušeného vykazování nákladů, která právě probíhá. Studie formou průzkumu 

shromažďuje informace o opatřeních a druzích zjednodušeného vykazování nákladů 

používaných v každém z fondů, o příslušných částkách a o projektech prováděných s využitím 

zjednodušeného vykazování nákladů, jakož i o přínosech použití zjednodušeného vykazování 

                                                      

43 Nařízení (EU) č. 1303/2013, č. 1305/2013 a č. 1306/2013. 

44 GŘ REGIO, GŘ EMPL, GŘ MARE a GŘ AGRI. 

45 Evropská komise: Pokyny ke zjednodušenému vykazování nákladů. Evropské strukturální a 
investiční (ESI) fondy. 
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nákladů. Cílem Komise je využít tyto informace při přípravě rámce rozvoje venkova na příští 

období (po roce 2020). 

Široké spektrum opatření a příjemců využití zjednodušeného vykazování nákladů ztěžuje, 

tyto metody však lze uplatnit u rozsáhlé škály investic 

55. Na období 2014–2020 bylo ve 28 členských státech vypracováno 118 různých programů 

rozvoje venkova, z toho je 20 národních programů a osm zemí se rozhodlo pro regionální 

programy46. Podle konkrétních hospodářských, přírodních nebo strukturálních podmínek 

mohou programy rozvoje venkova zahrnovat až dvacet opatření, která přispívají k dosažení 

priorit EU v oblasti rozvoje venkova47. 

56. Využívání zjednodušeného vykazování nákladů má největší smysl tam, kde existuje 

určitý počet podobných operací nebo druhů výdajů. Orgány odpovědné za dvacet vybraných 

programů rozvoje venkova v našem dokumentárním přezkumu uváděly jako důvod toho, že 

nevyužívají zjednodušené vykazování nákladů komplexněji, odlišné druhy operací a příjemců. 

Opatření, která podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), se dělí na 

podopatření. Existuje 49 různých podopatření, u nichž lze použít zjednodušené vykazování 

nákladů (seznam uvádí příloha I). V rámci každého podopatření lze podpořit mnoho různých 

typů projektů a/nebo výdajů. 

57. I přes různorodost projektů a druhů výdajů v oblasti politiky rozvoje venkova jsme 

nalezli příklady, kdy bylo zjednodušené vykazování nákladů vypracováno pro širokou škálu 

investic. Například na Kanárských ostrovech program rozvoje venkova zahrnuje jednotkové 

náklady pro osm kategorií investic do zemědělských podniků, viz rámeček 12. 

                                                      

46 Belgie (2), Německo (15), Španělsko (19), Francie (30 PRV), Itálie (23), Portugalsko (3), Finsko (2) 
a Spojené království (4). 

47 Podle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 se priority v oblasti rozvoje 
venkova zaměřují na: 1) předávání poznatků a inovace; 2) životaschopnost a 
konkurenceschopnost zemědělských podniků, udržitelné obhospodařování lesů; 3) organizaci 
potravinového řetězce, řízení rizik a dobré životní podmínky zvířat; 4) životní prostředí a změnu 
klimatu; 5) účinné využívání zdrojů, nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči klimatu; a 
6) sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj. 
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Rámeček 12 – Jednotkové náklady lze vypracovat pro širokou škálu investic, výhody však přinášejí 

pouze v případě, že se uplatňují na určitý počet projektů 

Orgány na Kanárských ostrovech vypracovaly samostatné jednotkové náklady pro osm kategorií 

investic do zemědělských podniků: zavlažování, úpravy zemědělských podniků, sadbový materiál, 

zemědělské budovy, obecná infrastruktura, skleníky a jiná infrastruktura, zemědělské stroje a obecná 

zařízení. Každá z těchto kategorií se skládá z několika podkategorií (až 49 na jednu kategorii, 192 

celkem); orgány Kanárských ostrovů pro každou z nich vypočítaly jedny jednotkové náklady. 

58. Je-li však počet projektů u určitého typu investic omezen, nepřidává zjednodušené 

vykazování nákladů žádnou hodnotu. Například orgány na Kanárských ostrovech vypracovaly 

jednotkové náklady pro jímač mlhy. Jednotkové náklady vycházejí z jediné dostupné nabídky 

od jednoho dodavatele. V době našeho auditu zakoupil jímač mlhy jen jeden projekt. 

Projekty v oblasti rozvoje venkova velmi málo využívají jednorázové částky. Tři z šesti 

navštívených členských států48 uvedly, že se rozhodly jednorázové částky nepoužívat, neboť 

je považují za více rizikové. Aby příjemce obdržel platbu jednorázové částky, musí splnit 

všechny podmínky – dílčí platby nejsou možné. 

59. Členské státy také mají možnost kombinovat různé druhy zjednodušeného vykazování 

nákladů pro jeden typ projektu, a mohou tak omezit jednorázové částky na činnosti, kde je 

pro dosažení požadovaných výsledků nutné splnit všechny podmínky. Například program 

rozvoje venkova na Kanárských ostrovech zahrnuje všechny tři druhy zjednodušeného 

vykazování nákladů (jednotkové náklady, jednorázové částky a paušální sazby) pro projekty 

podpořené v rámci opatření v oblasti spolupráce a podpory místního rozvoje na základě 

iniciativy LEADER (viz rámeček 13). Možnost kombinovat různé druhy zjednodušeného 

vykazování nákladů nabízí flexibilitu z hlediska možných způsobů využití zjednodušeného 

vykazování nákladů. 

                                                      

48 Sasko (Německo), Kanárské ostrovy (Španělsko) a Languedoc-Roussillon (Francie). 
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Rámeček 13 – Příklad možných způsobů využití různých metod zjednodušeného vykazování 

nákladů pro jeden projekt 

U projektů podpořených v rámci opatření týkajícího se spolupráce mohou příjemci na Kanárských 

ostrovech obdržet platby zkombinované ze tří druhů zjednodušeného vykazování nákladů. Například 

platba na projekt tvorby a rozvoje krátkých dodavatelských řetězců a místního trhu by mohla být 

složena z těchto prvků: 

 • jednorázová částka na propagační činnosti v tisku a specializovaných časopisech pro 

zvyšování povědomí a informování o přínosech krátkého dodavatelského řetězce a místního 

trhu, 

 • jednotkové náklady týkající se nákladů na zaměstnance v rámci projektu a 

 • paušální sazba ve výši 15 % na nepřímé náklady. 

60. Orgány členských států mohou při zavádění zjednodušeného vykazování nákladů využít 

metodik nebo sazeb, které jsou již připraveny pro vnitrostátní nebo unijní programy. Nalezli 

jsme několik programů rozvoje venkova49, které využívaly cestovné nebo jednotkové náklady 

pro náklady na zaměstnance čerpané z vnitrostátních systémů. Podle našeho 

dokumentárního přezkumu dvaceti programů rozvoje venkova však orgány členských států 

při přípravě zjednodušeného vykazování nákladů zřídkakdy využívají zkušenosti z jiných 

oblastí politiky. Nalezli jsme jen dva takové příklady (viz rámeček 14). 

Rámeček 14 – Příklady použití stávající metodiky  

Toskánský program rozvoje venkova používá jednotkové náklady a jednorázové částky50 

u podporovaných projektů, které prosazují odborné vzdělávání a získávání dovedností. Program 

rozvoje venkova používá pro vzdělávací činnosti tři různé jednotkové náklady podle délky činností 

(méně než 20 hodin; 21 až 60 hodin; více než 60 hodin) a jednorázovou částku pro činnosti 

odborného vedení. Částky stanovené pro jednotkové náklady a jednorázové částky se opírají 

                                                      

49 Vlámsko (Belgie), Languedoc-Roussillon (Francie), Chorvatsko, Nizozemsko, Švédsko. 

50 Toskánské orgány toto zjednodušené vykazování nákladů zavedly v první změně jejich programu 
rozvoje venkova, kterou předložily Evropské komisi v červenci 2016. 
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o metodiky, které již vyvinul a v obdobích 2007–2013 a 2014–2020 používal regionální operační 

program pro konkurenceschopnost a zaměstnanost, financovaný z Evropského sociálního fondu. 

Kyperský program rozvoje venkova používá jednotkové náklady pro cestovné a denní příspěvky 

z programu Erasmus+ pro krátkodobé výměny pracovníků zemědělských a lesnických podniků a 

návštěvy těchto podniků.  

Orgány členských států vyjadřují obavy týkající se auditů Komise 

61. Během auditních návštěv několik orgánů členských států zmínilo, že si nejsou jisty, 

pokud jde o způsob, jakým Komise zkoumá zjednodušené vykazování nákladů, a některé to 

označily za překážku využívání zjednodušeného vykazování nákladů51. Během návštěv 

členských států pracovníci Komise kontrolují systémy řízení a kontroly členských států 

pomocí seznamu klíčových a pomocných kontrol52. Zkoumali jsme koncepci auditu GŘ AGRI a 

došli jsme k závěru, že jejich definice těchto kontrol nebyly aktualizovány pro zavedení 

zjednodušeného vykazování nákladů. Aktualizace definic klíčových a pomocných kontrol 

Komise, která zohlední zjednodušené vykazování nákladů, je jedním ze způsobů, jak řešit 

obavy členských států. Kontroly významné pro zjednodušené vykazování nákladů uvádí 

obrázek 10. 

Obrázek 10 – Administrativní kontroly, jejichž provedení Komise očekává od orgánů 

členských států u zjednodušeného vykazování nákladů 

 
Zdroj: EÚD na základě rozhovorů a dokumentace Komise. 

                                                      

51 Např. Dánsko, Sasko (Německo) a Kanárské ostrovy (Španělsko). 

52 Pouze nedostatky klíčových kontrol mohou vést k finančním opravám. 
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62. V této souvislosti jsme vypracovali seznam společných požadavků týkajících se 

vyvozování jistoty a zásad výkonnosti, který uvádějí přílohy II.1 a II.2.  

63. Nehledě na výše zmíněné problémy pět z šesti navštívených členských států 

v budoucnosti předpokládá rozsáhlejší používání zjednodušeného vykazování nákladů. 

Například Švédsko chtělo více používat jednorázové částky ve svém prvotním programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020, bylo však omezeno (nyní zrušeným) ustanovením, že 

zjednodušené vykazování nákladů musí být schváleno předem53.  

Nedávné změny právních předpisů mohou povzbudit k většímu používání zjednodušeného 

vykazování nákladů v oblasti rozvoje venkova 

64. V září 2016 Komise navrhla změny54 několika ustanovení, které ovlivňují provádění 

politiky rozvoje venkova. V říjnu 2017 Rada a Parlament schválily, že s účinností od roku 2018 

bude odstraněno ustanovení týkající se oblasti rozvoje venkova55, které omezovalo používání 

zjednodušeného vykazování nákladů.  

65. Schválené změny dále harmonizují pravidla mezi evropskými strukturálními a 

investičními fondy a rozšiřují možnosti použití zjednodušeného vykazování nákladů. Zrušení 

předběžné certifikace metodiky a výpočtů pro EZFRV může usnadnit širší využití 

zjednodušeného vykazování nákladů. Předběžná certifikace znamenala, že zjednodušené 

vykazování nákladů bylo nutné pro EZFRV stanovit v časnější fázi než například pro Evropský 

sociální fond. Pro tento fond stačilo stanovit zjednodušené vykazování nákladů nejpozději 

v době poskytnutí podpory, což nyní platí i pro EZFRV. Další návrhy, které ovlivňují využití 

zjednodušeného vykazování nákladů pro EZFRV, jsou stále projednávány v Radě a 

Parlamentu; jejich přehled uvádí rámeček 15. Budou-li přijaty, rozšíří tyto dodatečné změny 

používání zjednodušeného vykazování nákladů. 

                                                      

53 Čl. 62 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013.  

54 COM (2016) 605 final (souhrnné nařízení). 

55 Čl. 62 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, který pro EZFRV požadoval předběžnou certifikaci 
metodiky a výpočtů. 
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Rámeček 15 – Navrhované změny právních předpisů zvyšují možnosti použití zjednodušeného 

vykazování nákladů 

Navrhované změny článků 67 a 68 nařízení (EU) č. 1303/2013 by znamenaly: 

 • zrušení stropu pro jednorázové částky,  

 • individuální stanovení návrhů rozpočtu povolené pro všechny evropské strukturální a 

investiční fondy, 

 • možnost vypočítat přímé náklady na zaměstnance u určité operace paušálně až do výše 20 % 

jiných přímých nákladů, než jsou náklady na zaměstnance v rámci uvedené operace, 

 • možnost použít paušální sazbu až do výše 40 % způsobilých přímých nákladů na zaměstnance 

ke krytí zbývajících způsobilých nákladů operace, aniž by se od členského státu požadovalo 

provedení výpočtu ke stanovení použitelné sazby. 

66. Možnost odvodit zjednodušené vykazování nákladů od návrhu rozpočtu projektu 

znamená možnost stanovit zjednodušené vykazování nákladů pro jednotlivou operaci při 

posuzování žádosti o podporu. Švédské a finské orgány nás informovaly, že již zvažovaly 

použití jednorázových částek na základě návrhu rozpočtu pro několik opatření, než je Komise 

informovala, že tento postup pro EZFRV není možný56. 

ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ NENÍ SPOJENO S VĚTŠÍM ZAMĚŘENÍM NA 

VÝSLEDKY 

Zjednodušené vykazování nákladů přesouvá zaměření od faktur k výstupům, nevede však 

k většímu zaměření na výsledky 

67. Jedním z důvodů uváděných na podporu rozsáhlejšího využití zjednodušeného 

vykazování nákladů je potenciál pro zvýšené zaměření na výstupy a výsledky. Pokyny Komise 

ke zjednodušenému vykazování nákladů zahrnují několik odkazů v tomto smyslu57. 

                                                      

56 Finsko: opatření 1, 7, 16 a 19; Švédsko: opatření 1, 2, 7, 16 a 19. 

57 Například oddíl 1.3 uvádí, že se doporučuje používat zjednodušené vykazování nákladů, chtějí-li 
členské státy řízení ESI fondů zaměřit více na výstupy a výsledky než na vstupy, a oddíl 1.2.2 
uvádí jako výhodu zjednodušeného vykazování nákladů, že „se způsobilé náklady vypočítávají 
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U programů rozvoje venkova vybraných pro auditní návštěvu jsme zkoumali jednotlivé 

projekty, abychom zkontrolovali, zda orgány členských států zaměřují svá ověření spíše na 

výstupy nebo výsledky než na faktury a zda byla způsobilost platby se zjednodušeným 

vykazováním nákladů určena na základě plánovaného výstupu nebo výsledků. Rovněž jsme 

porovnali platby uskutečněné se zjednodušeným vykazováním nákladů a bez něj. 

68. Nalezli jsme příklady výstupů a výsledků projektů, které přispívaly k cílům opatření 

(jeden z nich viz rámeček 16), nenašli jsme však známky toho, že by dosažené výsledky byly 

lepší než s náhradou vzniklých nákladů.  

Rámeček 16 – Platby na základě výstupů v Sasku  

Saský program rozvoje venkova financuje výstavbu zdí z přírodního kamene na základě 

jednotkových nákladů. Zdi z přírodního kamene mají pomoci obnovit, chránit a zvýšit biologickou 

rozmanitost na svažitých a kopcovitých vinicích. Platby jsou založeny na m2 vybudované zdi. 

© SASKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ZEMĚDĚLSTVÍ  

Příjemci žádají o podporu až poté, co obdrží posouzení 

environmentální hodnoty od odborníka na ochranu přírody. 

Po dokončení projektu příjemci vykážou počet 

realizovaných jednotek (m2). Saské orgány příjemce 

navštěvují, aby si vykazovaná množství ověřily. Vysvětlily, 

že spolu s posouzením ze strany odborníka na ochranu 

přírody to představuje způsob, jakým zajišťují, aby výstup 

projektu přispíval k požadovaným výsledkům. 

69. Zjednodušené vykazování nákladů by bylo možno rozlišit podle požadovaných výsledků, 

pokud odrážejí náklady a je zajištěno rovné zacházení s příjemci. Je to jedna z možností, jak 

dosáhnout většího zaměření na výsledky (k dalším patří používání kritérií pro výběr a změny 

                                                      

podle předem stanovené metody na základě výstupů, výsledků nebo některých jiných nákladů“. 
Konkrétně pro jednotkové náklady oddíl 3.1 uvádí, že stejně jako na procesu (pro pokrytí 
skutečných nákladů na provedení operace prostřednictvím co nejlepšího odhadu) mohou být 
tyto náklady založeny rovněž na dosaženém výsledku (výstup nebo výsledek) nebo mohou být 
stanoveny na základě odhadu skutečných nákladů i výstupu. 
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„intenzity podpory“, tj. procentní části projektu podpořené z EZFRV). Nenalezli jsme žádné 

příklady uplatnění takového postupu v praxi. 

70. Komise monitoruje provádění politiky rozvoje venkova prostřednictvím Společného 

systému pro monitorování a hodnocení. Společný systém pro monitorování a hodnocení 

stanoví ukazatele58 na úrovni EU: podávání zpráv členských států musí být srovnatelné, aby 

mohlo být jakékoli hodnocení politiky smysluplné. Ukazatele mají odrážet cíle politiky, 

hledali jsme proto vazbu mezi těmito ukazateli a platbami, jak dokládá fiktivní příklad 

v obrázku 11. 

Obrázek 11 – Měla by existovat vazba mezi cíli, ukazateli a platbami se zjednodušeným 

vykazováním nákladů  

 
Zdroj: EÚD. 

71. Ve většině případů jsme nebyli schopni určit přímou vazbu mezi platbami na vybrané 

projekty a ukazateli. Ukazatele systému CMES stanovené na úrovni EU ve skutečnosti 

                                                      

58 Příloha IV nařízení (EU) č. 808/2014. 

Cíl politiky
Podpora sociálního 

začleňování, snižování 
chudoby, 

hospodářského rozvoje

Specifický cíl
Diverzifikace, vytváření 
malých podniků, tvorba 

pracovních míst

Ukazatel výsledku
Počet vytvořených 

pracovních míst

Opatření
Podpora investic do 

nezemědělských 
činnosti

Platba 
Podle nových 

vytvořených pracovních 
míst (jednorázová 

částka nebo jednotkové 
náklady na osobu) 

Monitorování a 
hodnocení 

V období 2014–2020 si 
členský stát může volit 
z šesti priorit (cíle politiky 
rozvoje venkova)

Členský stát může volit 
z 18 prioritních oblastí 
(specifické cíle)

Nařízení definuje 
24 cílových ukazatelů 
na měření výkonnosti   

Členský stát volí opatření 
vhodná pro dosažení cílů a 
úkolů

Členský stát definuje 
metodu platby v PRV

Sledování výkonnosti podle 
ukazatelů, které jsou 
vázány na prováděné 
činnosti

Příklady způsobilých činností zahrnují řemesla, 
venkovský cestovní ruch a služby, například kadeřníky a 

stomatology.
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nemonitorují provádění politiky rozvoje venkova na úrovni projektu, nebylo by proto 

proveditelné od nich odvozovat platby se zjednodušeným vykazováním nákladů. Nicméně je 

pro monitorování výsledků politiky nutné jasně spojit operace financované z EZFRV s jedním 

z cílů politiky. Zlepšení vazby mezi platbami a cíli u jednotlivých projektů by mohlo přispět 

k většímu zaměření na dosahování cílů.  

Komise navrhuje přejít k platbám založeným na výsledcích  

72. Nedávno navržené změny právního rámce59 vedle více možností použití 

zjednodušeného vykazování nákladů také zavádějí možnost plateb založených na výsledcích. 

Konkrétně Komise navrhla, aby článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 obsahoval možnost financování, které nesouvisí s náklady příslušné operace, 

nýbrž je založeno na splnění podmínek týkajících se pokroku při provádění nebo plnění cílů 

programů.  

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

73. Používání zjednodušeného vykazování nákladů má několik potenciálních výhod. Může se 

snížit administrativní zátěž, neboť není nutné sledovat každé euro zpětně k jednotlivé 

podpůrné dokumentaci. Příjemci předkládají a členské státy kontrolují méně dokumentů.  

74. Tím, že platbu odvozují od výstupu, přesouvají metody zjednodušeného vykazování 

nákladů zaměření od faktur, nezvyšují však zaměření na výsledky. Zjednodušené vykazování 

nákladů může udržet náklady v oblasti rozvoje venkova pod kontrolou, pouze však v případě, 

že se opírá o řádnou metodiku a přiměřené, spravedlivé a ověřitelné výpočty. Platby na 

základě plánovaných výsledků mají potenciál zvýšit důraz na plnění a vyvolat větší zaměření 

na dosahování cílů. 

75. Náš audit ukazuje posun a celkové snížení administrativní zátěže. Zatímco řídicí orgány 

předem investují méně (času nebo peněz) do metodiky a výpočtů, pracovníci šetří čas při 

                                                      

59 Změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 a nařízení (EU) č. 1303/2013, které navrhuje Komise ve sdělení 
COM(2016) 605 final. 
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kontrole žádostí o podporu a žádostí o platbu a příjemci musí předkládat méně dokumentů 

(viz body 13–18, 21–22, 26). 

76. Bude-li zjednodušené vykazování nákladů využíváno účinně, může udržet náklady 

projektů v oblasti rozvoje venkova pod kontrolou. Zajištění přiměřenosti nákladů však 

vyžaduje uplatňování řádné metodiky, aby byly úrovně financování stanoveny ve správné 

výši (viz body 33–38). 

77. Ačkoli neexistuje právní požadavek na aktualizaci metodiky nebo výpočtů, podle zásad 

řádného finančního řízení by měly být výpočty aktuální, aby zjednodušené vykazování 

nákladů odráželo realitu. 

Doporučení 1 

Komise by měla aktualizovat své pokyny týkající se zjednodušeného vykazování nákladů tak, 

aby obsahovaly klíčové zásady pro přípravu metodik. Ty by měly zahrnovat: 

 • minimální požadavky týkající se údajů, 

 • přijatelné odchylky použitých cen, 

 • zohlednění souborů údajů obsahujících extrémní hodnoty a volatilní data. 

Cílové datum provedení: 2018. 

78. Komise neposuzuje metodiku nebo výpočty zjednodušeného vykazování nákladů během 

schvalování programů rozvoje venkova. Auditoři GŘ AGRI zahrnují zjednodušené vykazování 

nákladů do svých auditů v případě, že si vyberou platby provedené se zjednodušeným 

vykazováním nákladů, nevybírají však systematicky členské státy nebo programy rozvoje 

venkova, které zjednodušené vykazování nákladů používají. Certifikační subjekty jsou 

funkčně nezávislé subjekty, ale jejich úloha při auditech zjednodušeného vykazování nákladů 

není vymezena. To vytváří riziko, že zjednodušené vykazování nákladů nebude přezkoumáno 

nezávislým subjektem (viz body 40–47). V této souvislosti by požadavky a zásady obsažené 

v přílohách II.1 a II.2 mohly mít význam pro subjekty, které používají a kontrolují 

zjednodušené vykazování nákladů, včetně certifikačních subjektů (viz bod 62). 
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Doporučení 2 

Komise by měla vyjasnit, kdo je povinen kontrolovat metodiku a výpočet zjednodušeného 

vykazování nákladů. 

Konkrétně by Komise měla s přihlédnutím k požadavkům týkajícím se jistoty stanoveným 

v příloze II.1 vyjasnit úlohu certifikačních subjektů a do svých pokynů pro certifikační 

subjekty začlenit zvláštní odkaz na audit zjednodušeného vykazování nákladů a souvisejících 

systémů vnitřní kontroly.  

Cílové datum provedení: 2018. 

79. Náš audit ukazuje, že zjednodušené vykazování nákladů je v rámci výdajů v oblasti 

rozvoje venkova nadále okrajovou metodou. Nejvýznamnějším důvodem toho stavu jsou 

problémy při stanovení nákladů v široké a různorodé škále projektů, činností a příjemců. To 

přispívá k potřebě významných investic do vývoje metodiky zjednodušeného vykazování 

nákladů. Příprava zjednodušeného vykazování nákladů je užitečná jen tehdy, pokud existuje 

mnoho projektů, které jsou navzájem podobné nebo mají podobné výdaje. Zjednodušené 

vykazování nákladů není vhodné pro všechny druhy operací a výdajů, přesto by však bylo 

možné používat je častěji a lépe (viz body 16–17, 48–51). Ačkoli předpisy umožňují použití 

metodik a sazeb zjednodušeného vykazování nákladů vypracovaných v jiných oblastech 

politiky, zjistili jsme, že členské státy tuto možnost využívají jen zřídka.  

80. Normotvůrce může do právních předpisů zahrnout sazby a částky, jež mají být použity 

pro zjednodušené vykazování nákladů. Zvláštní výhodou standardizovaných metod 

zjednodušeného vykazování nákladů je to, že orgány členských států nemusí stanovovat 

žádnou metodiku ani výpočty (viz body 19–20). Je však důležité, aby tyto sazby měly řádný 

základ a byly řádně koordinovány s náklady financovanými na základě faktur a jiné 

dokumentace. 
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Doporučení 3 

Aby usnadnila vhodné použití zjednodušeného vykazování nákladů, měla by Komise  

 • zkoumat možnosti dalšího rozvoje řádně podložených standardizovaných metod 

zjednodušeného vykazování nákladů, 

 • aktualizovat své definice klíčových a pomocných kontrol tak, aby odrážely používání 

zjednodušeného vykazování nákladů. 

Cílové datum provedení: 2018. 

81. Ačkoli Komise prosazuje zvýšené zaměření na výstupy a výsledky jako jeden z důvodů 

používání zjednodušeného vykazování nákladů, nezjistili jsme větší míru zaměření na 

výsledky. Zjednodušené vykazování nákladů by mělo přesunout pozornost od faktur 

k výstupům, nenalezli jsme však žádné známky toho, že by s platbami se zjednodušeným 

vykazováním nákladů bylo dosaženo lepších výsledků ve srovnání s náhradami vzniklých 

nákladů. 

82. Nové platby odvozené od výsledků, které Komise zavedla ve svém návrhu souhrnného 

nařízení, otevírají možnost plateb, které nejsou vázány na náklady. Jejich úspěch bude 

záviset na pokynech Komise a na ochotě členských států osvojit si tuto novou formu 

financování.  

Doporučení 4 

Komise by měla zkoumat potenciál pro odklon od náhrad nákladů směrem k úhradám na 

základě výsledků. Přitom by Komise měla zohlednit dosavadní zkušenosti získané při 

zavádění zjednodušeného vykazování nákladů.  

Cílové datum provedení: 2018. 
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Tuto zvláštní zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Phil WYNN OWEN, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 7. března 2018. 

 Za Účetní dvůr 

 

 

 předseda 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA I 

OPATŘENÍ K ROZVOJI VENKOVA, U NICHŽ SE PRO DVACET PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA 

POUŽÍVÁ ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ 

 

Pozn.: Seznam obsahuje 49 podopatření v oblasti rozvoje venkova, u nichž lze použít zjednodušené 

vykazování nákladů v období 2014–2020. Neexistují žádná podopatření, která by byla plně prováděna se 

zjednodušeným vykazováním nákladů. Zjednodušené vykazování nákladů se používá jen pro konkrétní typy 

projektů nebo výdajů podpořených v rámci příslušného podopatření. 

Zdroj: EÚD na základě informací z členských států a opatření vymezených v nařízení (EU) č. 808/2014. 
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1.1 X X X X X X X X X X X X X X
1.2 X X X X X X X X X X
1.3 X X X
2.1 X X X
2.2 
2.3 X X
3.1 
3.2 X X X
4.1 X X X X X X X
4.2 X
4.3 X X X
4.4 X X X X X X X
5.1

5.2 
Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 6.4

7.1 X X X X
7.2 X
7.3 X
7.4 X X
7.5 X X
7.6 X X X X X
7.7 X
7.8 X
8.1 X X X X X
8.2 X
8.3 X X X
8.4 X X X X
8.5 X X X X X X X X
8.6 X X

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 15.2
16.1 X X X X X X X X X
16.2 X X X X X X X X X X X
16.3 X X X X X X
16.4 X X X X X X X
16.5 X X X X X X X X
16.6 X X
16.7 X
16.8 X
16.9 X X X X X X
16.10 X X X X
17.1 X
17.2
17.3
19.1 X X X X X X X
19.2 X X X X X X X X X
19.3 X X X X X X X X X
19.4 X X X X X X X X X X X X X
20.1 X X
20.2 X X

21 6 13 4 12 14 1 1 9 10 9 6 1 7 6 0 14 21 18 17
30 18 29 21 20 28 14 30 31 23 23 26 36 32 26 8 16 36 25 26

70 % 33 % 45 % 19 % 60 % 50 % 7 % 3 % 29 % 43 % 39 % 23 % 3 % 22 % 23 % 0 % 88 % 58 % 72 % 65 %

Technická pomoc

Počet podopatření, u nichž se používá zjednodušené vykazování nákladů
Celkový počet podopatření PRV, která nejsou vázána na plochu / počet zvířat
% podopatření využívajících zjednodušené vykazování nákladů

Předávání znalostí a informační akce

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

Investice do hmotného majetku

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů

Spolupráce

Řízení rizik

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně 
vedený místní rozvoj)

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními 
katastrofami a zavedení vhodných preventivních opatření
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PŘÍLOHA II 

1. ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ Z HLEDISKA VYVOZOVÁNÍ JISTOTY 

Úvod: Tyto klíčové požadavky jsme projednali s útvary Komise, které odpovídají za evropské 
strukturální a investiční fondy; týkají se všech subjektů, které používají a kontrolují zjednodušené 
vykazování nákladů. Rozsah, v němž budou tyto požadavky zahrnuty do konkrétního auditu, závisí jak 
na rozsahu provedené práce, tak na rozsahu využití zjednodušeného vykazování nákladů u šetřených 
výdajů. 

 

Požadavek Postup 
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Členský stát používá jen metody 
zjednodušeného vykazování 
nákladů, které jsou povoleny 
podle unijních a vnitrostátních 
pravidel.  

Analyzovat unijní a vnitrostátní pravidla:  

• zajistit, aby s nimi byl daný druh zjednodušeného 
vykazování nákladů slučitelný a  

• určit jakákoli omezení druhů operací, pro které lze 
zjednodušené vykazování nákladů použít, a ověřit, že 
se zjednodušené vykazování nákladů používá pro 
povolené druhy operací a kategorie nákladů. 

Zjednodušené vykazování 
nákladů se stanoví jednou 
z metod povolených v právních 
předpisech. 

Analyzovat unijní a vnitrostátní pravidla a určit metody 
povolené pro stanovení zjednodušeného vykazování 
nákladů. 

Ověřit, že zjednodušené vykazování nákladů je stanoveno 
jednou z metod určených v právních předpisech (např. na 
základě přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metody 
výpočtu, použití stávajících unijních nebo vnitrostátních 
programů, použití konkrétních sazeb nebo metod 
z nařízení). 

Jsou-li použity konkrétní sazby nebo metody stanovené 
v nařízeních, není nutné jejich návrh kontrolovat. 

Zjednodušené vykazování 
nákladů zahrnuje pouze 
způsobilé náklady. 

Zajistit, aby metodika pro vymezení zjednodušeného 
vykazování nákladů zahrnovala jen náklady, které jsou podle 
unijních a vnitrostátních pravidel způsobilé. 

Pokud se pro tutéž operaci 
použije kombinace 
zjednodušeného vykazování 
nákladů nebo různých 
mechanismů náhrad, předejde 
se dvojímu vykazování nákladů. 

Ověřit, že jeden druh výdajů pro individuálního příjemce lze 
financovat pouze jednou. 

Je-li operace částečně hrazena na základě skutečně 
vynaložených nákladů, ověřit, zda tyto náklady nejsou 
hrazeny také v rámci zjednodušeného vykazování nákladů.  

Jsou-li pro tentýž druh operace použity jednorázová částka a 
jednotkové náklady, ověřit, že výpočet jednorázové částky 
nezahrnuje prvky hrazené na základě jednotkových nákladů.  

U paušálních sazeb zajistit, aby existovala komplexní 
definice kategorií nákladů, na které se sazba uplatňuje, a 
kategorie nákladů hrazených paušální sazbou, jakož i jasné 
odlišení těchto kategorií. 



2 

 

Požadavek Postup 

Jsou-li základem 
zjednodušeného vykazování 
nákladů stávající unijní nebo 
vnitrostátní programy, měly by 
tyto programy řešit podobné 
druhy příjemců a operací.  

Posoudit, zda jsou druhy příjemců a operací podporovaných 
se zjednodušeným vykazováním nákladů podobné. 
Zkontrolovat tuto skutečnost pro jednotlivé případy, 
například posouzením toho, zda by byl určitý druh příjemce 
způsobilý podle unijního/vnitrostátního programu použitého 
jako základ zjednodušeného vykazování nákladů.  

Ověřit, že parametry použité ze stávající metodiky 
(například zeměpisná působnost) jsou platné i pro druhy 
operací, pro které budou použity.  

Výpočet zjednodušeného 
vykazování nákladů je 
přiměřený: odpovídající a 
odvozený ze skutečnosti, nikoli 
nadměrný nebo extrémní. 

Ověřit, že orgány členských států odůvodnily své 
předpoklady a údaje použité pro metodiku a výpočet 
zjednodušeného vykazování nákladů. 

Výpočet zjednodušeného 
vykazování nákladů je 
spravedlivý: neupřednostňuje 
některé příjemce nebo operace 
vůči ostatním. 

Analyzovat částky nebo sazby zjednodušeného vykazování 
nákladů a ověřit, že předpoklady a údaje použité k jejich 
stanovení jsou odvozeny od průměrných operací/příjemců, 
nebo, alternativně, že částky nebo sazby jsou 
diverzifikovány na základě objektivních odůvodnění.  

Výpočet zjednodušeného 
vykazování nákladů je ověřitelný: 
odvozený z písemných dokladů, 
které lze ověřit, dokud se 
zjednodušené vykazování 
nákladů používá.  

Ověřit, že subjekt, který určuje zjednodušené vykazování 
nákladů, vede odpovídající evidenci: 

• popisu metodiky (včetně klíčových kroků výpočtu), 
• zdrojů použitých údajů, včetně posouzení relevance 

a kvality údajů a 
• samotného výpočtu. 

Ověřit údaje použité k výpočtu zjednodušeného vykazování 
nákladů na základě vzorku a zajistit, aby existovala 
přiměřená auditní stopa. 
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Systém řízení a kontroly 
zahrnuje příslušné kontroly 
týkající se návrhu 
zjednodušeného vykazování 
nákladů. 

Zkontrolovat postupy členských států a posoudit, zda 
obsahují ustanovení o funkčně nezávislém přezkumu 
metodiky a výpočtů zjednodušeného vykazování nákladů. 

Zkontrolovat, že tento přezkum se v příslušných případech 
provádí a zahrnuje výše zmíněné klíčové požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Požadavek Postup 
Pr

ov
ád

ěn
í (

pl
at

by
 n

a 
zá

kl
ad

ě 
zj

ed
no

du
še

né
ho

 v
yk

az
ov

án
í n

ák
la

dů
) 

V praxi používané zjednodušené 
vykazování nákladů se stanoví 
předem. 

Prozkoumat výzvu k předkládání návrhů a ujistit se, že 
obsahuje odkaz na použití zjednodušeného vykazování 
nákladů.  

Kontrolou dokumentu, který stanoví podmínky podpory, 
ověřit, že použitá částka nebo sazba zjednodušeného 
vykazování nákladů byla sdělena nejpozději v rozhodnutí 
o poskytnutí podpory. 

Je jasně vymezeno plnění 
očekávané od příjemce pro 
obdržení platby se 
zjednodušeným vykazováním 
nákladů.  

Ověřit v dokumentu, který stanoví podmínky pro podporu 
u vzorku operací, že předem vymezené smluvní podmínky 
jasně specifikují plnění požadované pro obdržení platby na 
základě zjednodušeného vykazování nákladů. 

Platba se poskytuje pouze 
v případě, že jsou provedena 
předem vymezená plnění. 

Ověřit, že jsou dokončena předem vymezená plnění a že 
jsou dodrženy podmínky pro obdržení podpory (fyzickou 
kontrolou nebo získáním jiných věrohodných důkazů). 

Pro jednorázové částky a jednotkové náklady: ověřit, že jsou 
splněny předem vymezené podmínky. U jednotkových 
nákladů ověřit počet skutečně způsobilých jednotek.  

U paušálního financování ověřit, že stanovená částka 
vychází z kategorií způsobilých nákladů definovaných 
v metodice. Ověřit skutečné vzniklé a zaplacené náklady, na 
které se sazba uplatňuje, a zajistit, aby byly v souladu 
s dokumentem, který stanoví podmínky pro podporu. 

Metodika je řádně uplatňována 
a platba na základě 
zjednodušeného vykazování 
nákladů je správně vypočtena. 

Zkontrolovat, že výpočet platby vychází ze zjednodušeného 
vykazování nákladů, které je stanoveno v souladu s pravidly 
platnými v okamžiku poskytnutí podpory (pokud byla sazba 
nebo částka zjednodušeného vykazování nákladů 
revidována, zkontrolovat použití správných sazeb). 

Matematicky otestovat výpočet platby u vzorku operací 
(jednotkové náklady: počet provedených jednotek 
vynásobený jednotkovými náklady, jednorázová částka: 
rovná se rozhodnutí o podpoře; paušální sazby: % 
vymezených kategorií nákladů). 

V případě, že byla upravena hodnota nákladů, na kterou se 
paušální sazba uplatňuje, ověřit, že vypočtená částka 
odvozená paušální sazbou byla také úměrně upravena. 
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) Systém řízení a kontroly 

zahrnuje příslušné kontroly 
týkající se provádění operací se 
zjednodušeným vykazováním 
nákladů. 
 
 
 
 
 
 
 

Přezkoumat postupy členského státu a posoudit, zda 
zahrnují správní kontroly realizace operace, splnění předem 
vymezených podmínek a ověření jednotek (u jednotkových 
nákladů) a kategorií způsobilých nákladů (pro paušální 
financování). 

Správní kontroly definované 
v systému řízení a kontroly 
fungují účinně. 
 
 
 

Na vzorku plateb prošetřit správní kontroly a ověřit, že byly 
provedeny v souladu s kontrolami definovanými v systému 
řízení a kontroly. 
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PŘÍLOHA II 

2. VÝKONNOST ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ 

Úvod: Tento oddíl uvádí příklady zásad, které mohou být významné pro audit výkonnosti; další mohou 
být vypracovány v závislosti na rozsahu auditu. Kromě toho bude třeba pro každou ze zásad 

vypracovat auditní kritéria. 
 

Zásada Postup 

Ho
sp

od
ár

no
st

 

Zjednodušené vykazování 
nákladů je stanoveno na správné 
úrovni.  

Zkontrolovat, že u dané úrovně výstupů nebo výsledků 
nebylo možné zjednodušené vykazování nákladů navrhnout 
nebo provádět způsobem, který by vedl k významně nižším 
nákladům. 

Pravidelně se hodnotí nutnost 
indexace nebo aktualizace 
metodiky a údajů používaných 
pro výpočet. 

Ověřit (zkoumáním postupů, předchozích aktualizací nebo 
šetření), že orgány členských států pravidelně hodnotí 
nutnost aktualizace předpokladů používaných pro metodiku 
zjednodušeného vykazování nákladů a údajů používaných pro 
výpočet. Zkontrolovat, že v případě potřeby byly výpočty 
aktualizovány.  

Vychází-li zjednodušené vykazování nákladů ze stávajících 
unijních nebo vnitrostátních programů, zkontrolovat, zda 
metodika používaná pro původní program byla během 
období upravena, a pokud tomu tak bylo, ověřit, že 
zjednodušené vykazování nákladů bylo odpovídajícím 
způsobem pozměněno. 

Ef
ek

tiv
no

st
 

Čas a náklady vynaložené na 
přípravu metodiky a výpočtů 
zjednodušeného vykazování 
nákladů jsou úměrné úsporám 
během provádění v období. 

Zkoumat zdroje potřebné ke stanovení metodiky v porovnání 
s úsporami času během provádění. Analyzovat, zda je 
používání zjednodušeného vykazování nákladů pro tento 
konkrétní druh operace, příjemce a/nebo kategorie nákladů 
účinné. 

Správní kontroly jsou 
zjednodušeny tak, aby odrážely 
používání zjednodušeného 
vykazování nákladů. 

Zkoumat postupy a kontrolní seznamy členských států pro 
správní kontroly s cílem zajistit: 

• aby skutečně vzniklé náklady nebyly kontrolovány 
u kategorií výdajů hrazených v rámci zjednodušeného 
vykazování nákladů,  

• aby výdaje certifikované Komisi byly vypočteny na 
základě ověřených množství,  

• aby se u jednotkových nákladů a jednorázových 
částek kontroly zaměřovaly na výstupy a výsledky a 

• aby se u paušálních sazeb ověřování zaměřilo na 
způsobilé náklady, na které se daná sazba uplatňuje.  

Ú
či

nn
os

t 

Zjednodušené vykazování 
nákladů se zaměřuje na 
dosahování výstupů a výsledků. 

Kontrolovat, zda jsou plnění očekávaná od příjemce pro 
obdržení platby na základě zjednodušeného vykazování 
nákladů jasně vázána na dosahování cílů politiky. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 

„NOVÉ METODY FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ROZVOJE VENKOVA: 

JEDNODUŠŠÍ, ALE BEZ ZAMĚŘENÍ NA VÝSLEDKY“ 

SHRNUTÍ 

I. V roce 2014 Komise zjednodušené vykazování nákladů zdokonalila, aby se provádění některých 

opatření pro rozvoj venkova dále zjednodušilo. Od počátku bylo jasné, že většího zaměření na 

výsledky tato alternativní metoda náhrady nákladů pravděpodobně nedosáhne. Přístup založený na 

zjednodušeném vykazování nákladů by jako takový měl vést ke stejným výsledkům jako standardní 

systémy úhrady nákladů, avšak jednodušeji a rychleji. 

IV. Komise se domnívá, že zjednodušené vykazování nákladů významně snižuje administrativní 

zátěž a že lidské zdroje a administrativní činnost související s řízením fondu se mohou více 

soustředit na politické cíle místo na shromažďování a ověřování finančních dokladů. 

V. Komise objasnila a má v úmyslu blíže vysvětlit úlohu certifikačních subjektů, pokud jde o audit 

metodiky zjednodušeného vykazování nákladů, na schůzích odborné skupiny pro certifikační 

subjekty. 

VI. Komise se domnívá, že zjednodušené vykazování nákladů představuje u výdajů nesouvisejících 

s plochou a počtem zvířat novinku. Jeho převzetí členskými státy vyžaduje určitý čas. Některé 

metody zjednodušeného vykazování nákladů jsou však v současnosti zaváděny prostřednictvím 

změn programů rozvoje venkova. 

VII. 

První odrážka: Komise toto doporučení přijímá a již začala pokyny aktualizovat, a to především za 

účelem zahrnutí změn, které budou zavedeny souhrnným nařízením o společných ustanoveních. 

Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá. 

Komise uznává, že v aktualizovaných pokynech je nutné objasnit některé aspekty týkající se 

ověřování metodiky a výpočtů zjednodušeného vykazování nákladů. Certifikační subjekty 

v současnosti u zjednodušeného vykazování nákladů vydávají stanovisko k systémům vnitřní 

kontroly a rovněž k legalitě a správnosti výdajů, včetně dodržování platných právních předpisů. 

Jejich úloha v auditu zjednodušeného vykazování nákladů by však mohla být jasnější. 

Třetí odrážka: Komise toto doporučení přijímá a bude seznam klíčových a pomocných kontrol 

aktualizovat tak, aby zohledňoval využití zjednodušeného vykazování nákladů. Do souhrnného 

nařízení o společných ustanoveních zařadila více standardizovaných metod zjednodušeného 

vykazování nákladů. 

Čtvrtá odrážka: Komise toto doporučení přijímá. Jak je uvedeno ve sdělení o budoucnosti 

potravinářství a zemědělství, Komise v současnosti zvažuje přechod k systémům, kdy by náhrady 

pro členské státy závisely na provádění politiky. 

PŘIPOMÍNKY 

Rámeček 3 – Paušální sazba na výdaje na sociální zabezpečení ve Švédsku 

Příklad ze Švédska velmi vhodně ukazuje možné administrativní výhody plynoucí z využívání 

zjednodušeného vykazování nákladů místo skutečně vzniklých nákladů. 
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28. Komise se domnívá, že investice, jež jsou zapotřebí k vypracování metodiky zjednodušeného 

vykazování nákladů, později vyrovná úspora času příslušných orgánů vynakládaného na podávání 

a vyřizování žádostí o podporu a žádostí o platbu. 

Rámeček 7 – Přiměřenost nákladů v případě plateb grantů na základě vzniklých nákladů 

Druhý odstavec: Za posouzení přiměřenosti nákladů odpovídají členské státy. Nabídky nebo 

referenční ceny přitom mimoto představují pouze dvě z existujících možností (v čl. 48 odst. 2 

písm. e) nařízení (EU) č. 809/2014 je s ohledem na ně uvedeno „jako např.“). Komise chrání 

rozpočet EU v případech, kdy posuzování shody odhalí nedostatky, a vydává pokyny ohledně 

možného zlepšení zavedených systémů (viz Pokyny pro kontroly a sankce v oblasti rozvoje 

venkova, včetně kontrolního seznamu pro posouzení přiměřenosti nákladů, který EÚD uvedl ve 

zvláštní zprávě č. 22/2014). 

30. Komise podotýká, že podle platného právního rámce (články 67 a 68 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) není třeba částky zjednodušeného vykazování nákladů stanovené na základě 

metodiky během programového období nutně aktualizovat nebo revidovat. Ačkoliv pro povinnou 

aktualizaci výpočtů neexistuje právní základ, může být nutné zjednodušené vykazování nákladů 

aktualizovat, pokud se prokáže, že již není spravedlivé (tj. neodráží průměrné tržní náklady). 

34. Komise zcela souhlasí s názorem, že podkladové údaje pro výpočet zjednodušeného vykazování 

nákladů by měly být k dispozici pro případné ověření. To je zmíněno rovněž v pokynech pro ESI 

fondy týkajících se zjednodušeného vykazování nákladů, které byly zveřejněny v roce 2014. 

Rámeček 10 – Orgány členských států nebyly vždy schopny vysvětlit svůj výběr údajů pro 

výpočty zjednodušeného vykazování nákladů 

Jak bylo uvedeno výše, Komise zcela souhlasí s názorem, že by podkladové údaje pro výpočet 

zjednodušeného vykazování nákladů měly být dostupné pro případné ověření a že by řídicí orgány 

měly být schopny svá rozhodnutí týkající se použitých podkladových údajů vysvětlit. 

Je však třeba přihlédnout rovněž ke skutečnosti, že u určitých speciálních materiálů a služeb je 

obtížné obdržet od poskytovatelů/výrobců dokonce i tři nabídky, a ještě obtížnější je to v případě, 

mají-li být podány v nejvzdálenějších regionech a na omezené množství (např. malé traktory 

používané na příkrých svazích, materiály odolné vůči tropickým podmínkám, speciální stroje atd.). 

Rámeček 11 – Jednorázová částka na základě nesrovnatelných nabídek, která nevedla 

k žádným úsporám 

Komise má za to, že tuto připomínku nelze zevšeobecňovat, jelikož se nevztahuje na všechny 

případy: účast na veletrzích může zahrnovat různé kategorie způsobilých výdajů, které všechny 

společně mohou skutečně vést k další zátěži pro správní orgány a příjemce. Zjednodušené 

vykazování nákladů se doporučuje zejména u malých grantů a u ostatních ESI fondů je dokonce 

povinné. 

40. Komise podotýká, že nejnovějšími úpravami právních předpisů se sladil přístup s ostatními ESI 

fondy, u nichž se nezávislé prohlášení nevyžaduje. Některé metody zjednodušeného vykazování 

nákladů členské státy v praxi nemohly použít, protože nezávislé prohlášení bylo možné podat jen 

prostřednictvím změny programu. Jak uvádí EÚD, členské státy se stále mohou rozhodnout, že do 

přezkumu metodiky a výpočtů zapojí nezávislý subjekt. Komise se proto domnívá, že toto zrušení 

přináší zjednodušení a mělo by se pokládat spíše za příležitost než za výzvu. 

42. Audity souladu prováděné Komisí se nezaměřují výhradně na zjednodušené vykazování 

nákladů. Aby se získala přiměřená jistota, že k výdajům financovaným z EZFRV v souvislosti se 

zvolenými opatřeními byla podána žádost a že byly vynaloženy v souladu s pravidly EU, posuzuje 

se zjednodušené vykazování nákladů na základě vzorku v rámci auditu systémů. V opačném 
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případě by bylo zjednodušené vykazování nákladů jediným předmětem auditu a nebylo by možno 

ověřit jiné skutečnosti. 

43. Komise má za to, že finanční opravy nepředstavují překážku, nýbrž nápravu v případě 

nedodržení pravidel (porušení právních předpisů EU, porušení smlouvy), a nezávisejí na metodice 

výpočtu nákladů. 

Komise (GŘ pro ESI fondy) vydává členským státům k zjednodušenému vykazování nákladů 

pokyny. Pro členské státy bylo uspořádáno několik informačních schůzek, jichž se zúčastnili také 

auditoři. Pokud měly členské státy dotazy týkající se metodiky zjednodušeného vykazování 

nákladů, bylo poskytnuto vysvětlení. 

44. Takováto možnost u všech ESI fondů by mohla být pro Komisi zatěžující, přičemž smyslem 

využívání zjednodušeného vykazování nákladů je právě snížení administrativní zátěže pro orgány. 

46. Pokyny Komise určené certifikačním subjektům jsou obecné a nemohou se zabývat konkrétními 

postupy, jako je zjednodušené vykazování nákladů, jež se na jednotlivé platební agentury mohou 

nebo nemusí vztahovat. 

47. Nezávislá kontrola nutně nezajišťuje, že je systém odolný vůči chybám. Komise podotýká, že 

v době provádění tohoto auditu platila dosud povinnost nechat metodiku osvědčit nezávislým 

subjektem, a jak EÚD prokázal, nevedlo to k snížení rizika chyb ve výpočtech. Naopak se zdá, že 

platby v rámci ostatních ESI fondů založené na zjednodušeném vykazování nákladů, u nichž se 

nezávislá kontrola neprováděla, jsou k chybám náchylné méně. 

48. Na základě nedávné studie týkající se „využívání a zamýšleného použití zjednodušeného 

vykazování nákladů v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV)“ má Komise přehled o využívání a zamýšleném použití zjednodušeného vykazování 

nákladů. 

56. Komise se domnívá, že platby se zjednodušeným vykazováním nákladů lze v zásadě využít 

u všech druhů operací, i když rozmanitost projektů podpořených v rámci EZFRV může vyžadovat 

počáteční investice do vytvoření metodiky. 

58. Viz odpověď Komise k bodu 56. 

61. Auditoři Komise skutečně ověřují návrh a provádění (náležité uplatňování) zjednodušeného 

vykazování nákladů, pokud se využívá při provádění opatření spadajících do rozsahu auditu. 

Komise zvažuje, že při příští revizi dokumentu bude zjednodušené vykazování nákladů v rámci 

klíčových a pomocných kontrol zmíněno jednoznačněji. 

62. Komise zdůrazňuje, že by certifikační subjekty neměly uplatňovat zásady výkonnosti uvedené 

v příloze II.2. Podle stávajícího právního rámce přesahují tyto zásady rozsah auditní činnosti 

certifikačních subjektů, jak je jasně stanoveno v článku 9 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

63. Komise má za to, že tato připomínka prokazuje relevantnost rozhodnutí normotvůrce osvědčení 

zrušit. 

67. Z pokynů vyplývá, že využívání zjednodušeného vykazování nákladů má významně snížit 

administrativní zátěž pro orgány a příjemce a umožnit, aby se administrativní činnost související 

s řízením fondu soustředila více na dosažení politických cílů místo na shromažďování a ověřování 

finančních dokladů. 

68. Nejsou k dispozici žádné informace o tom, že zjednodušené vykazování nákladů pomůže 

dosáhnout v porovnání se skutečnými náklady lepších výsledků. Systém náhrad na základě 

zjednodušeného vykazování nákladů by měl vést ke stejným výsledkům jako standardní systémy 

úhrady nákladů, avšak jednodušším a rychlejším způsobem. Viz odpověď Komise k bodu 67. 
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69. Zatímco stanovení kritérií výběru a intenzita podpory představují prostředky k lepšímu zacílení 

zásahů (např. na určité příjemce nebo oblasti), uplatňování zjednodušeného vykazování nákladů 

vede v porovnání se standardními způsoby proplácení nákladů příjemcům (faktury) 

k administrativnímu zjednodušení. Prvně uvedené metody pomáhají zvýšit účinnost politiky, 

posledně uvedená metoda vede k zvýšení správní účinnosti. 

Společná odpověď Komise k bodům 70 a 71. 

Účinnost politiky je založena na účinném vzájemném působení podpořených zásahů z hlediska cílů 

politiky. Ukazatele společného systému monitorování a hodnocení mají posoudit účinnost politiky. 

Vycházejí proto z provedených činností, a nikoli z toho, jak byly tyto činnosti uhrazeny. Podle 

intervenční logiky nemůže existovat přímá souvislost mezi cíli politiky a platbami pro příjemce. 

Operace podpořené v rámci rozvoje venkova jsou s cíli politiky jednoznačně spojeny 

prostřednictvím oblastí zájmů, v nichž se uskutečňují. 

72. Tato možnost „plateb založených na splnění podmínek“, která bude zavedena v souhrnném 

nařízení o společných ustanoveních, se nepokládá za zjednodušené vykazování nákladů (platba pro 

příjemce), nýbrž za novou formu financování, na jejímž základě může Komise poskytnout 

členským státům náhrady. Nové ustanovení v nařízení o společných ustanoveních vyplývající 

z podobného návrhu obsaženého ve změnách finančního nařízení (článek 121) umožňuje uhradit 

členským státům náklady na základě splnění podmínek souvisejících s dosažením pokroku v 

realizaci nebo s plněním cílů programů, jak je stanoveno v aktech v přenesené pravomoci (jež 

budou přijaty). 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

74. Komise nesouhlasí s přímou souvislostí mezi platbou na úrovni projektu a výsledky, jak je 

objasněno v odpovědích Komise k bodům 69–72. 

75. Řídicí orgány musí metodice věnovat čas pouze v případě, je-li zavedeno zjednodušené 

vykazování nákladů v souladu s čl. 67 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013. V čl. 67 odst. 5 

písm. b) až e) a v článku 68 jsou však stanoveny jiné možnosti, které vypracování metodiky 

nevyžadují. 

77. Neexistují-li právní požadavky na pravidelnou aktualizaci, je posouzení toho, zda je 

zjednodušené vykazování nákladů třeba aktualizovat, pokud se ukáže, že není spravedlivé (tj. již 

neodráží průměrné tržní náklady) v kompetenci členských států. Viz rovněž odpověď Komise 

k bodu 30. 

Doporučení 1 

Komise toto doporučení přijímá. Komise pokyny reviduje a uvede některé příklady osvědčených 

postupů a další informace. 

78. Předpokládá se, že v rámci přezkumu systému vnitřní kontroly ověří certifikační subjekty 

postupy zjednodušeného vykazování nákladů s cílem posoudit nastavení procesu. Mimoto otestují 

některé transakce podle seznamu klíčových a pomocných kontrol, aby zjistily, zda jsou kontroly 

platební agentury náležitě nastaveny a prováděny. To je uvedeno v pokynech pro certifikační 

subjekty, které se budou od rozpočtového roku 2019 uplatňovat povinně a v rozpočtovém roce 2018 

dobrovolně. 

Během statistického testování věcné správnosti souborů by certifikační subjekty měly podrobně 

ověřit žádost o platbu, kontroly platebních agentur (správní a/nebo na místě) a výpočet platby. 

Pokud certifikační subjekt již postup přezkoumal, je nutno ověřit pouze početní správnost výpočtu 

platby. 
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Co se týká metodiky zjednodušeného vykazování nákladů, v některých případech ji certifikační 

subjekty přezkoumaly. 

Úloha certifikačních subjektů v auditu zjednodušeného vykazování nákladů byla objasněna na 

pracovním semináři věnovaném zjednodušenému vykazování nákladů, který se konal během 

listopadové schůze odborné skupiny pro certifikační subjekty, a blíže bude vysvětlena na schůzích 

odborné skupiny. 

Doporučení 2 

Komise toto doporučení přijímá. 

Certifikační subjekty v současnosti u zjednodušeného vykazování nákladů vydávají stanovisko k 

systémům vnitřní kontroly a rovněž k legalitě a správnosti výdajů, včetně dodržování platných 

právních předpisů. Úloha certifikačních subjektů by měla být blíže objasněna a Komise se domnívá, 

že tato část doporučení je v současnosti zohledňována. Pokud jde o auditní činnost, kterou mají 

certifikační subjekty provádět s ohledem na zjednodušené vykazování nákladů na úrovni platební 

agentury, jsou pokyny jasné. 

Jejich úlohu, pokud jde o audit metodiky zjednodušeného vykazování nákladů, Komise objasnila a 

má v úmyslu blíže vysvětlit na schůzích odborné skupiny pro certifikační subjekty. Viz odpověď 

Komise k bodu 78. 

79. Komise se domnívá, že zjednodušené vykazování nákladů představuje u výdajů nesouvisejících 

s plochou a počtem zvířat novinku. Jeho převzetí členskými státy vyžaduje určitý čas. Některé 

metody zjednodušeného vykazování nákladů jsou však v současnosti zaváděny prostřednictvím 

změn programů rozvoje venkova. 

Doporučení 3 

Komise toto doporučení přijímá, a sice následovně: 

První odrážka: Komise má za to, že toto dílčí doporučení bylo zohledněno, jelikož do souhrnného 

nařízení o společných ustanoveních byly zahrnuty nové standardizované metody zjednodušeného 

vykazování nákladů. Komise bude i nadále zkoumat možnosti vypracování dalších 

standardizovaných metod zjednodušeného vykazování nákladů, které budou do právních předpisů 

v budoucnu zahrnuty, v této fázi však nemůže přijmout konkrétní závazky. 

Druhá odrážka: Komise bude definici klíčových a pomocných kontrol aktualizovat tak, aby se 

zohlednilo využívání zjednodušeného vykazování nákladů. 

81. Využívání zjednodušeného vykazování nákladů má snížit administrativní zátěž pro orgány 

a příjemce a umožnit, aby se administrativní činnost související s řízením fondu soustředila více na 

dosažení politických cílů místo na shromažďování a ověřování finančních dokladů. Nejsou 

k dispozici žádné informace o tom, že zjednodušené vykazování nákladů pomůže dosáhnout 

v porovnání se skutečnými náklady lepších výsledků. Systém náhrad založený na zjednodušeném 

vykazování nákladů by měl vést ke stejným výsledkům jako standardní systémy úhrady nákladů, 

avšak jednodušším a rychlejším způsobem. 

82. Nové ustanovení v nařízení o společných ustanoveních umožňuje uhradit členským státům 

náklady na základě splnění podmínek souvisejících s dosažením pokroku v realizaci nebo splněním 

cílů programů a toto bude stanoveno v aktech v přenesené pravomoci (jež budou přijaty). 

Doporučení 4 

Komise toto doporučení přijímá. 
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Ačkoliv Komise není v této fázi schopna přijmout konkrétní závazky v souvislosti s legislativními 

návrhy pro období po roce 2020, zvažuje (jak je uvedeno ve sdělení o budoucnosti potravinářství 

a zemědělství) přechod k systémům, v nichž budou náhrady pro členské státy záviset na provádění 

politiky. Současně bude Komise členské státy i nadále vybízet, aby využívaly zjednodušené 

vykazování nákladů s cílem zjednodušit proplácení nákladů příjemcům. 



 
Činnost Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 8.3.2017 

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 

23.1.2018 

Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 7.3.2018 

Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) 
ve všech jazycích 

9.4.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zjednodušené vykazování nákladů může přinést 
zjednodušení a také snížit administrativní zátěž pro 
příjemce i pro orgány členských států. Uplatňuje se však 
jen u malé části výdajů na rozvoj venkova pro období 
2014–2020. Tím, že metody zjednodušeného vykazování 
nákladů odvozují platbu od výstupu, přesouvají zaměření 
od faktur, nezvyšují však zaměření na výsledky. 
Konstatovali jsme, že zjednodušené vykazování nákladů 
může udržet náklady v oblasti rozvoje venkova pod 
kontrolou, pouze však v případě, že je stanoveno na 
správné úrovni a opírá se o přiměřenou, spravedlivou a 
ověřitelnou metodiku.

© Evropská unie, 2018

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské 
unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv. 
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