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SHRNUTÍ 
 

Evropská komise spustila evropskou iniciativu pro transparentnost v listopadu 2005 jako 
milník své reformy veřejné správy. Evropská iniciativa pro transparentnost má čtyři hlavní 
složky: i) přístup veřejnosti k dokumentům, ii) etická pravidla a normy pro úředníky 
veřejnoprávních institucí, iii) transparentnost zájmu zástupců snažících se ovlivnit proces 
rozhodování EU a podpora minimálních standardů konzultací a iv) větší transparentnost při 
využívání fondů EU.  

 

Cílem evropské iniciativy pro transparentnost je vyšší kvalita konzultací a účasti v orgánech 
EU. Za nezbytnou se považuje vysoká úroveň transparentnosti, neboť: „občané mají právo 
vědět, jak se vynakládají jejich daně a jak se zachází s pravomocí svěřenou politickým 
orgánům.“  Evropská iniciativa pro transparentnost je jedním ze způsobů, jímž se Komise 
snaží posílit důvěru veřejnosti v orgány EU. Transparentnost společně s vyšší otevřeností 
a přístupností je krokem k posílení evropské legitimity a demokracie. Nařízení Rady č. 
1995/2006 naznačuje, že Komise bude poskytovat informace o příjemcích finančních 
prostředků z rozpočtu a zveřejní i informace o příjemcích v rámci dalších typů řízení.  

 

Evropská iniciativa pro transparentnost je součástí širší všeobecné reformy veřejné správy. 
Bílá kniha o evropské správě věcí veřejných z roku 2001 stanovila evropskou koncepci 
veřejné správy na základě pěti zásad – otevřenosti, účasti, zodpovědnosti, účinnosti 
a soudržnosti. Tyto zásady jsou považovány za důležité pro posílení zásady subsidiarity 
a proporcionality. S tímtéž cílem zlepšit veřejnou správu v celé Evropě Komise zveřejnila 
sdělení o konzultaci zúčastněných stran pro rozvoj politiky. Sdělení obsahuje část 
věnovanou minimálním standardům konzultací.  

 

Zelená kniha o „evropské iniciativě pro transparentnost“ předložená Komisí dne 3. května 
2006 tvoří rámec evropské iniciativy pro transparentnost. V návaznosti na zelenou knihu 
Komise navrhla vytvoření dobrovolného rejstříku lobbistů, který by byl k dispozici na 
internetových stránkách Evropské komise. Co se týče konzultací, Komise prosazuje 
minimální standardy sestávající z pěti kategorií: jasné náplně postupu konzultace, cílových 
skupin konzultací, zveřejňování, lhůt pro účast a potvrzení a zpětné vazby.  

 

Co se týče transparentnosti příjemců, v souvislosti se strukturálními fondy a Fondem 
soudržnosti jsou nejdůležitějšími předpisy nařízení Rady č. 1083/2006 a prováděcí nařízení 
č. 1828/2006. Článek 69 nařízení Rady č. 1083/2006 stanoví, že „členský stát a řídící orgán 
operačního programu poskytují informace o operacích a spolufinancovaných programech 
a zajišťují jejich propagaci. Informace jsou určeny občanům Evropské unie a příjemcům 
s cílem zdůraznit roli Společenství a zajistit, aby byla pomoc z fondů průhledná“.  

 

Poskytování informací o příjemcích z fondů EU veřejnosti je základem evropské iniciativy 
pro transparentnost. Společně se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti prováděnými 
v rámci „sdíleného řízení“ to znamená, že provádění probíhá v partnerském vztahu 
s členskými státy. Na základě tohoto přístupu sdíleného řízení Komise pověřuje členské 
státy prováděním konkrétních programů na vnitrostátní úrovni. Informace o příjemcích 
finančních prostředků z fondů EU přidělovaných v součinnosti s členskými státy jsou řízeny 
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na úrovni členského státu, způsoby jejich zveřejňování jsou ponechány na rozhodnutí 
členských států. Míra zveřejňování informací se tak v jednotlivých státech podstatně liší 
a neexistence přesně stanovené povinnosti na úrovni Společenství znesnadňuje získat 
celkový srovnatelný přehled stávající situace u každého programu nebo projektu v každém 
členském státě. Některé členské státy mají ke zveřejňování restriktivní přístup, který často 
vyplývá z vnitrostátních právních předpisů nebo z předpisů pro ochranu údajů, z tradic 
a kulturních představ a z citlivosti. Společným prvkem je však minimální požadavek na 
každoroční zveřejňování seznamu příjemců včetně jména příjemce, názvu transakce 
a objemu veřejných finančních prostředků vyplacených příjemci. To jsou závazná pravidla 
tak, jak je stanovila Komise ve shodě se všemi členskými státy.  

 

Oddíl „Informace a propagace“ nařízení Komise č. 1828/2006 stanoví podrobná hlediska 
požadavků na propagaci. Řídící orgán (operačního programu) nebo členský stát musí 
připravit komunikační plán, který se bude týkat všech operačních programů 
spolufinancovaných strukturálními fondy. Plán musí obsahovat seznam všech, kdo přímo 
využívají politiku soudržnosti EU.   

 

Prováděcí nařízení č. 1828/2006 vyžaduje vytvoření sítě komunikačních úředníků v rámci 
Společenství. Na základě toho byla vytvořena síť INFORM – informační a komunikační 
platforma (dostupná na internetové stránce pro regionální politiku – INFOREGIO) pro EFRZ 
a síť INIO společně s GŘ zaměstnanost pro ESF.  

 

Jako součást studie byla provedena analýza provozu těchto dvou internetových stránek. 
Bylo zjištěno především, že: 

 

• členské státy poskytují informace samostatně pro ESF a pro EFRZ/Fond soudržnosti 
a tyto dva soubory údajů lze získat přístupem na internetové stránky GŘ zaměstnanost 
a GŘ Regio, na nichž dvě interaktivní mapy poskytují přímý odkaz na seznamy příjemců 
fondů, které jsou k dispozici na příslušných národních nebo regionálních internetových 
stránkách členských států. Za tyto odkazy a jejich obsah zodpovídají výhradně členské 
státy a jejich základem jsou informace poskytované příslušnými řídícími orgány. Služby 
Komise tedy nezodpovídají za přesnost nebo úplnost poskytovaných informací. 

 

• Zaměříme-li se na regionální úroveň, míra plnění závazků v rámci evropské iniciativy 
pro transparentnost byla uspokojivá. Z 253 evropských regionů zařazených do NUTS 2 
jich 72 % a 78 % poskytuje alespoň minimální informace vyžadované pro ESF 
a EFRZ/Fond soudržnosti. Míra podrobnosti a způsob předkládání informací na 
internetových stránkách se ovšem výrazně liší podle jednotlivých regionů. Rozdíly 
existují v poskytování dodatečných informací nad rámec požadovaného minima a v tom, 
jaký typ informací je zveřejňován. 

 

• Co se týče dostupnosti údajů a způsobu, jakým jsou na internetových stránkách 
předkládány, lze dojít k závěru, že údaje jsou snadno dostupné a stačí jen dvě kliknutí 
z „on-line map“ a odkryje se seznam příjemců. Informace jsou ovšem, jen s několika 
málo výjimkami, poskytovány pouze v národních jazycích a měnách, takže srovnávání 
údajů je nemožné a chybí celková souhrnná představa.  
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Závěrem lze říci, že na úrovni ES hrají generální ředitelství zapojená do evropské iniciativy 
pro transparentnost, tedy GŘ Regio a GŘ zaměstnanost, aktivní úlohu v poskytování 
transparentních informací. V závislosti na členských státech se však výsledky liší a záleží na 
tradici administrativní práce nejen v jednotlivých zemích, ale i v jednotlivých regionech. 
V tomto směru lze mít výhrady, že co se týče plánovacích lhůt, jsme v úvodní fázi, prozatím 
byly malé výdaje a jen málo závazků a stále existuje prostor pro zlepšení před kontrolou, 
kterou Komise provede v červnu. Při propagaci evropské iniciativy pro transparentnost se 
využívá i informační sítě INIO a INFORM, ale překážkou je to, že pro zveřejňování údajů 
existuje jen indikativní formát. Řešením by mohly být širší konzultace využívající již 
zavedené kanály (zejména monitorovací výbor) s cílem dosáhnout při konzultacích vyššího 
stupně transparentnosti. 

 

V souvislosti se „sdíleným řízením“ je mimořádně zajímavé zjistit, do jaké míry se zásady 
evropské iniciativy pro transparentnost uplatňují při vytváření a provádění strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti na úrovni členského státu, jakých úspěchů bylo dosaženo, jaké 
překážky a omezení stojí v cestě a jak se lze poučit, aby iniciativa mohla být ještě posílena. 

 

Pro účely této studie byla provedena řada případových studií v různých regionech Evropské 
unie, například ve Finsku (sever), v Itálii (jih), v Nizozemsku (západ) a v Polsku (východ). 
Zásady evropské iniciativy pro transparentnost tak, jak jsou uplatňovány při provádění 
strukturálních fondů pro tyto země, se projednávají ve svých různých dimenzích a jsou 
zasazeny do širšího kontextu řádné správy a používání konzultačních postupů při rozvoji 
programů. Při výkladu zjištění nepožadujeme, aby tyto studie z jednotlivých zemí byly plně 
reprezentativní za celou EU, ale poskytují cenný náhled do procesu evropské iniciativy pro 
transparentnost na úrovni provádění. 

 

Zejména bylo zjištěno, že: 

 

• pravomoc Komise končí tam, kde začíná pravomoc členských států: díky zřízení sítí 
INFORM/INIO Komise zaujala podpůrný přístup k evropské iniciativě pro 
transparentnost a neukládá uplatnění nařízení v řídících orgánech, neboť za správnost 
zveřejněných údajů ručí členské státy. 

 

• Evropská iniciativa pro transparentnost je nezávislá na dohodě o důvěře nebo na jiných 
formách finanční kontroly a auditu. 

 

• Neexistují žádné právní překážky, proč nevyhovět (minimálním) požadavkům evropské 
iniciativy pro transparentnost. Nedodržení minimálních požadavků evropské iniciativy 
pro transparentnost se omezuje jen na malé procento řídících orgánů a souvisí 
s nedostatečnou správní kapacitou, spíše než s nechutí poskytnout tyto údaje. Rozdíly 
ve zveřejněných údajích jsou způsobeny neexistencí normativního formátu.  

 

• Jednotlivé členské státy vyvíjejí své vlastní iniciativy zaměřené na vyjádření zásad 
evropské iniciativy pro transparentnost prostřednictvím internetových prezentací, pro 
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něž digitalizují databáze, což zahrnuje digitální mapy a prezentace osvědčených 
postupů. 

 

• Variabilita prezentací a podmínek pro přístup k údajům neumožňuje srovnávání na 
úrovni EU. 

 

• Přestože zapojení zúčastněných stran do rozvoje programu je velmi oceňováno, 
neznamená automaticky, že se zájem potenciálních příjemců bere v úvahu. Po 
některých programových složkách je menší poptávka, než by se bylo očekávalo. 

 

• Očekává se, že zjednodušování pravidel, zefektivňování postupů a omezování rizik zvýší 
zájem a účast těch stran, které mají nyní problémy s plněním správních a finančních 
požadavků a neznají konkrétně pravidla EU pro dotace, v programech strukturálních 
fondů. 

Z provozního hlediska je evropská iniciativa pro transparentnost spojena se zveřejňováním 
seznamu příjemců. Přísnější regulace a sankce v případě neplnění by přinesly dodržování 
minimálních požadavků evropské iniciativy pro transparentnost a lepší koordinaci a podporu 
pro ty řídící orgány, které mají administrativní potíže s jejich dodržováním.  

 

Řídící orgány obvykle spojují evropskou iniciativu pro transparentnost s komunikačním 
plánem, který je nedílnou součástí provozního plánu a předkládá se EK ke komentáři a ke 
schválení. Takovou souvislost však evropské předpisy formálně nevyjadřují a otázka 
rozsahu a dosahu evropské iniciativy pro transparentnost z provozního hlediska tak zůstává 
otevřená. 

 

Cíle, který evropská iniciativa pro transparentnost sleduje stanovením minimálních 
požadavků, je dosaženo, pokud občané EU poskytované údaje skutečně využívají. Aby 
tomu tak bylo, je třeba zásadně zlepšit účelnost poskytovaných údajů. To znamená zlepšení 
obsahu a formy předkládání a vyžaduje:  

 

• poskytování dalších základních informací nad rámec požadovaného minima. S některými 
dalšími políčky se v některých členských státech již experimentuje a patří mezi ně 
například: 

− podrobný kontakt, zejména lokalizace (například pomocí poštovních směrovacích 
čísel), 

− shrnutí týkající se schválených projektů, oblast činnosti klasifikovaná případně podle 
společné nomenklatury, typy podpor (půjčky, granty, rizikový kapitál,…), 

− údaje o partnerech podílejících se na projektu (právní forma, velikost,…), 

− pořadí při podávání žádosti a výsledky atd., 

 

• přizpůsobení různých databází členských států tak, aby v nich bylo možno vyhledávat a 
aby byly kompatibilní, což by umožnilo vytvořit celkový přehled poskytovaných údajů na 
úrovni EU, přičemž jejich místní význam by zůstal zachován. V tomto ohledu jsou 
důležité:  
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− jazykové otázky – na všech úrovních by měly být použity dvojjazyčné verze „místní 
jazyk – angličtina“, 

− technické úpravy, které by zajistily kompatibilitu softwaru, systematická digitalizace 
databází, digitální mapy ukazující umístění a tematický typ projektu. 

 

Evropská iniciativa pro transparentnost by rovněž mohla naznačit optimální podmínky pro 
plnou transparentnost při předkládání údajů. Jednou z možností by bylo zdokonalovat 
pokyny pro design a obsah internetových stránek, prezentovat osvědčené postupy, 
předkládat resumé jednotlivých projektů, digitální mapy a další formy prezentací, které 
zlepšují transparentnost strukturálních fondů a představují dosažené výsledky. Aby byl 
zajištěn přehled předkládaných údajů na úrovni EU, bylo by rovněž vhodné prezentovat dvě 
verze (jednu v místním jazyce a jednu v angličtině) a technicky zajistit kompatibilitu 
různých databází jednotlivých členských států. 

 

Z provozního hlediska nedělá evropská iniciativa pro transparentnost na úrovni řízení 
programů nic více, než že zveřejňuje seznam příjemců. Spíše než za vůdčí zásadu je proto 
považována za administrativní dodržování předpisů, které stanoví způsobilost pro 
financování z EU. Z koncepčního hlediska by transparentnost a řádná správa mohly být 
těsněji propojeny a mohly by sloužit jako průřezová a vůdčí zásada při sestavování 
programů. 

 

Na podporu zásad řádné správy při provádění politiky soudržnosti by jednou z možností 
mohl být „snímek řádné správy“ používaný při sestavování programů. Cílem by bylo, aby 
všechna prováděcí pravidla a nařízení pro každý program byla formulována tak, aby 
postupy byly transparentní, poskytovaly lepší přístup potenciálních příjemců ke 
strukturálním fondům EU, minimalizovaly finanční riziko účasti a omezovaly administrativní 
břemena účastníků. Z provozního hlediska lze nahlížet i na komunikační plán jako výraz 
zásad evropské iniciativy pro transparentnost.  

 

Zpětná vazba od různých respondentů ukazuje, že existuje potřeba zjednodušit pravidla 
a nařízení a omezit finanční rizika pro účastnící se příjemce a zároveň zachovat dohled 
a kontrolu nad tím, jak se fondy čerpají. Konzultace se zúčastněnými stranami, které již 
přispívají do programů strukturálních fondů, a uživatelské průzkumy v oblasti 
zprostředkujících a pomocných orgánů a (potenciálních) příjemců postupem zdola nahoru 
poskytnou lepší představu o tom, jaké existují problémy a omezení týkající se účasti 
v programech. Takovému konzultačnímu postupu by měla být věnována pozornost a měl by 
poskytnout řádnou zpětnou vazbu o tom, co se děje s doporučeními. 

 

Ještě intenzivnější konzultační činnost využívající již tradiční kanály (zejména monitorovací 
výbor) může jako průvodní jev přispět k dosažení vyššího stupně transparentnosti při 
konzultacích. 

 

Mezi hlavní doporučení pro zvýšení transparentnosti v politice soudržnosti patří: 

• větší otevřenost a zpětná vazba týkající se výsledku žádostí o hodnocení projektů 
a jednání o smlouvách, důvody zamítnutí a nabídka možnosti odvolání, 
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• zjednodušení administrativních a finančních postupů, 

• snížení finančního rizika pro příjemce.  

 

Zvýšení transparentnosti tak může posloužit cíli řádné správy při řízení projektů. Očekává 
se, že zjednodušování pravidel, zefektivňování postupů a omezování rizik zvýší zájem 
a účast těch stran, které mají nyní problémy s plněním správních a finančních požadavků 
a neznají konkrétně pravidla EU pro státní zakázky, v programech strukturálních fondů. 
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