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V červnu 2005 přijala Komise plán integrovaného rámce vnitřní kontroly. Snažila se tak 
dostát svému závazku a získat do konce svého mandátu kladné prohlášení o věrohodnosti 
účtů. Provádění akčního plánu bylo zahájeno v roce 2006.

Cílem pracovního dokumentu je zhodnotit v prvé řadě dosažený pokrok a výsledky Komise 
v provádění zmíněného plánu. Zadruhé, předkládá témata a otázky týkající se budoucnosti 
integrovaného rámce vnitřní kontroly. 

1. Plán integrovaného rámce vnitřní kontroly: vznik, obsah a dosažené výsledky 

1.1. Vznik

V roce 2005 se Komise rozhodla, že bude aktivně usilovat o kladné prohlášení o věrohodnosti 
účtů. V listopadu 2010 Evropský soudní dvůr již podesáté konstatoval, že v žádné části 
souhrnného rozpočtu neexistuje přiměřená záruka pro platby. V průběhu postupu udělování 
absolutoria za rok 2003 navíc jak Parlament, tak i Rada vyzvaly Komisi, aby přijala opatření 
k vyřešení této situace. Při plnění finančního rámce v období 2007–2013 se pak naskytly 
příležitosti změnit právní základ, což umožnilo využít další nástroje k získání kladného 
prohlášení o věrohodnosti. 

Aby Komise získala kladné prohlášení o věrohodnosti, soustředila své úsilí na zlepšení rámce 
vnitřní kontroly. Z jakého důvodu?

Zaprvé, systémy monitorování a vnitřní kontroly neposkytovaly dostatečné záruky, aby 
Účetní dvůr mohl předložit kladné prohlášení o věrohodnosti účetnictví o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací.

Zadruhé, Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z roku 2004 upozornil na nedostatky rámce 
interního auditu používaného v EU a doporučil tento model zlepšit. 

Zatřetí, Komise obdržela jasný politický mandát k provedení reformy modelu interního 
auditu. Podle Wynnovy zprávy o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2003 Parlament jasně 
vyzval Komisi, aby vypracovala akční plán pro provádění rámce vnitřní kontroly 
Společenství. 

Rovněž Rada ve svém doporučení Parlamentu týkajícím se udělení absolutoria za rok 2003 
vyzvala Komisi, aby pokračovala v úsilí o další rozvíjení jasné a celkové strategie auditu a 
kontroly. 

1.2. Obsah

Cílem plánu je odstranit asymetrii mezi stávajícím rámcem auditu a modelem auditu 
vypracovaným Účetním dvorem. Model „jednotného auditu“ navržený Účetním dvorem je 
založen na integrovaném řetězci subjektů, které spolupracují ve vzájemném souladu na 
základě společných zásad a jsou v každé fázi procesu odpovědné za vlastní provedené 
kontroly. 

Zavedení takového modelu vyžaduje, aby Komise na své úrovni přijala nezbytná opatření, 
členské státy se však také musí v plné míře podílet na reformě, neboť v současnosti spravují 



DT\931421CS.doc 3/8 PE508.025v01-00

CS

80 % finančních prostředků EU v rámci sdíleného řízení. 

Na základě posouzení asymetrie se Komise rozhodla, že provede 16 konkrétních opatření 
rozdělených do čtyř tematických okruhů. 

První tematický okruh se týká zjednodušení a společných zásad kontroly (opatření 1–4).
Účelem opatření č. 1, které se týká zjednodušení, je předcházet nezákonným postupům a 
nesrovnalostem, k nimž dochází v důsledku potíží s uplatňováním kritérií způsobilosti. 
Opatření č. 2 a 3 se týkají zavedení společných zásad a harmonizace prezentace kontrolních 
strategií uplatňovaných Komisí a členskými státy. Cílem těchto opatření je zajistit 
přesvědčivější a ucelenější důkazy o zavedení systému dohledu a kontrol a jejich schopnosti 
řádného řízení rizika chyb. Poslední opatření v tomto tematickém celku zahrnuje zahájení 
dialogu s Parlamentem a Radou o přípustných rizicích uskutečněných operací s cílem objasnit 
Účetnímu dvoru očekávání orgánů příslušných k udělení absolutoria. 

Druhý tematický okruh se týká prohlášení o hospodaření a věrohodnosti auditu (opatření 5–
8). Cílem těchto opatření je zajistit přiměřenou věrohodnost správnosti a legality 
uskutečněných transakcí na každé úrovni provádění rozpočtu EU. Jedná se o posílení 
odpovědnosti každého subjektu, což Komisi usnadní poskytnout na své úrovni důkazy o 
řádném řízení finančních prostředků EU. V zájmu dosažení svého cíle Parlament konstatoval, 
že členské státy by na nejvyšší politické úrovni měly poskytnout prohlášení o zveřejnění ex-
ante a prohlášení o věrohodnosti ex-post. Jeho návrh se však v Radě pro hospodářské a 
finanční věci (ECOFIN) setkal s určitými výhradami. V zájmu sladění odlišných stanovisek 
Komise navrhla, aby byl pro každou oblast politiky určen vnitrostátní koordinační útvar, jenž 
by předkládal souhrnné zprávy o prohlášení o hospodaření na provozní úrovni (opatření č. 5). 
Cílem Komise bylo rovněž posoudit užitečnost prohlášení o hospodaření mimo rámec 
sdíleného a nepřímého centralizovaného hospodaření (opatření č. 6). Komise rovněž vyjádřila 
svou ochotu obecněji podporovat úlohu nezávislých auditů a nejvyšších kontrolních orgánů 
jednotlivých států, aby zajistila dodatečné ujištění o uskutečněných operacích (opatření č. 7 a 
8). 

Třetím tematickým okruhem je maximalizace kvality kontroly, které lze dosáhnout, při daném 
objemu poskytnutých zdrojů (opatření 9–11). Akční plán za tím účelem usiluje v prvé řadě o 
lepší koordinaci kontrolních orgánů, aby se maximálně omezilo na minimum zdvojování 
činnosti. Toto opatření konkrétněji znamená sdílení výsledků ze strany auditorů týkající se 
jejich činnosti a navazujících kroků a vymezení společné strategie auditu a lepší koordinace 
při plánování auditů (opatření č. 9). Zadruhé, akční plán se zaměřuje na posouzení nákladů a 
přínosů v rámci kontroly rizika chyb u uskutečněných operací. Cílem je dosáhnout přiměřené 
rovnováhy nákladů a přínosů kontrol (opatření č. 10 a 11).

Čtvrtý a poslední tematický okruh akčního plánu se věnuje různorodé povaze jednotlivých 
politik EU, a proto zahrnuje opatření, jež jsou zaměřena na odstranění nedostatků 
specifických pro jednotlivá odvětví (opatření 12–16). Poté co útvary Komise určily nedostatky 
v každé oblasti politiky, podnikly prostřednictvím svých ročních plánů řízení a zpráv o 
pokroku zahrnutých do výročních zpráv o činnosti kroky k jejich odstranění (opatření č. 12). 
Zadruhé, cílem některých opatření bylo zlepšit pokyny pro strukturální fondy, jež jsou nejvíce 
vystaveny riziku chyb (opatření 13–15). Součástí těchto iniciativ je i návrh Komise na 
provedení dalších analýz stávajících nedostatků systému dohledu s cílem zpřísnit stávající 
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pokyny a podporovat dohody důvěry, v nichž se členské státy zavazují, že budou každý rok 
poskytovat věrohodnost auditu (opatření č. 13 až 15). Cílem posledního opatření je zavést 
společné pokyny pro jednotlivé skupiny politik (opatření č. 16). 

1.3. Pokrok v provádění akčního plánu 

Dosažený pokrok je třeba posuzovat na základě dvou kritérií: podle provádění akčního plánu 
a podle jeho vlivu na snížení počtu chyb u uskutečněných operací.

 Pokrok v provádění akčního plánu 

Komise ve svém posledním hodnocení1 konstatovala, že akční plán byl do začátku roku 2009 
zcela dokončen. Jeho provádění se oproti původnímu harmonogramu, který stanovil lhůtu 
provedení na konec roku 2007, zpozdilo. 

Tvrzení Komise je však třeba v některých ohledech objasnit. 

Zaprvé, ačkoli bylo 13 z 16 původních opatření skutečně dokončeno, tři opatření nemohla být 
provedena nebo byla rozvíjena jinými způsoby. Prvním z těchto tří opatření bylo začlenění 
společných zásad vnitřní kontroly do návrhu revidovaného finančního nařízení (opatření č. 2). 
Vzhledem k tomu, že Komise nedosáhla v otázce začlenění zvláštních ustanovení o vnitřní 
kontrole politické dohody, bylo tohoto cíle dosaženo v rámci čl. 28a, v němž jsou stanoveny 
zásady účinné a účelné vnitřní kontroly při provádění rozpočtu. Druhé opatření se týká 
interinstitucionálního dialogu o riziku chyb (opatření č. 4). Vzhledem k tomu, že pojem 
přijatelné míry rizika nebylo možno do finančního nařízení začlenit, rozhodla se Komise 
naplnit toto opatření tím, že vymezí koncepci „zbytkového rizika chyb“, a zaměří své úsilí na 
finanční opravy a zpětné získávání prostředků v případě, že k chybám skutečně dojde. Třetím 
opatřením bylo posoudit užitečnost prohlášení o hospodaření mimo rámec sdíleného a 
nepřímého centralizovaného hospodaření (opatření č. 6). Toto opatření bylo zrušeno, ale jen 
z toho důvodu, aby bylo možné jej rozvíjet jiným způsobem. 

Zadruhé, některá opatření, která byla považována za dokončená, lze z hlediska očekávaného 
výsledku vnímat jako neuspokojivá. Například ke zjednodušení právních předpisů v období 
2007–2013 nedošlo v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo, neboť na to, aby akční 
plán zajistil zásadní změny, byl vypracován v příliš velké závislosti na úpravě těchto právních 
předpisů. Dalším příkladem je přijatelné riziko chyb u uskutečněných operací. Diskuse na toto 
téma stále probíhá, dosud však nebylo nalezeno uspokojivé řešení. 

 Vliv akčního plánu na snížení počtu chyb u uskutečněných operací

Vliv akčního plánu nelze považovat za zcela uspokojivý. Komise od Účetního dvora stále 
neobdržela kladné prohlášení o věrohodnosti. Již poosmnácté v řadě obdržela záporné 
prohlášení o věrohodnosti. 

Účetní dvůr ve své zprávě o prohlášení o věrohodnosti z roku 2011 konkrétně dospěl k 
závěru, že celkové platby byly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami. 
Rovněž konstatoval, že systémy dohledu a kontroly byly z obecného hlediska účelné pouze 
                                               
1 Viz sdělení Komise nazvané „Zpráva o dopadu akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly“, 

COM(2009)0043.
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částečně. Řádné hospodaření s finančními prostředky a účinnou vnitřní kontrolu zjistil pouze 
v oblasti správních výdajů, vnějších vztahů, pomoci a politiky rozšíření. 

Ve srovnání s prohlášením o věrohodnosti z roku 2010 navíc nezjistil žádné výrazné zlepšení 
situace. Celková míra chyb u uskutečněných operací vzrostla z 3,7 % na 3,9 %. Ačkoli tato 
míra u regionální politiky klesla, u zemědělství a politiky rozvoje venkova naopak vzrostla. 

Pokrok, kterého bylo dosaženo na začátku programového období, tak zřejmě dosáhl svého 
vrcholu, ačkoli Komise neustále zdůrazňovala, že se výsledky nedostaví okamžitě.

2. Slyšení dne 22. dubna 2013: hlavní výzvy

2.1.  Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2011

Pokud jde o akční plán na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly, nabízí se k diskusi 
pouze jedna otázka: z jakého důvodu nebylo Komisi uděleno kladné prohlášení o 
věrohodnosti? 

Byl akční plán neúspěšný? Byl chybně vypracován nebo proveden? 

Jak hodlá Komise nyní postupovat?

Rozprava o integrované vnitřní kontrole však probíhá rovněž v rámci opatření navazujících na 
usnesení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2011 ve znění přijatém na plenárním 
zasedání v dubnu 2013, jež obsahuje některé nové pokyny určené Komisi.

Cílem prvních tří prioritních opatření, jež Parlament v tomto posledním usnesení o udělení 
absolutoria od Komise vyžaduje, je připravit půdu pro dosažení nového pokroku 
v problematice prohlášení o věrohodnosti.

Sdělení o ochraně rozpočtu EU, tedy první prioritní opatření, poskytne Komisi příležitost 
prokázat účinnost jejího systému s ohledem na ochranu rozpočtu EU. 

Zadruhé, výměna osvědčených postupů mezi útvary Komise odpovědnými za finanční řízení, 
kterou Parlament požaduje, by měla mít pozitivní dopad na míru chyb. Co se týče třetí 
priority, tedy posouzení finanční výkonnosti, Parlament Komisi důrazně vyzývá, aby zavedla 
novou kulturu výkonnosti.

2.2. Požadavek na zjednodušení

Pokud jde o požadavek na zjednodušení (viz opatření 1–3 výše), není pochyb o tom, že tato 
zásada by měla být uplatňována v příštím programovém období (2014–2020). Zjednodušení 
je samozřejmě odpovědností, kterou nesou společně všechny orgány, jež se podílejí na 
rozhodování, a ani Parlament by na tento kategorický imperativ neměl zapomínat. 

2.3. Prohlášení o hospodaření a věrohodnost auditu

Nové finanční nařízení zavádí pro prohlášení o hospodaření a věrohodnost auditu zvláštní 
nástroje v podobě ročních prohlášení na různých úrovních. 
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Subjekty členských států odpovědné za správu finančních prostředků mají Komisi každý rok 
spolu s výkazem a prohlášením řídícího subjektu poskytovat každoroční souhrn závěrečných 
zpráv o auditu a informací o kontrolách a výrok nezávislého auditora (článek 59 nového 
finančního nařízení ((EU, Euratom) č. 966/2012). 

Členské státy kromě toho mohou na základě těchto informací vydat i dobrovolná prohlášení 
podepsaná na patřičné úrovni.

Kvalita těchto prohlášení bude mít mimořádný význam, neboť postupy udělování absolutoria 
prokázaly, že hlavním problémem stávajícího systému každoročních souhrnů je spolehlivost 
údajů, které členské státy poskytují. 

Parlament u různých příležitostí vyjádřil politování nad tím, že každoroční souhrny, které se 
v důsledku interinstitucionální dohody o finančním rámci na období 2007–2013 stávají 
součástí právních předpisů, nepředstavují cenný zdroj informací pro hodnocení dodržování 
předpisů ze strany příjemců nebo jejich výsledků. Parlament ve svém usnesení přiloženém ke 
svému rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2011 Komisi žádá, aby na základě 
poskytnutých každoročních souhrnných zpráv provedla analýzu silných a slabých stránek 
vnitrostátních kontrolních systémů, a naléhavě ji vyzývá, aby okamžitě přijala opatření, jež 
zajistí, že příští každoroční souhrny budou mít skutečně vypovídající hodnotu pro posouzení 
výsledků příjemců.

Parlament rovněž vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy v krátkodobém 
horizontu zavedla vzor pro vnitrostátní prohlášení o hospodaření, aby byla smysluplná a 
srovnatelná, a podporou osvědčených postupů poskytovala členským státům pomoc při 
vydávání dobrovolných prohlášení o hospodaření, jež jsou uvedena v čl. 59 odst. 5 nového 
finančního nařízení ((EU, Euratom) č. 966/2012).

2.4. Přijatelné riziko chyb, přístupy zohledňující dodržování pravidel a výkonnost

Pojem „přijatelného rizika chyb“ zavedl na úrovni EU Účetní dvůr ve svém stanovisku o 
modelu „jednotného auditu“ (stanovisko č. 2/2004). Konstatoval, že „každý systém kontroly 
je kompromisem mezi náklady na provádění stanovené míry kontroly na jedné straně a 
přínosem plynoucím z těchto postupů na straně druhé. Z pohledu Společenství přínos zahrnuje 
snížení rizika, že se plýtvá finančními prostředky, a omezení rizika výskytu chyb na 
přijatelnou úroveň.“ 

Komise začlenila doporučení Účetního dvora do svého akčního plánu na zřízení 
integrovaného rámce vnitřní kontroly a ve svém sdělení nazvaném Směrem ke společné 
dohodě o koncepci přijatelného rizika výskytu chyb (COM(2008)0866) upozornila, že při 
definování nových kontrolních strategií je třeba mít na paměti další náklady na dodatečné 
kontroly. 

Jednotná referenční hodnota ve výši 2 %, či také práh významnosti, nezohledňuje různé 
rizikové profily jednotlivých politik. Podle Komise by bylo možné si představit, že by 
rozpočtový orgán na základě politických požadavků, přínosů dané politiky, přirozeného 
rizika, potenciálu pro další zjednodušování a dalších nákladů spojených se snižováním míry 
chyb prostřednictvím většího počtu kontrol stanovil různé prahy významnosti. 
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Parlament se dosud domníval, že přístup zahrnující přijatelné riziko chyb by neměl být 
izolovaným a úzce zaměřeným technickým nástrojem. Měl by být nedílnou součástí celkové 
správy rozpočtu a měl by přispívat k racionálnějšímu a flexibilnějšímu provádění rozpočtu 
tím, že subjektům odpovědným za toto provádění poskytne větší prostor, přičemž se přihlédne 
zejména k výdajům na kontrolu vynaloženým Komisí nebo členskými státy.

Tento opatrný postoj odpovídá stanovisku, které dlouhodobě zastává Parlament a podle nějž 
by míra chyb měla být soustavně snižována. 

Ve svém posledním usnesení o udělení absolutoria Parlament vyjádřil politování nad 
zvýšením míry vysoce pravděpodobných chyb, jež ukazuje na zvrat pozitivního trendu, který 
byl zaznamenán v minulých letech. Vyzval proto Komisi, aby přijala nezbytná opatření 
k dosažení trvale sestupného trendu. Parlament rovněž zastává názor, že dosažení tohoto cíle 
je nezbytné pro to, aby se v budoucnu výdaje EU plně zhodnotily a nastal pokrok ve snaze o 
získání pozitivního prohlášení o věrohodnosti.

Postoj Parlamentu ve prospěch co nejnižší přijatelné míry chyb doplňuje v určitém rozsahu 
nový vývoj, jenž více zohledňuje hodnocení výkonnosti. 

Parlament během své činnosti v rámci udělování absolutoria zohledňuje analýzu Účetního 
dvora zaměřenou „na výsledky v mezích rozpočtových možností“. 

Podle článku 318 SFEU je Komise povinna předkládat hodnotící zprávu i financích Unie 
založenou na dosažených výsledcích. Podle Smlouvy je tato hodnotící zpráva spolu se 
zvláštními zprávami Účetního dvora důležitým prvkem, jenž přispívá k hodnocení, které 
provádí Parlament v rámci svého rozhodnutí o udělení absolutoria. Přístup založený na 
hodnocení dodržování pravidel tak v rostoucí míře doplňuje přístup orientovaný na výsledky. 

Jinými slovy, tradiční přístup k prohlášení o věrohodnosti založený na auditech dodržování 
pravidel a stanovení relativních nákladů na politiky EU nyní doplňuje přístup zohledňující 
výkonnost na základě dosažených výsledků. 

Je třeba uplatňovat oba přístupy, tj. snižovat náklady na politiky EU a maximalizovat jejich 
přínos. Ve své poslední zprávě o udělení absolutoria Parlament vyjádřil souhlas 
s doporučeními Účetního dvora, že výsledky politik je třeba hodnotit s ohledem na jasné cíle a 
ukazatele evropské přidané hodnoty, a trval na tom, že ukazatele dopadu je třeba doplnit 
lhůtami a kvantifikovanými cílovými hodnotami. Rovněž trval na tom, že je třeba zajistit 
soudržnost cílů, ukazatelů a cílových hodnot, jež jsou uvedeny v plánu řízení útvarů Komise a 
o níž jsou podávány informace ve výročních zprávách o činnosti.

2.5. Přístupy zohledňující dodržování pravidel a výkonnost: dvě strany jedné mince

Náklady a výsledky jsou v politickém rozhodnutí, které Parlament přijímá v rámci udělování 
absolutoria, nerozlučně spjaty. Posouzení by mělo vycházet z formálnějšího modelu. Stávající 
praxe provádění auditu výkonnosti tak může být rozhodujícím okamžikem v dějinách 
udělování absolutoria a problematiky prohlášení o věrohodnosti. Otázkou zůstává, zda by 
bylo možné dát přístupu založenému na hodnocení výkonnosti formální podobu modelu, jenž 
by byl srovnatelný s modelem používaným v případě prohlášení o věrohodnosti. 
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Pokroku lze v budoucnu v tomto směru dosáhnout pouze tehdy, budou-li plně spolupracovat 
všechny zúčastněné strany, tj. Účetní dvůr a rozpočtový orgán, vlády a správní orgány 
členských států, nejvyšší kontrolní orgány a vnitrostátní parlamenty.

Více informací naleznete na internetových adresách: Control systems – European Commission

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=CS&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


