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Kodex chování a střety zájmů na kterékoli správní 
úrovni řízení fondů EU 

 

SHRNUTÍ1 

Úvod 

Při přípravě programového období 2014–2020 byly zaznamenány zvýšené obavy ze střetu 
zájmů, které mají dopad na využívání finančních prostředků Evropské unie (EU) v rámci 
sdíleného řízení. Podpora zavádění politik předcházení střetům zájmů byla považována za 
důležitý aspekt posilování ochrany finančních zájmů EU. 

Cílem této studie je porozumět tomu, jakým způsobem veřejné správy členských států 
podílející se na sdíleném řízení finančních prostředků EU, konkrétně evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), zajišťují integritu příslušných procesů 
rozhodování a řízení. Studie se věnuje přístupům založeným na „měkkém“ i „tvrdém“ právu, 
např. nařízeních a kodexech chování týkajících se předcházení střetům zájmů. Jejím cílem 
je nejen získat přehled o nynějších přístupech k řešení střetů zájmů, ale zabývá se také jejich 
účinností a případným zkvalitněním v budoucnosti, přičemž vychází mimo jiné z postupů 
uplatňovaných v EU i mimo ni. 

Tematicky se zaměřuje na předcházení střetům zájmů v konkrétní oblasti sdíleného řízení, 
přesněji dvou ESI fondů, a sice Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského 
sociálního fondu (ESF). Aby dosavadní výzkum získal skutečnou hodnotu, bylo přijato 
rozhodnutí uplatňovat úzkou definici pojmu střetu zájmů. Studie se zaměřuje na střety 
zájmů mající dopad na členy monitorovacích výborů (a veškerých příslušných podvýborů), 
které byly zřízeny, aby zajišťovaly strategickou orientaci operačních programů a dohled nad 
jejich prováděním, a které ztělesňují zásadu partnerství. 

Zjištění 

Na následujících stranách jsou stručně představena hlavní zjištění týkající se rámce pro 
předcházení střetům zájmů na evropské i vnitrostátní úrovni, účinnost tohoto předcházení 
a osvědčené postupy. 

  

                                                 
1 Původní anglické znění shrnutí i celá studie jsou zveřejněny na: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf
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Rámec pro předcházení střetům zájmů 

Rámec pro řešení střetů zájmů se dotýká opatření v oblasti partnerství v rámci ESI fondů a 
zahrnuje právní základ EU, související pokyny a příslušné odpovědi členských států ve formě 
provedených opatření k řešení střetů zájmů. 

Rámec na úrovni EU je stanoven ve finančním nařízení (článek 57) a v nařízení o společných 
ustanoveních (článek 5, jehož ustanovení podporuje nařízení Komise v přenesené 
pravomoci o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci ESI fondů). 

Pokud jde o otázku, zda lze článek 57 finančního nařízení přímo použít na sdílené řízení, 
panuje určitá nejistota. Článek 57 je skutečně považován za ustanovení, které primárně řeší 
střety zájmů v rámci sdíleného řízení. Z toho důvodu Evropská komise navrhla revizi 
požadavků týkajících se střetů zájmů ve finančním nařízení, konkrétně pak nový článek o 
střetu zájmů (článek 59), v němž je jasně stanoveno, že požadavky týkající se střetů zájmů 
se vztahují na všechny formy plnění rozpočtu, tj. včetně sdíleného řízení.  

Regulační rámec na úrovni EU pak podpírá řada pokynů vypracovaných různými útvary 
Evropské komise. V rámci přezkoumávání tohoto dokumentu je vhodné si povšimnout 
rostoucího významu střetů zájmů. Za zmínku rovněž stojí podstatné úsilí Evropské komise 
o šíření opatření proti podvodům, jež zahrnují také střety zájmů. 

Členské státy přijaly k plnění požadavků týkajících se střetů zájmů v rámci ESI fondů různé 
přístupy včetně právních nástrojů, kodexů chování nebo začlenění těchto požadavků do 
jednacích řádů monitorovacích výborů či jiných příslušných dokumentů. 

Pokud jde o používání právních nástrojů k řešení střetů zájmů v rámci ESI fondů, existují 
různé scénáře: členské státy mají zvláštní právní předpis upravující problematiku střetů 
zájmů v rámci ESI fondů; členské státy mají „horizontální“ právní předpis obecně upravující 
problematiku střetů zájmů pro celý sektor veřejné správy; členské státy mají zvláštní i 
horizontální právní předpis. 

Některé členské státy přijaly kodexy chování týkající se střetů zájmů majících dopad na 
sektor veřejné správy. Tyto kodexy často doplňují regulační rámec. Případová studie a 
průzkumy však naznačují, že nejsou k dispozici žádné kodexy chování upravující scénáře 
střetů zájmů v rámci ESI fondů. Zainteresované strany se domnívají, že platné kodexy 
upravující chování úředníků se již scénáři střetů zájmů dostatečně zabývají, a to i takovými, 
k nimž může dojít v rámci ESI fondů. 

Několik členských států řeší problematiku střetů zájmů v rámci ESI fondů v jednacích řádech 
monitorovacích výborů či příslušných podvýborů. Neexistuje však žádný homogenní 
přístup, a tak zatímco například jednací řády některých výborů řeší tuto problematiku jen 
zběžně nebo ji neřeší vůbec, jednací řády jiných výborů stanoví v tomto ohledu 
propracovanější požadavky. 
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Účinnost předcházení střetům zájmů 

Z případových studií vyplývá, že největším problémem nejsou chybějící pravidla či kodexy, 
ale nedostatečné povědomí o možných střetech zájmů, nedostatečně etické vedení 
monitorovacích výborů, nedostatečná transparentnost a nekvalitní řízení a omezená 
institucionalizace politik předcházení střetům zájmů v těchto výborech. V takovýchto 
případech nebo v zemích, kde je důvěra veřejnosti vysoká, není mnohdy další právní úprava 
zapotřebí. Stávající přístupy založené na pravidlech jsou nezbytné, musí je však doplňovat 
„měkké“ přístupy, etické vedení a investice do transparentnosti. Transparentní systém, jejž 
může každá osoba přirozeně sledovat, veřejnosti a dalším osobám věnujícím se plnění ESI 
fondů také ukáže, že monitorovací výbory plní svou úlohu spravedlivým způsobem a bez 
nevhodných ovlivnění. Z toho důvodu by protokoly a hlasování měly být zveřejňovány a 
střety zájmů intenzivněji projednávány, což vyžaduje, aby předsedové monitorovacích 
výborů zaujali aktivní úlohu. 

Studie má zásadní význam, pokud jde o účinnost kodexů a pokynů. Přijmout kodex chování 
nepostačuje. Ve většině monitorovacích výborů jsou pokyny na úrovni EU málo známé. Na 
vnitrostátní úrovni spotřebují koncipování, formulace a přijetí kodexu příliš mnoho času a 
energie a pro řadu orgánů tím práce v tomto ohledu končí. Z kodexu se stane „papírový 
tygr“ a nikdy nedojde k jeho uplatnění v praxi či sledování. Výzvou do budoucna by se tedy 
mělo stát využití dynamiky plynoucí z formulace kodexu. Podpoří se tak trvalé uvažování o 
ústředních hodnotách a standardech zahrnutých v kodexu. Bude proto důležité, aby se 
politici a úředníci pravidelně setkávali a stávající kodexy projednávali (a aktualizovali). 

Celkově vzato by se etická politika a politika předcházení střetům zájmů neměly stát 
politikami sloužícími k zaplňování mezer, které vznikají v důsledku jiných politik a procesní 
logiky veřejné správy. Nastal čas uznat, že etika není pouze normativní otázkou. Jedná se o 
otázku praktického, každodenního života.  

Nejdůležitější je zavést věrohodný mechanismus sledování a kontroly, přičemž 
rozhodujícími aspekty jsou transparentnost a dostupnost informací, sledování a 
prosazování. Nedoporučujeme přijímat další pravidla a další kodexy, domníváme se ale, že 
by země měly investovat do sledování (účinnosti svých vlastních) politik předcházení 
střetům zájmů a jmenovat stávající subjekty (například veřejného ochránce práv) k 
provádění pravidelného testování střetů zájmů a k podávání zpráv. 

Politiky předcházení střetům zájmů jsou výrazem nedůvěry. Domníváme se, že veřejnost 
bude v budoucnu dál zpochybňovat postupy, pomocí nichž veřejné instituce nebo politici 
upravují své vlastní etické chování. Každá forma samoregulace bude i nadále budit 
podezření, což platí i pro monitorovací výbory. Z důkazů, jež máme k dispozici, proto 
vyplývá, že by mohlo být vhodné zřídit nezávislou komisi nebo nezávislého kontrolora 
shody pro oblast střetů zájmů, kteří by tyto úkoly prováděli. 
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Osvědčené postupy 

Mezinárodní výzkum etiky a bezúhonnosti se po mnoho let zaměřoval na charakteristiky a 
rozšíření etických infrastruktur s vysokou mírou výkonnosti. Většina této odborné literatury 
předpokládá, že etické infrastruktury s vysokou mírou výkonnosti představují „osvědčený 
postup“, ačkoli někteří hájí přístup nejvhodnější pro daný kontext, zatímco jiní prosazují 
důslednější přístup založený na osvědčených postupech, neboť věří v obecnější výhody 
těchto systémů. Přístup založený na osvědčených postupech vychází z toho, že etickou 
infrastrukturu lze použít v jakékoli organizaci a že všechny organizace mohou zlepšit svou 
výkonnost, pokud určí a zavedou osvědčené postupy. 

Značná shoda naopak panuje ohledně toho, co představuje postupy špatné – například 
chybějící etické kodexy, špatné vedení, nespravedlivé politiky v oblasti lidských zdrojů, 
chybějící školení a neprofesionální měření výkonnosti. 

Určit institucionální osvědčené postupy je však mnohem obtížnější, byť je hledání 
referenčních hodnot čím dál oblíbenější. Přesto lze dále pracovat na „společných prvcích“ a 
„osvědčených postupech“, které v oblasti střetů zájmů skutečně fungují. Obrysy přístupu ke 
stanovení účinných politik předcházení střetům zájmů se již rýsují a zahrnují takové aspekty, 
jako jsou měření střetů zájmů, větší zaměření na transparentnost, otevřenost a 
odpovědnost, podpora úsilí o řešení střetů zájmů prostřednictvím cyklů zvyšování 
povědomí a získávání poznatků o rizicích střetů zájmů, systematické sledování a hodnocení 
účinnosti a větší pozornost věnovaná provádění, zajištění souladu a výsledkům, nikoli 
pouze samotnému provádění pravidel. 

Hledání etických infrastruktur založených na osvědčených postupech naráží na 
fragmentovanou a pragmatickou realitu zakotvenou v určitých kontextech a institucích. 
Institucionální rozdíly, zejména pak výše rozpočtových prostředků, sociální oprávněnost, 
systémy práce, trhy práce, systémy vzdělávání a odborné přípravy, organizace práce a 
kolektivní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, zmírňují dopad procesů 
konvergence. 

Návrh na zavedení modelů institucionálních a organizačních osvědčených postupů, 
například etických infrastruktur, je tudíž rozporuplný. Politický a institucionální svět totiž v 
současnosti ve skutečnosti ustupuje od všeobecných či dokonce evropských 
institucionálních konfigurací založených na osvědčených postupech a uplatňuje 
specifičtější modely co nejvhodnější pro daný kontext. Nové trendy se přiklánějí ke zkoušení 
nových inovativních organizačních modelů a systémů práce, které vyhovují podmínkám na 
vnitrostátní, regionální, místní, ba i organizační úrovni. 

Současné diskuse v oblasti střetů zájmů se rovněž odvracejí od „starého“ rozporu: přístupy 
založené na hodnotách vs. přístupy založené na zajištění souladu. Nejlépe si toho lze 
všimnout v oblasti střetů zájmů, neboť země si začaly uvědomovat, že střety zájmů nelze 
řešit bez jasných pravidel, formálních postupů a spolehlivých mechanismů prosazování, ale 
ani bez „měkkých“ nástrojů, zvyšování povědomí, pevného vedení, nezávislých etických 
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výborů, registrů zájmů a větších a kvalitnějších řídicích kapacit. Země také začínají zkoušet 
nové nástroje, například hodnocení zaměstnanců z hlediska střetů zájmů a bezúhonnosti, 
sledování politik týkajících se bezúhonnosti na vládní úrovni a vytváření lepších registrů, jež 
shromažďují údaje o případech střetů zájmů. 

Závěrem studie tedy je, že by nebylo rozumné předkládat návrhy toho, jak nejlépe řešit 
střety zájmů v různých podmínkách, situacích a politikách, pokud jde o kategorie 
zaměstnanců a správnou volbu politických nástrojů v rámci nejvhodnější organizační 
koncepce etických infrastruktur. Je také třeba více pracovat na stanovení typů odměn a 
sankcí, jež nejlépe motivují k odpovědnému chování, včetně úsilí o zlepšení.  

V naší studii se nám přesto podařilo určit aspekty nizozemského vzoru coby možného 
„vzoru osvědčeného postupu“. Také jsme vymezili některé aspekty norského vzoru, jež by 
mohly být zajímavé i pro jiné země. Neradi bychom však tyto vzory označovali za kvalitnější 
než jiné či za snadno přenositelné do jiných systémů a kultur. Ve skutečnosti to však ani 
neznamená, že modely osvědčených postupů vymizí. Zdá se totiž, že současné trendy 
ustupují novým hybridním modelům zaměřeným více na řízení hodnot, ale malé 
„renesanci“ klasického modelu založeného na zajišťování souladu. 

Níže jsou uvedena hlavní zjištění případové studie týkající se grantů v Evropském 
hospodářském prostoru (EHP) / norských fondů zaměřené na podmínky či omezení, jež by 
mohly být zavedeny za účelem řízení, omezení či zmírnění střetů zájmů: 

•  jmenování subjektu odpovědného za řízení rizik u jednotlivých programů či odvětví, 
který by sledoval celý projektový cyklus na úrovni správy finančních prostředků od 
výběru po hodnocení; 

•  zveřejnění zásadních obchodních či finančních zájmů členů příslušných výborů ve 
veřejně přístupném rejstříku či databázi; 

•  zveřejnění střetů zájmů ve všech interních i externích prezentacích vývoje projektu 
či jeho výsledků; 

•  zvyšování povědomí o charakteru střetů zájmů a jejich možném dopadu mezi všemi 
zainteresovanými subjekty, jakož i o jejich důsledcích, sankcích a postizích za 
porušení postupů;  

•  systematické zaměření na střety zájmů ve všech protokolech o sledování, podávání 
zpráv a hodnocení; v případě potřeby přezkum zpráv a protokolů nestrannými 
kontrolory;  

•  vyloučení z účasti v rámci postupů, které by mohly negativně ovlivnit program / 
projekt z hlediska právního a věcného dopadu nebo dopadu na dobré jméno; 
upřesnění dalších sankcí a postihů; 
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•  podávání podrobných zpráv o zjištěných odchylkách od standardních operačních 
postupů a záznamy ve veřejně přístupném „rejstříku nesrovnalostí“ (který je také 
„měkkým“ nástrojem k „popostrčení“ či „označení a zostuzení“, ale má rovněž 
doložit, jakým způsobem byly případy nahlášených nesrovnalostí řešeny, což 
poslouží jako znalostní základna a informace a podnět pro etické vedení); 

•  systematicky zapojovat odborníky na oblast střetů zájmů a etiku do přípravy a 
provádění politik předcházení střetům zájmů, jejich realizace a školení a rovněž do 
externího hodnocení programů. 

Závěry a doporučení 

Celkově vzato jsou stávající pravidla a standardy týkající se střetů zájmů, včetně pravidel a 
standardů vztahujících se na ESI fondy, velmi roztříštěné a nejsou koordinovány na 
mezinárodní, evropské, vnitrostátní, regionální či místní úrovni ani mezi jednotlivými 
odvětvími a kategoriemi zainteresovaných stran. Z toho důvodu je nezbytné stávající 
požadavky týkající se střetů zájmů komplexně kodifikovat. 

Provádění standardů EU v oblasti střetů zájmů vykazuje nedostatky, neboť na úrovni EU byl 
přijat omezený počet nástrojů, například regulačních přístupů, pokynů, nástrojů pro 
sebehodnocení, inovací ve správě údajů, sledování a ukládání sankcí. Doporučujeme rozšířit 
nabídku nástrojů poskytováním většího množství kvalitnějších informací o osvědčených 
postupech v této oblasti, financováním školení v této oblasti, prohlubováním výzkumu 
účinnosti a řízení politik předcházení střetům zájmů a shromažďováním informací o 
využívání inovativních nástrojů na vnitrostátní úrovni. 

Pokud jde o monitorovací výbory v rámci ESI fondů, dospěli jsme k závěru, že: 

a) o závažnosti střetů zájmů panuje v monitorovacích výborech příliš malé povědomí; 
o této problematice se příliš nediskutuje. Z toho důvodu doporučujeme investovat 
do nástrojů pro zvyšování povědomí, a to i na úrovni EU, v rámci programů v 
oblastech modernizace veřejného sektoru a budování kapacit financovaných z ESF. 

b) Jednací řády monitorovacích výborů se problematice střetů zájmů většinou věnují 
pouze zběžně, pokud vůbec. Doporučujeme, aby měl každý takový výbor k dispozici 
pokyny týkající se střetů zájmů. Není nutné vypracovávat nové pokyny, neboť 
osvědčené postupy již byly určeny, například v pokynech EU či souborech nástrojů 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jedná se pouze o otázku 
lepší interní distribuce a komunikace. 

c) Monitorovací výbory často neřeší střety zájmů transparentně. Doporučujeme, aby 
zveřejňovaly protokoly ze zasedání a záznamy o hlasování a aby pro účely výzkumu 
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a kontroly shromažďovaly tyto zprávy ve veřejně přístupných databázích 
(samozřejmě s ohledem na platné předpisy o ochraně údajů a soukromí). 

d) Předsedové v monitorovacích výborech střety zájmů často neprojednávají, protože 
mají stanoveny jiné priority. Chybí rovněž etické vedení a povědomí o závažnosti 
této problematiky. Etické vedení je v této oblasti důležité. Předsedové musí v oblasti 
střetů zájmů absolvovat školení a měli by mít povinnost projednávat střety zájmů na 
zasedáních výborů. 

e) Zapojení externích odborníků do řízení, školení a zvyšování povědomí může přispět 
k zaplnění mezer a určení systémových nedostatků. S odborníky by měly být vedeny 
konzultace ohledně vytvoření strategií řízení rizik, vypracování pokynů a instrukcí a 
rozdělení úloh a úkolů s cílem určit a omezit rizika spojená se střety zájmů. 

f) Většina zemí nemá o vývoji střetů zájmů v rámci ESI fondů žádné informace ani 
údaje. V oblasti střetů zájmů se sledování provádí jen zřídka. Domníváme se, že 
sledování střetů zájmů a podávání zpráv má mimořádný význam. Nepožadujeme 
zřizování nových administrativních subjektů příslušných pro etiku / střety zájmů, ale 
doporučujeme uložit stávajícím orgánům a subjektům povinnost podávat 
pravidelně zprávu o vývoji v této oblasti. Osvědčené postupy byly zavedeny v 
Nizozemsku a Norsku. 
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