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Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 Platební agentury a koordinační 
subjekty

8 Platební agentury

1. 1.

Platební agentury jsou útvary nebo 
subjekty členských států pověřené řízením 
a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 
2 a v článku 6.

Platební agentury jsou útvary nebo 
subjekty členských států a případně 
regionů pověřené řízením a kontrolou 
výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 
6.

S výjimkou provádění plateb mohou 
platební agentury k výkonu těchto úkolů 
oprávnit jiné subjekty.

S výjimkou provádění plateb mohou 
platební agentury k výkonu těchto úkolů 
oprávnit jiné subjekty.

2. 2.

Členské státy akreditují jako platební 
agentury orgány nebo subjekty, jež mají 
administrativní uspořádání a systém vnitřní 
kontroly, které poskytují dostatečné 
záruky, že platby jsou legální, správné a 
řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují 
platební agentury minimální podmínky pro 
akreditaci týkající se vnitřního prostředí, 
kontrolních činností, informací a 
komunikace a sledování stanovené Komisí 
podle čl. 10 odst. 1 písm. a).

Členské státy akreditují jako platební 
agentury orgány nebo subjekty, jež mají 
administrativní uspořádání a systém vnitřní 
kontroly, které poskytují dostatečné 
záruky, že platby jsou legální, správné a 
řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují 
platební agentury minimální podmínky pro 
akreditaci týkající se vnitřního prostředí, 
kontrolních činností, informací a 
komunikace a sledování stanovené Komisí 
podle čl. 12a odst. 1 písm. a).

Každý členský stát omezí počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:

Každý členský stát omezí s ohledem na své 
ústavní předpisy počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:
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a) na jedinou agenturu na národní 
úrovni nebo v příslušných případech jednu 
pro každý region; a

a) na jedinou agenturu na národní 
úrovni nebo v příslušných případech jednu 
pro každý region; a

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV.

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV, pokud 
na úrovni členského státu existuje pouze 
jedna agentura.

Jsou-li však platební agentury zřízeny na 
regionální úrovni, členské státy navíc 
akreditují platební agenturu na národní 
úrovni pro režimy podpory, které vzhledem 
ke své povaze musejí být řízeny na národní 
úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů 
svým regionálním platebním agenturám.

Jsou-li však platební agentury zřízeny na 
regionální úrovni, členské státy navíc 
akreditují platební agenturu na národní 
úrovni pro režimy podpory, které vzhledem 
ke své povaze musejí být řízeny na národní 
úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů 
svým regionálním platebním agenturám.

Akreditace platebních agentur na období 
2014–2020 platí i v programovém období 
2021–2027 za předpokladu, že platební 
agentury příslušný orgán informovaly o 
tom, že splňují akreditační kritéria, a že 
přezkum provedený podle čl. 7a odst. 2 
písm. a) neprokáže, že tomu tak není.

Platebním agenturám, které neřídily výdaje 
z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně 
tří let, se akreditace odejme.

Platebním agenturám, které neřídily výdaje 
z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně 
tří let, se akreditace odejme.

Po dni vstupu tohoto nařízení v platnost 
členské státy nejmenují žádnou novou 
platební agenturu.

Po ... [dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost] mohou členské státy jmenovat 
jakékoli další platební agentury, pokud:

a) se počet akreditovaných platebních 
agentur oproti situaci ke dni 31. prosince 
2019 nezvyšuje, nebo
b) nové platební agentury jsou jmenovány 
v souladu se správní reorganizací 
v dotčeném členském státě.

3. 3.

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] 
(dále jen „finanční nařízení“), odpovědný 
pracovník akreditované platební agentury 
do 15. února roku následujícího po 
příslušném rozpočtovém roce vypracuje a 
předloží Komisi:

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) č. 2018/1046 [nové finanční 
nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), 
odpovědný pracovník akreditované 
platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi:

a) roční výkaz výdajů vzniklých při 
výkonu úkolů svěřených jeho akreditované 
platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 

a) roční výkaz výdajů vzniklých při 
výkonu úkolů svěřených jeho akreditované 
platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 
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odst. 5 písm. a) finančního nařízení, 
doprovázený požadovanými informacemi 
pro jeho schválení v souladu s článkem 51;

odst. 5 písm. a) finančního nařízení, 
doprovázený požadovanými informacemi 
pro jeho schválení v souladu s článkem 51;

b) výroční zprávu o výkonnosti podle 
čl. 52 odst. 1 prokazující, že výdaje byly 
uskutečněny v souladu s článkem 35;

b) výroční přehled konečných zpráv o 
auditu a provedených kontrol, včetně 
jejich výsledku a analýzu povahy a 
rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v 
systémech auditem a kontrolami, jakož i 
přijatá či plánovaná nápravná opatření, 
jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) 
finančního nařízení;

c) prohlášení řídicího subjektu, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního 
nařízení, pokud jde o:

c) prohlášení řídicího subjektu, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního 
nařízení, pokud jde o:

i) skutečnost, že informace jsou řádně 
prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) 
finančního nařízení,

i) skutečnost, že informace jsou řádně 
prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) 
finančního nařízení,

ii) řádné fungování zavedených 
správních systémů, které poskytují 
nezbytné záruky ohledně výstupů 
uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti, 
jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a 
c) finančního nařízení,

ii) řádné fungování systémů vnitřní 
kontroly zavedených v souladu se 
základními požadavky Unie, které, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) 
finančního nařízení, poskytují nezbytné 
záruky, že výdaje byly uskutečněny v 
souladu s článkem 35 tohoto nařízení.

iii) analýzu povahy a rozsahu chyb a 
nedostatků zjištěných v systémech 
auditem a kontrolami, jakož i přijatá či 
plánovaná nápravná opatření, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) 
finančního nařízení.
Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

3a. Pro účely výročního monitorování 
výkonnosti uvedeného v článku 38a a 
víceletého přezkumu výkonnosti 
uvedeného v článku 121 nařízení (EU) 
[nařízení o strategickém plánu SZP] 
odpovědný pracovník akreditované 
platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi zprávu o 
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výkonnosti.
Zpráva o výkonnosti musí odrážet 
provedené operace a pokrok při 
dosahování cílů stanovených v národním 
strategickém plánu SZP a obsahovat 
informace o uskutečněných výstupech a 
výdajích uskutečněných každý rok, 
informace o realizovaných výsledcích a 
vzdálenosti od příslušných cílů každé dva 
roky, a pokud možno informace o 
dopadech za použití údajů uvedených v 
článku 129 nařízení (EU) .../... [nařízení o 
strategických plánech SZP].
Zpráva o výkonnosti je poprvé Komisi 
předložena do ... [dva roky po datu 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každý 
následující rok až do roku 2030 včetně. 
První zpráva o výkonnosti se bude týkat 
prvních dvou rozpočtových let 
následujících po ... [rok od data 
použitelnosti tohoto nařízení]. Pokud jde o 
přímé platby uvedené v hlavě III kapitole 
II nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategickém plánu SZP], zpráva o 
výkonnosti se bude týkat pouze 
rozpočtového roku [jeden rok od data 
použitelnosti tohoto nařízení].

4. Je-li akreditována více než jedna 
platební agentura, určí členský stát 
koordinační veřejnoprávní subjekt, který 
pověří těmito úkoly:
a) shromažďovat informace, které je 
třeba poskytnout Komisi, a předávat jí je;
b) předkládat výroční zprávu o 
výkonnosti podle čl. 52 odst. 1;
c) přijímat nebo koordinovat opatření 
s cílem řešit veškeré nedostatky obecné 
povahy a informovat Komisi o následných 
krocích;
d) podporovat a zajišťovat 
harmonizované uplatňování pravidel 
Unie. Pokud jde o zpracování finančních 
informací uvedených v prvním 
pododstavci písm. a), koordinační subjekt 
podléhá zvláštní akreditaci udělené 
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členskými státy.
Výroční zpráva o výkonnosti předkládaná 
koordinačním subjektem je zahrnuta ve 
stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s ní 
se předkládá prohlášení řídícího subjektu 
vztahující se na tuto zprávu v celém 
rozsahu.
5. Pokud akreditovaná platební 
agentura neplní nebo přestala plnit jedno 
nebo více akreditačních kritérií 
stanovených v odstavci 2, členský stát jí z 
vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
akreditaci odejme, neprovede-li platební 
agentura nezbytné změny ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem s ohledem 
na závažnost nedostatku.

5. Pokud akreditovaná platební 
agentura neplní nebo přestala plnit jedno 
nebo více akreditačních kritérií 
stanovených v odstavci 2, členský stát jí z 
vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
akreditaci odejme, neprovede-li platební 
agentura nezbytné změny ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem s ohledem 
na závažnost nedostatku.

6. 6.

Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu 
operací spojených s veřejnou intervencí, za 
kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim 
náleží celková odpovědnost.

Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu 
operací spojených s veřejnou intervencí, za 
kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim 
náleží celková odpovědnost.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, platební agentura vychází z 
kontrolní zprávy připojené k žádosti o 
platu předložené EIB nebo jinou 
mezinárodní institucí.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, platební agentura vychází z 
kontrolní zprávy připojené k žádosti o 
platu předložené EIB nebo jinou 
mezinárodní institucí.
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