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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky jednání 
ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti
(2008/2183(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

 s ohledem na sdělení Komise o výsledcích jednání ohledně strategií a programů politiky 
soudržnosti na programové období 2007–2013 (KOM(2008)0301), s ohledem na nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti1 (obecné 
nařízení o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti)), 

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost2 (strategické obecné zásady pro soudržnost),

 s ohledem na výsledky jednání ohledně strategií a programů politiky soudržnosti na 
období 2007–2013 – přehled základních informací podle členských států,

 s ohledem na čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273) 
(dále jen „čtvrtá zpráva o soudržnosti“),

 s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení 
(KOM(2008)0803),

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost 
investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení 
(KOM(2008)0838),

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1081/2006  o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů 
způsobilých pro příspěvek z ESF,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2009),

A. vzhledem ke sdělení, které Komise vydala na základě výsledků jednání se členskými 
státy o národních strategických referenčních rámcích a operačních programech,

                                               
1  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2  Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
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B. vzhledem k tomu, že článek 158 Smlouvy stanoví, že se Společenství za účelem 
posilování hospodářské a sociální soudržnosti zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů,

C. vzhledem k tomu, že v důsledku dvou posledních rozšíření EU došlo ve Společenství 
k podstatnému prohloubení rozdílů mezi regiony, které je třeba v zájmu podpory 
harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje patřičným způsobem řešit,

D. vzhledem k tomu, že v říjnu 2006 přijala Rada výše zmíněné strategické obecné zásady 
pro soudržnost sloužící jako orientační rámec, na jehož základě měly členské státy 
připravit národní strategické referenční rámce a operační programy pro období 2007–
2013,

E. vzhledem k tomu, že v těchto strategických obecných zásadách pro soudržnost byly 
stanoveny tři priority, jež spočívají ve zvýšení atraktivity Evropy a jejích regionů 
z hlediska investic a pracovních příležitostí, zlepšení znalostí a inovací v zájmu růstu 
a vytvoření většího počtu pracovních míst a zlepšení jejich kvality,

F. vzhledem k tomu, že by přenesení těchto priorit do operačních programů mělo regionům 
umožnit čelit úkolům spojeným s globalizací, udržitelným rozvojem, strukturálními 
a demografickými změnami a změnou klimatu,

G. vzhledem k tomu, že mezi způsoby, jimiž členské státy uplatnily výše uvedené priority ve 
svých operačních programech, existují výrazné rozdíly, které souvisejí se zařazením 
konkrétního regionu pod určitý cíl v oblasti regionálního rozvoje, a to buď pod cíl 
„Konvergence“ nebo „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“,

H. vzhledem k tomu, že na základě obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti 
měly členské státy povinnost vyčlenit na priority týkající se Lisabonské strategie 60 % 
celkových výdajů v rámci cíle „Konvergence“ a 75 % v rámci cíle „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“,

I. vzhledem k tomu, že k úspěšnému provádění politiky soudržnosti je nezbytná řádná 
správa věcí veřejných a uplatnění zásady partnerství, ale také dostatečné institucionální 
a správní kapacity,

J. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti musí být natolik důrazná a flexibilní, aby se 
mohla významně podílet na úsilí, jež EU vynakládá v boji s důsledky stávající globální 
hospodářské krize,

1. bere na vědomí skutečnost, že všechny členské státy vynaložily úsilí, aby do svých 
operačních programů začlenily tři priority stanovené ve strategických obecných zásadách 
pro soudržnost, jež odpovídají cílům lisabonské agendy;

Snižování rozdílů mezi regiony

2. bere na vědomí rozhodnutí členských států zabývat se specifickými teritoriálními 
potřebami vyplývajícími z jejich zeměpisné polohy a stupně hospodářského 
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a institucionálního rozvoje, a to vypracováním strategií ke snížení rozdílů v rámci 
jednoho regionu nebo rozdíly mezi jednotlivými regiony; v této souvislosti připomíná, že 
snížení regionálních rozdílů je i nadále hlavním cílem regionální politiky EU;

Politika soudržnosti plnící cíle lisabonské agendy

3. oceňuje úsilí, jež vynakládají vnitrostátní orgány s cílem zajistit, aby na dosažení cílů 
lisabonské agendy bylo v regionech spadajících pod cíl „Konvergence“ v průměru 
přidělováno 65 % dostupných prostředků a v regionech spadajících pod cíl „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 82 % dostupných prostředků, což je ve skutečnosti 
více, než bylo původně požadováno;

4. vyjadřuje podporu regionům v jejich úsilí dosáhnout lisabonských cílů prostřednictvím 
úplné a účinné realizace jejich operačních programů; vyzývá rovněž Komisi, aby na tuto 
realizaci pozorně dohlížela, a zajistila tak, že dané cíle budou uvedeny do praxe, a aby 
Parlament informovala o problémech, s nimiž se setkala;

Reakce na globalizaci a strukturální změny

5. oceňuje skutečnost, že všechny členské státy věnovaly značnou část svých celkových 
finančních přídělů na investice v oblasti výzkumu a vývoje a inovací, na rozvoj 
ekonomiky založené na znalostech a službách, na podporu podnikání a služeb v oblasti 
podpory podnikání, ale také na poskytování pomoci společnostem a pracovníkům při 
přizpůsobování se  novým podmínkám; konstatuje, že ve většině regionů EU, které 
spadají pod cíl „Konvergence“, je i nadále velmi problematické zajistit přístupnost, neboť 
se potýkají s nedostatkem dopravní infrastruktury;

Demografické změny a přístupnější pracovní trhy

6. blahopřeje členským státům k tomu, že se ve svých programech financovaných 
z Evropského sociálního fondu snažily upřednostnit investice zaměřené na zvyšování 
pracovního zapojení a zlepšování dovedností, ale také na boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Reakce na výzvy související s udržitelným rozvojem, změnou klimatu a energetikou

7. domnívá se, že by opatření zaměřená na ochranu životního prostředí, boj proti změně 
klimatu a podporu energetické účinnosti měla být začleněna do všech operačních 
programů, a oceňuje skutečnost, že se členské státy zavázaly tyto otázky řešit vyčleněním 
přibližně jedné třetiny celkových rozpočtových prostředků určených na politiku 
soudržnosti; domnívá se však, že prostředky přidělené konkrétně na boj proti změně 
klimatu a podporu energetické účinnosti nejsou k pokrytí skutečných potřeb dostatečné;

8. konstatuje, že mezi způsoby, jakým vyčlenily prostředky na tuto oblast státy EU–15 
a státy EU–12, existují podstatné rozdíly, a domnívá se, že by nové členské státy měly 
věnovat značné prostředky, chtějí-li dosáhnout průměrné úrovně EU v oblasti ochrany 
životního prostředí, což představuje požadované minimum pro zajištění trvale 
udržitelného rozvoje;
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Posílení víceúrovňové správy a partnerství

9. domnívá se, že víceúrovňová správa a zásada partnerství jsou klíčovými prvky legitimity 
operačních programů, jejich transparentnosti a účinnosti ve fázi plánování a zejména 
během jejich uskutečňování; vítá proto úsilí členských států, jež bylo v souladu 
s konkrétními institucionálními rámci a tradicemi jednotlivých států vynaloženo k 
posílení zásady partnerství v jejich programech na stávající období v souladu s článkem 
11 obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti; doporučuje zejména novým 
členským státům, které nemají mnoho zkušeností s budováním účinných partnerství, aby 
při uskutečňování operačních programů neustále posilovaly zásadu partnerství;

Budování institucionálních kapacit

10. oceňuje zvýšené povědomí o významu, jaký má pro účinné uplatňování veřejných politik 
a spravování fondů EU posilování institucionálních a správních kapacit; vyzývá k tomu, 
aby ve všech regionech spadajících pod cíl „Konvergence“ bylo vynaloženo značné úsilí 
k posílení institucionálních kapacit a k zvýšení profesionality veřejných orgánů;

Začleňování úspěšných politik, prohlubování znalostí a šíření osvědčených postupů

11. oceňuje zejména skutečnost, že nové členské státy do svých operačních programů na 
období 2007–2013 začlenily výsledky iniciativ Společenství URBAN a EQUAL; 
schvaluje úsilí členských států o uplatňování integrovaných plánů pro udržitelný městský 
rozvoj, neboť ve městech sídlí průmyslová odvětví, na nichž závisí hospodářský růst 
a tvorba pracovních míst; dále se domnívá, že je třeba plně využít potenciálu programů 
evropské územní spolupráce, aby se urychlil rozvoj a dosáhlo se vyššího růstu; 

Závěry

12. domnívá se, že pokud jde o způsob, jakým se členské státy při přípravě svých národních 
strategických referenčních rámců a operačních programů rozhodly uplatnit rámec 
obsažený ve strategických obecných zásadách pro soudržnost, nelze vyvodit žádné 
hodnotné závěry; oceňuje, že všechny členské státy vynakládaly ve všech fázích značné 
úsilí, aby v rámci svých specifických potřeb a omezení splnily priority politiky 
soudržnosti;

13. vyzývá členské státy k posílení opatření, která zavádějí s cílem zajistit, aby při provádění 
politiky soudržnosti byl uplatňován plně funkční integrovaný přístup, čímž se zajistí, že 
řádně zohledněny budou všechny aspekty veškerých konkrétních operačních programů; 

14. podporuje Komisi v jejím úsilí o zajištění toho, aby členské měly účinné kontrolní 
systémy a byly schopny provádět řádnou finanční správu výdajů Společenství;

15. konstatuje, že stávající globální hospodářská krize navodila ve všech členských státech 
novou situaci, která si vyžádá přehodnocení a případné změny investičních priorit; vítá 
výše zmíněné návrhy Komise, kterými se mění nařízení tak, aby odpovídala potřebám EU 
za těchto výjimečných okolností, a znovu opakuje svoje stanovisko, že politika 
soudržnosti je pro hospodářskou obnovu na celém území EU zásadní; odmítá proto 
jakékoli snahy o opětovné přesunutí této politiky na vnitrostátní úroveň; 
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16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V mnoha oblastech evropské politiky se zprávy o plnění omezují na vykonání legislativního 
auditu provádění právních předpisů Evropské unie ve vnitrostátním právu. Často se postupuje 
tak, že se namátkově vezme příklad z dotyčného právního předpisu a členské státy, na něž se 
zpráva vztahuje. V případě strukturálních fondů nelze tento přístup nyní uplatňovat, neboť 
právní předpisy upravující tuto oblast jsou buď přímo použitelná nařízení nebo spadají pod 
postup souhlasu1. Prováděcí opatření Evropské komise vydaná ve formě rozhodnutí Komise 
se nepředkládají ani Parlamentu ani Radě. Tato situace by se však mohla změnit poté, co 
vstoupí v platnost Lisabonská smlouva nebo smlouva jí rovnocenná.

Obecné souvislosti

Evropský parlament v souladu s Evropskou komisí a Radou zdůrazňuje potřebu investovat 
převážnou část dostupných prostředků určených na regionální rozvoj do činností, které 
podpoří členské státy a regiony, jejichž vývoj v oblasti hospodářství, sociálních podmínek 
a životního prostředí zaostává. Přisuzuje však přinejmenším stejný význam zajišťování 
prostředků, které napomohou všem evropským regionům a obzvláště těm více prosperujícím 
s financováním činností v oblasti výzkumu a vývoje, vytváření ekonomiky založené na 
vyspělých technologiích a službách a služeb v oblasti podpory podnikání, aby Unie mohla 
splnit vysoké cíle stanovené v lisabonské a göteborské agendě. Podle názoru Parlamentu by 
bylo kontraproduktivní omezovat činnosti uskutečňované v rámci této politiky pouze na 
chudší členské státy. Politika regionálního rozvoje je jednou z politických oblastí, jejichž 
výsledky vidí a pociťuje každý evropský občan v jeho bezprostředním okolí, a tak má-li být 
úspěšná, musí být uplatňována ve všech členských státech bez rozdílu.

S tímto vědomím Parlament během pětiletého období určil strategická opatření, která by 
měla být v členských státech provedena.  Patří mezi ně:

 opatření pro zlepšení životního prostředí měst se zvláštním zaměřením na městskou 
dopravu a opatření pro boj proti emisím CO2, regulace živelného růstu měst 
a dostupnost kvalitního bydlení za přijatelnou cenu a otevřených prostranství;

 opatření pro zajištění polycentrického rozvoje;
 opatření pro zlepšení životních podmínek a začlenění menšin se zvláštním zaměřením 

na romskou komunitu;
 opatření pro zajištění šíření a výměny osvědčených postupů;
 opatření pro přizpůsobení místního hospodářství a životního prostředí úkolům 

souvisejícím se změnou klimatu;
 systematické přijímání a uplatňování integrovaného přístupu ke strategickému 

plánování a provádění projektu;
 podpora účasti soukromého sektoru na realizaci projektů, význam partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem;

                                               
1 Viz nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
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 významná úloha regionálních a místních orgánů při sestavování a přípravě národních 
strategických rámců.

Cílem této zprávy je ukázat, jak členské státy pochopily strategické obecné zásady 
Společenství pro soudržnost z roku 2006 a jak se jimi řídily při sestavování svých národních 
strategických referenčních rámců a s nimi spojených operačních programů, které byly 
přizpůsobeny jejich specifickým omezením a potřebám.

Provádění strategií a operačních programů na období 2007–2013 právě začalo. Vzhledem 
k tomu, že Evropská komise dokončila proces schvalování operačních programů v červnu 
2008, začínají se nové projekty formovat až nyní a potrvá nejméně rok, než bude možné určit, 
do jaké míry se skutečně pokročilo v jejich provádění. Tato zpráva je proto nutně omezena, 
pokud jde o její působnost, a jejím cílem je zjistit, jak a do jaké míry byly priority 
Společenství stanovené ve strategických obecných zásadách zohledněny členskými státy 
a regiony při sestavování a přípravě operačních programů, jimiž se řídí uplatňování politiky 
v oblasti regionálního rozvoje v průběhu celého programového období. Skutečnou analýzu 
procesu uplatňování této politiky bude možné provést až poté, co členské státy předloží své 
zprávy, v nichž budou informovat o míře, jakou se programy spolufinancované z těchto fondů 
podílely na dosahování cílů politiky soudržnosti, plnění úkolů fondů, uplatňování priorit 
uvedených ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost a dosahování cíle 
spočívajícího v podporování konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst, jak stanoví 
článek 29 obecného nařízení.

Sdělení Evropské komise o výsledcích jednání ohledně strategií a programů politiky 
soudržnosti na dané programové období  nám umožňuje se seznámit se způsobem, jakým 
budou programy v oblasti politiky regionálního rozvoje nové generace využívat 347 miliard 
EUR1, které byly na tuto politiku vyčleněny pro dané sedmileté období.

Základní posouzení

V souladu se základní zásadou solidarity, která je základním kamenem politiky soudržnosti, 
zůstává hlavním cílem „zmírňovat rozdíly mezi členskými státy, regiony i jednotlivci 
z hlediska životní úrovně a míry příležitostí a podporovat hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v kontextu globálního hospodářství“2. 

V této souvislosti návrh strategické politiky ukazuje, že během programového období 2007–
2013 se všechny členské státy včetně těch, které se připojily nedávno, společně snažily 
směřovat politiku a investice tak, aby bylo možno dosáhnout lisabonských a göteborských 
cílů. Proto dnes můžeme vidět, že regiony spadající pod cíl „Konvergence“ na priority 
lisabonské agendy vyčlenily 65 % prostředků a regiony a státy spadající pod cíl „Regionální 
konkurenceschopnost“ 82 % prostředků (což je 70 % celkových prostředků). Množství 
vyčleněných prostředků je ve skutečnosti větší, než bylo původně požadováno v souladu 
s článkem 9 obecného nařízení, který stanovil 60 % pro cíl konvergence a 75 % pro cíl 
regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Z toho plyne jak uznání skutečnosti, že 

                                               
1 V současné době to představuje druhou největší položku rozpočtu Společenství.
2 Zdroj Evropské komise , KOM(2008)301 v konečném znění.



PE414.264v01-00 10/11 PR\747473CS.doc

CS

politiky související s lisabonskou agendou mohou evropskému hospodářství zajistit ve stále 
globalizovanějším světě komparativní výhodu, tak významný závazek ze strany méně 
rozvinutých členských států a regionů, které pochopily, že prioritou by mělo být řešení 
problémů spojených s konkurenceschopností, inovace a dynamičnost.

Přizpůsobit naše hospodářství a v podstatě i náš životní styl tak, abychom mohli plnit úkoly 
spojené s globalizací a změnou klimatu, je nezbytné opatření, jež v dohledné budoucnosti 
bude mít vliv na politiku regionálního rozvoje. Pokrok dosažený v těchto oblastech si vyžádá 
zdroje pro výzkum a inovace, podnikání, energetickou účinnost a specifické prostředky 
určené na boj proti změně klimatu. Zpravodaj s potěšením konstatuje, že více než 100 miliard 
EUR má být investováno do ochrany životního prostředí, současně se však domnívá, že 
prostředky vyčleněné na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie (9 miliard) na 
jedné straně a na opatření k boji proti změně klimatu (48 miliard) na straně druhé jsou menší, 
než je třeba. V době, kdy se naše planeta již projevuje značně nevypočitatelně a celé regiony 
na světě se potýkají s neočekávanými záplavami a zhoršujícím se suchem, bude pokroky, 
jehož se dosáhne během těchto sedmi klíčových let, rozhodující nejen pro celou naší 
budoucnost, ale určí také hospodářskou oblast, která bude ve 21. století dominovat novým 
odvětvím a vznikajícím hospodářským činnostem.

Zpráva se v souladu s prioritami politiky soudržnosti rovněž zaměřuje na tato významná 
opatření:

 zvýšení úrovně zaměstnanosti;
 podpora flexibilnějšího pracovního trhu;
 podpora společností umožňujících sociální začlenění a boj proti chudobě;
 důraz na kvalitní správu a případně posílené institucionální kapacity, které jsou 

nezbytné pro uplatňování operačních programů;
 začlenění úspěšných komunitních iniciativ;
 budování společnosti založené na znalostech a výměna osvědčených postupů.

Závěry 

Pracovní hypotéza zpravodaje, zejména to, že obecnými prioritami politiky soudržnosti se 
členské státy při sestavování operačních programů a při jednáních o nich řídily, se potvrdila. 
Všechny členské státy se jednoznačně řídily cíli Společenství a tyto cíle se odrazily v jejich 
vlastních prioritách v závislosti na omezeních, která představuje jejich konkrétní úroveň 
hospodářského a územního rozvoje.

Tato zpráva přichází v době nebývalého hospodářského otřesu. Milióny evropských daňových 
poplatníků jsou žádány, aby platily miliardy eur na refinancování měnových systémů Evropy, 
a Británie, Francie, Španělsko, Německo a Itálie buď recesi už zažívají nebo se k ní přibližují. 
Přestože záměrem zpravodaje není diskutovat v této zprávě o této vážné hospodářské krizi, 
uvítal by revize legislativního rámce, které by  zajistily, aby politika soudržnosti byla 
mocným nástrojem, který je schopný podporovat trvalý a vyvážený udržitelný rozvoj, a to 
i v době nepředvídatelných hospodářských krizí. Evropská komise předložila Parlamentu 
návrhy, jejichž cílem je dodat politice soudržnosti prostředky, pomocí nichž bude tato politika 
hrát ústřední úlohu v úsilí Evropy čelit nevídané výzvě, přičemž metody, programy a pravidla 
budou samozřejmě přizpůsobeny potřebám. Proto je ještě důležitější zaměřit se důkladněji na 
to, co bylo naplánováno, na to, co členské státy a regiony určily jako věc prvořadého 
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významu za podmínek převažujících na začátku tohoto programového období, a zjistit, zda 
a jakým způsobem opatření Unie odrážejí realitu. 

Vzhledem ke koncentraci obyvatelstva Unie v městských aglomeracích a ke klíčovému 
postavení, které města zaujímají, pokud jde o hospodářské výsledky Unie, je pro strategii 
zaměřenou na dosažení lisabonských a göteborských cílů zásadní městský rozměr operačních 
programů, jež mají být prováděny v období 2007–2013. Z pracovního dokumentu Komise ze 
dne 14. listopadu se dozvídáme, že více než polovina programů EFRR, jež byly zkoumány 
v daném období, měla městský rozměr. Operační programy zaměřené na renovaci center 
měst, úspory energie a rozvoj energeticky účinných a čistých dopravních systémů budou 
chránit a zlepšovat životní prostředí a současně podněcovat hospodářskou aktiitu a tvorbu 
pracovních míst. Všichni si uvědomují nevyhnutelnost postindustriální revoluce, která s sebou 
přináší svá omezení a výzvy, ale také výhody a přísliby. Uzná-li Unie pozitivní aspekty těchto 
výzev a začlení-li je do všech aspektů provádění operačních programů, pak bude hospodářská 
a sociální struktura Unie vynikající.

Cestu k objevení nových technologií schopných využívat obnovitelné přírodní zdroje, vyrábět 
energii, aniž by vznikaly zplodiny, a poskytovat nám prostředky, které budou zachovávat 
a zlepšovat naše životní podmínky a především naše postavení světové hospodářské a poltické 
mocnosti, otevírá samozřejmě výzkum a vývoj.

Současné události ve světě ukazují na potřebu účinného kontrolního systému, který bude co 
nejlépe chránit veřejné výdaje před podvody a nedbalostí. Vzhledem k reputaci, kterou 
finanční svět v posledních týdnech získal, musí být spravování evropských fondů jasné 
a transparentní. Nebylo by však správné lpět na postupech a metodách, které ještě více 
zpomalují již tak těžkopádný systém. Nutnost zjednodušit postupy a urychlit provádění uznaly 
všechny zúčastněné strany a Parlament si je nyní vědom legislativních návrhů a sdělení 
Evropské komise, kterými se mění mnohá legislativní opatření právě za účelem zjednodušení 
a urychlení provádění politiky soudržnosti. Doufejme, že naše úsilí bude završeno úspěchem.
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