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SHRNUTÍ 
 

 

Abstrakt 

 

Cílem této studie je zhodnotit správní kapacitu členských států pro provádění 

politiky soudržnosti v období 2014–2020 a uskutečněná přípravná opatření na 

správní úrovni za účelem úspěšného zahájení programového období. Čtrnáct 

případových studií ukazuje, že na unijní úrovni i na úrovni členských států 

probíhá příprava zjednodušujících opatření vycházejících ze zkušeností 

z minulých období, nicméně účinná a účelná správa evropských strukturálních 

a investičních fondů v období 2014–2020 bude pro vnitrostátní a regionální 

orgány ze správního hlediska stále náročným úkolem. 
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SHRNUTÍ 
 

Na začátku programového období 2014–2020 politiky soudržnosti byly členské státy 

v závěrečné fázi příprav dohod o partnerství a operačních programů. K novým prvkům 

programového období 2014–2020 patří užší spolupráce mezi různými partnery 

v jednotlivých členských státech a lepší koordinace unijních, vnitrostátních a regionálních 

zásahů. Požadavek na současné vypracování dohod o partnerství a operačních programů 

vytváří velký tlak na správní kapacitu. Již nízké míry čerpání a výsledky hodnocení 

v polovině programového období 2007–2013 naznačovaly, že je nutné výrazně zlepšit 

správní kapacitu v mnoha členských státech. Správní kapacita se vztahuje na široké 

spektrum různých úrovní a prvků veřejné správy a zahrnuje i řízení lidských zdrojů 

a vnitrostátní a regionální právní rámce a právní postupy. 

 

Účelem studie je ukázat, jak se členské státy poučily z minulých zkušeností a v čem 

zlepšení správní kapacity usnadňuje přípravu na programové období 2014–2020. 

14 případových studií popisuje aktuální stav přípravy správních systémů v Rakousku, 

Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, 

Itálii, Lucembursku, Polsku, Švédsku a Spojeném království. Některé případové studie se 

zaměřují na konkrétní operační programy, jiné podávají celkový přehled situace v členském 

státě. Je třeba podotknout, že případové studie vycházejí z informací a dokumentů 

dostupných v době, kdy byly sepisovány, a také z rozhovorů s příslušnými orgány. 

Dostupnost informací v rámci jednotlivých členských států je v přípravné fázi 

programového období 2014–2020 velmi variabilní. Názory různých zúčastněných stran jsou 

i v rámci jednoho členského státu často nejednotné. Ve snaze o diskrétnost dotazované 

orgány také ne vždy vyjádřily svůj názor. Případové studie analyzují tři hlavní aspekty: 

aktuální stav plánování, aktuální stav přípravy správní kapacity a vliv různých parametrů 

(např. změny v počtu operačních programů a stran zapojených do jejich správy a provádění 

či změny v tematickém zaměření) na správní kapacitu. 

 

Aktuální stav plánování 

Navazování partnerství je dlouhodobý a složitý proces, který se vyznačuje vyváženým 

podílem iniciativ směřujících zdola nahoru a iniciativ směřujících shora dolů. V některých 

členských státech tento proces vedl k institucionálním reformám a ke změnám zavedených 

způsobů uvažování o struktuře operačních programů. Byly zavedeny nové operační 

programy financované z více zdrojů a celkový počet operačních programů se snížil. 

Přestože členské státy hodnotí posílení navazování partnerství v zásadě pozitivně, často 

kritizují různost zájmů zúčastněných stran a složitost rozhodování.  

 

V důsledku dlouhých interinstitucionálních jednání vstoupil regulační rámec v platnost 

teprve v prosinci 2013, což způsobilo zpoždění ve finalizaci programových dokumentů. 

Zatímco některé orgány hodnotí úlohu Evropské komise pozitivně a uvádějí, že Komise 

poskytuje konstruktivní podporu v průběhu přípravného procesu, jiné si naopak stěžují na 

nekonzistentnost mezi zpětnou vazbou na formálních a neformálních setkáních a na 

nekonzistentní zpětnou vazbu od různých úředníků a útvarů.  

 

Správní kapacita 

Obecně vzato budou členské státy vycházet ze zkušeností s řízením programů získaných 

během předchozího programového období, resp. předchozích programových období. 

Možnost snížit počet operačních programů v mnoha státech povede spíše ke vzniku 

složitějších struktur, než k jejich zjednodušení. Rozhovory ukázaly, že v období 2007–2013 

se správní problémy týkaly lidských zdrojů, a to konkrétně fluktuace zaměstnanců, 
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nedostatku znalostí a zkušeností či dokonce absence odpovídajícího správního rámce. 

Fluktuace zaměstnanců bude pravděpodobně problémem i nadále. V odpovědi na finanční 

a hospodářskou krizi provedly některé členské státy změny ve správní struktuře za účelem 

zvýšení účinnosti a šetření zdrojů veřejného financování. V jiných členských státech vedl 

programovací proces 2014–2020 ke zvýšení počtu zaměstnanců, protože byly zvýšeny 

rozpočty na technickou pomoc, aby bylo možné financovat lidské zdroje. 

 

Vliv různých parametrů na správní kapacitu 

Vlastní hodnocení účinnosti správní kapacity sestavená jednotlivými členskými státy 

vyznívají pozitivně, nicméně ne vždy se shodují s hodnoceními vypracovanými Evropskou 

komisí, která jsou součástí písemných stanovisek a vycházejí ze zkušeností 

z programového období 2007–2013. Podle těchto hodnocení správní kapacitu v období 

2007–2013 omezovaly tři obecné parametry: institucionální nestabilita související 

s legislativními, organizačními a procedurální změnami, vysoká fluktuace zaměstnanců 

v řídicích orgánech a zprostředkujících subjektech a nedostatky v oblasti školení 

a profesního rozvoje. Na úrovni jednotlivých úkonů, které jsou součástí cyklu řízení 

programů, jsou mezi jednotlivými členskými státy a mezi jednotlivými programy značné 

rozdíly ve správní kapacitě pro politiku soudržnosti. 

 

Předpokládá se, že účinné a účelné řízení evropských strukturálních a investičních fondů 

bude v období 2014–2020 ze správního hlediska velmi náročné vzhledem k vyšším 

nárokům na správní kapacitu ve srovnání s obdobím 2007–2013. Vyšší nároky souvisejí 

s přísnějšími požadavky na vykazování údajů, s novým výkonnostním 

rámcem a s počátečními obtíži spojenými se zaváděním nových systémů elektronické 

výměny údajů („e-soudržnost“). Navíc probíhá také reforma správních struktur, která má 

dopad na orgány, postupy a lidské zdroje. Dalším problémem jsou omezené personální 

zdroje a úspornější rozpočty na technickou pomoc, a to zejména v těch členských státech, 

kde došlo k omezení veřejných financí v důsledku hospodářské krize. Členské státy mají 

možnost zavádět zjednodušující opatření pro období 2014–2020 a výzkum ukázal, že řídicí 

orgány se snaží zlepšit správní kapacitu, a to nejčastěji prostřednictvím následujících 

opatření: snížení administrativní zátěže pro příjemce prostřednictvím harmonizace pravidel 

pro jednotlivé priority a témata, zefektivnění procesů a postupů, snížení požadavků na 

vykazování údajů a vylepšení správy údajů (rovněž prostřednictvím „e-soudržnosti“). 

 

Doporučení 

Studie přináší řadu doporučení ke zlepšení správní kapacity pro budoucí plánování 

a provádění evropských strukturálních a investičních fondů. Tato doporučení jsou rozdělena 

podle různých úrovní správy. Klíčovou otázkou pro Evropský parlament je zajistit, aby 

parlamentní výbory mohly důkladněji kontrolovat Evropskou komisi, komisaře a ministry 

členských států v záležitostech týkajících se správní kapacity. Evropská komise by například 

mohla Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy o úloze nových útvarů pro 

správní kapacitu v Evropské komisi a o nejproblematičtějších oblastech pro (některé) 

členské státy, zejména pak o splnění předběžných podmínek, o provádění akčních plánů 

pro kapacitu a o výkonnostním rámci a rezervě. Pokud má Evropský parlament volat 

k odpovědnosti ostatní orgány, musí mít lepší přehled o faktorech ovlivňujících správní 

kapacitu v jednotlivých členských státech. Evropský parlament by ke zvýšení povědomí 

v této oblasti mohl přispět prostřednictvím debat, veřejných slyšení, zpráv a studií 

o otázkách týkajících se správní kapacity v průběhu provádění programů pro období  

2014–2020. 


