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Abstrakt
Auditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI: povaha, procedura a právní souvislosti
Práce se zabývá auditními zprávami vydanými Evropskou komisí v rámci výkonu svých pravomocí
v oblasti sdíleného řízení evropských fondů, a to zejména podle nařízení o společných
ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech. Práce popisuje auditní zprávu
jako výstup procesu auditu systému řízení a kontroly členského státu a zabývá se jejími účinky
jakožto nezávazným právním instrumentem. Vzhledem k jejímu obsahu prezentuje závěr, že
auditní zpráva tohoto typu se nutně musí zabývat vnitrostátním právem, ale prostor Evropské
komise pro uvážení je omezen přinejmenším závazným výkladem na národní úrovni. Ač je auditní
zpráva typicky nezávazným instrumentem, v kontextu širšího šetření může vést k pozastavení
plateb z rozpočtu EU, finančním opravám nebo řízení o porušení Smluv před Soudním dvorem EU.
Na základě své povahy ji naopak zpravidla nebude možné napadnout žalobou na neplatnost,
myslitelný je ale její přezkum v řízení o předběžné otázce.
Audit Reports of the European Commission according to the ESI Funds Regulation: Nature,
Procedure and Legal Context
This study concerns audit reports issued by the European Commission within its powers in the
context of shared management of EU funds, specifically according to the European Structural and
Investment Funds Regulation. The study describes the audit report as the outcome of a procedure
scrutinising the management and control systems in a Member State and analyses the effects of
this non-binding legal instrument. Regarding its contents, it presents the conclusion that such
audit reports necessarily have to take national law into account but its binding interpretation on
national level sets boundaries to the European Commission’s discretion. Although the audit report
as such should be typically non-binding, it may form part of a context of event leading to negative
consequences such as suspension of payments, financial corrections or infringement proceedings
against the Member State at the Court of Justice of the EU. It will usually not be possible to file an
action for annulment against the audit report because of its nature. On the other hand, its validity
may be assessed in preliminary question proceedings.
Obsah
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Stručné shrnutí
Tato práce se zaměřuje na auditní zprávy Komise vydané v kontextu nařízení č. 1303/2013,
o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech. Tyto fondy jsou
realizovány v takzvaném sdíleném řízení, kde většinu úloh spojených se správou těchto fondů plní
členské státy pod dohledem Komise.
Závěrečná zpráva o auditu (auditní zpráva) je výstupem auditu vnitrostátních systémů řízení
a kontroly a identifikuje případné nedostatky těchto systémů, v takovém případě zpravidla
zároveň požádá členský stát o přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Sama zpravidla
nebude závazným aktem, což ale neznamená, že by neměla mít právní účinky v obecnějším smyslu.
Lze očekávat, že např. soudy členských států by ji v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU
měly brát v potaz při svém rozhodování. Konkrétní obsah této povinnosti ale není zřejmý.
Auditní zprávy zkoumané v této práci se nevyhnutelně musí na nějaké rovině zabývat
vnitrostátním právem. Otázky vnitrostátního práva budou v této souvislosti posuzovat jako otázky
právní. Jelikož jsou k závaznému výkladu vnitrostátního práva příslušné vnitrostátní soudy, jsou
orgány a instituce EU povinny respektovat nejen obsah národních právních norem, ale i jejich
výklad vnitrostátními soudy. Určitý prostor pro uvážení naopak existuje tam, kde judikatura chybí
nebo je rozporuplná.
Auditní zpráva Komise sama nemá závazné právní účinky, může být ale v širším kontextu jedním
z kroků Komise směřujících k právně závaznému aktu se zřejmými negativními dopady plynoucími
z nedostatků identifikovaných v auditní zprávě. Mezi takové dopady může patřit například
pozastavení plateb z rozpočtu EU, finanční oprava (korekce) nebo řízení o porušení Smluv před
Soudním dvorem EU. Jelikož ale sama auditní zpráva tyto závazné právní účinky nenese nebo nést
nemá, nebude zpravidla napadnutelná žalobou na neplatnost. Bylo-li by však posouzení její
platnosti/souladu s právem EU rozhodné pro výsledek řízení před vnitrostátním soudem, může být
otázka její platnosti posouzena Soudním dvorem v řízení o předběžné otázce.

Právní kontext auditních zpráv v oblasti fondů ESI
Skrze evropské fondy jsou finanční zdroje EU využívány k podpoře široké škály nejrůznějších cílů.
Zatímco některé z fondů jsou spravovány přímo orgány EU, skrze něž rozdělují unijní finance
v rámci tzv. přímého řízení podle čl. 62 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2018/1046, finančního nařízení
(dále jen „FN 2018“),1 až 80 % unijních financí je rozdělováno ve spolupráci s členskými státy EU
v rámci takzvaného sdíleného řízení podle čl. 62 odst. 1 písm. b) FN 2018.2 Významnou část těchto
fondů tvoří soubor fondů souhrnně označovaný jako evropské strukturální a investiční fondy (dále
jen „fondy ESI“), jehož fungování je v současné době upraveno zastřešujícím nařízením
č. 1303/2013, o společných ustanoveních o fondech ESI (dále jen „nařízení ESI“).3 EU skrze tyto
fondy uskutečňuje podstatnou část své politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti podle
čl. 174 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013,
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č.
541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1—222, dostupné zde.
2
Evropská komise. Správa finančních prostředků EU [online]. ec.europa.eu, 2019 [cit. 11. 2. 2020]. Dostupné zde.
3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320—469, účinné znění dostupné zde.
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Velká část odpovědnosti při provádění fondů ESI leží na členských státech. Členský stát (nebo jím
delegovaný orgán) sestavuje programy, prostřednictvím nichž se provádějí fondy ESI
(čl. 26 odst. 1 a 2 nařízení ESI). Tyto vypracované programy pak mohou být Komisí
připomínkovány (čl. 29 odst. 3 nařízení ESI) a podléhají jejímu schválení (čl. 29 odst. 4 nařízení
ESI). I způsobilost výdaje pro poskytnutí příspěvku z fondů ESI se obecně řídí vnitrostátními
právními předpisy, zatímco výslovná unijní úprava stanoví dílčí pravidla způsobilosti
(čl. 65 odst. 1 nařízení ESI).
Obdobně jsou členské státy odpovědné za zavedení a účinné fungování systémů řízení a kontroly
programů (čl. 74 odst. 2 nařízení ESI). Tyto systémy řízení a kontroly zahrnují též zavedení opatření
pro audit svého vlastního fungování (čl. 72 písm. f) nařízení ESI). Naopak úlohou Komise je
ověřovat, zda členské státy zavedly odpovídající systémy řízení a kontroly a zda tyto systémy
fungují (čl. 75 odst. 1 nařízení ESI). Hlavní odpovědnost za kontrolu fungování fondů ESI tak nesou
členské státy, Komise zejména dohlíží na to, jak členské státy této odpovědnosti dostávají.

O auditních zprávách obecně
Podle čl. 75 odst. 2 nařízení ESI mohou úředníci a pověření zástupci Komise provádět audity nebo
kontroly na místě. Fondy ESI nejsou jedinými evropskými fondy, v jejichž kontextu by Komise vedla
audity na řádné fungování vnitrostátních mechanismů. Např. čl. 47 nařízení č. 1306/2013,
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (dále jen „nařízení SZP“),4 obdobně
zavádí pravomoc Komise provádět kontroly na místě. Úprava je zde poněkud odlišná tím, že je
obsažena v kapitole týkající se výslovně schvalování účetních závěrek. Výsledky takovéto kontroly
ale mohou vést k obdobným následkům jako v případě nařízení ESI (například vyloučení výdaje
z financování EU podle čl. 52 nařízení SZP). Další výklad se v zájmu přehlednosti zabývá auditními
zprávami podle nařízení ESI. Řada níže uvedených závěrů je ale relativně obecná a lze ji vztáhnout i
na jiné oblasti práva EU.
S ohledem na úlohu Komise v kontextu fungování fondů ESI by měl audit nebo kontrola na místě
zahrnovat zejména ověření účinného fungování systémů řízení a kontroly a posouzení řádného
finančního řízení operací nebo programů. Komise by přitom měla dbát, aby nedocházelo
k bezdůvodnému zdvojování auditů a kontrol prováděných členskými státy. Při rozhodování
o provedení auditu nebo kontroly Komise zohlední rovněž úroveň rizika pro unijní rozpočet a
hledisko minimalizace administrativní zátěže příjemců fondu, kterého se audit nebo kontrola týká
(čl. 75 odst. 2 pododst. 1 nařízení ESI).
Výše uvedenou úpravou není dotčena činnost vnitrostátních orgánů plnících úkony podle zvlášť
určených vnitrostátních předpisů. Osoby provádějící audit se tak neúčastní například domovních
prohlídek nebo výslechů podle vnitrostátních předpisů. Mají však přístup k informacím získaným
z takovýchto vyšetřovacích úkonů, pokud tím šetří pravomoci vnitrostátních soudů a základní
práva dotčených subjektů (čl. 75 odst. 2 pododst. 3 nařízení ESI). Vyšetřovacím pravomocem
Komise zde stanovuje mantinely mimo jiné právo na soukromí dotčených osob zakotvené
v čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, resp. čl. 9 Listiny základních
práv Evropské unie.5

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES)
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549—607.
5
Srov. např. spojené věci C-46/87 a C-227/88, Hoechst, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.
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Postup provádění auditu, obsah auditní zprávy a její bezprostřední následky
Výklad níže se zabývá pouze auditem ve smyslu čl. 75 nařízení ESI, ale stejná pravidla jsou
použitelná i pro kontroly na místě cílené na systémy řízení a kontroly v kontextu nařízení ESI.
Postup provádění auditu a přijetí auditní zprávy
Audit může být prováděn úředníky Komise nebo jejími pověřenými zástupci. Pokud se nejedná
o naléhavý případ, osoba provádějící audit je povinna oznámit plánovaný audit alespoň 12
pracovních dní před jeho započetím. Auditu se mohou účastnit také úředníci nebo pověření
zástupci členského státu (čl. 75 odst. 2 pododst. 1 nařízení ESI).
S výjimkou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (jehož kontrolní procedury jsou
upraveny v nařízení SZP a navazujících předpisech) stanovuje nařízení ESI i základním lhůty,
kterými se řídí přijetí auditní zprávy. Do tří měsíců po dokončení samotného auditu musí Komise
příslušnému vnitrostátnímu orgánu poskytnout návrh zprávy o provedeném auditu, tato lhůta se
staví po dobu, kdy Komise čeká na dodatečné informace vyžádané od členského státu po skončení
auditu (čl. 75 odst. 2a nařízení ESI).
Příslušný vnitrostátní orgán má právo vyjádřit se k návrhu auditní zprávy. Po obdržení úplné
odpovědi na návrh auditní zprávy od vnitrostátního orgánu běží další tříměsíční lhůta, ve které je
Komise povinna poskytnout tomuto orgánu závěrečnou zprávu o auditu – auditní zprávu
(čl. 75 odst. 2a pododst. 1 písm. b) nařízení ESI).
Právní účinky samotné auditní zprávy
Audit, jehož závěrečná zpráva identifikuje nedokonalosti ve vnitrostátním systému řízení a
kontroly, může bezprostředně vyústit v žádosti Komise o přijetí opatření k zajištění účinného
fungování systémů řízení a kontroly popř. správnosti výdajů v souladu s pravidly pro daný fond
(čl. 75 odst. 3 nařízení ESI).
Lze očekávat, že tato „žádost“ (doslova Komise může požádat členský stát)6 se bude svým
charakterem blížit spíše doporučení bez právní závaznosti nežli závaznému rozhodnutí (srov.
čl. 288 SFEU). Nastavení a provoz systémů řízení a kontroly totiž i v případě dílčích chyb zůstává
hlavní úlohou členských států, Komise z pozice orgánu dohlížejícího na realizaci těchto systémů se
zřejmě bude uchylovat k doporučením nezávazného charakteru, spíše než direktivním zásahům
do těchto národních systémů na bázi rozhodnutí. Toto pochopitelně nevylučuje možné negativní
důsledky vyplývající z porušení unijního práva v této oblasti, ať už uskutečněné Komisí samostatně
nebo plynoucí z rozhodnutí Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“).
Povaha právních následků konkrétního právního aktu EU je klíčová také z hlediska jeho případné
napadnutelnosti žalobou na neplatnost podle čl. 263 SFEU. Jelikož se hmotně právní otázka
následků aktu EU z velké části překrývá s procesně právní otázkou jeho napadnutelnosti, lze
odkázat na rozbor napadnutelnosti auditních zpráv žalobou na neplatnost, co se týče případných
závazných právních účinků pokynů Komise učiněných v rámci nebo v souvislosti se závěrečnou
auditní zprávou podle čl. 75 nařízení ESI.
Zde je nicméně třeba zdůraznit, že ani unijní akt bez právní závaznosti není zcela zbaven právních
účinků. Podle rozsudku SDEU ve věci Grimaldi jsou přinejmenším „vnitrostátní soudy povinny
doporučení zohlednit při rozhodování ve sporech, které jim budou předloženy, zejména tehdy,
pokud objasňují vnitrostátní akty přijaté k jejich provedení nebo je-li jejich účelem provést závazná
ustanovení aktů [Unie].“7 Praktická povaha tohoto právního účinku na vnitrostátní úrovni zůstává
6
7

Anglicky the Commission may require a Member State, francouzsky la Commission peut demander à un État membre.
Věc C‑322/88, Grimaldi, ECLI:EU:C:1989:646, bod 18.
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nevyjasněná. Na základě shrnutí různých přístupů od generálního advokáta SDEU Michala Bobka
lze identifikovat přinejmenším tyto možnosti:8


silná varianta – povinnost vykládat vnitrostátní právo v souladu s tímto unijním aktem
(po vzoru tzv. „nepřímého účinku“ směrnic),9 tato varianta se nezdá jako pravděpodobná;



slabá varianta – zohlednění by v konečném důsledku znamenalo povinnost nezávazný akt
„vzít v potaz“, vnitrostátní orgán by pak takovýto akt přitom mohl následně bez dalšího
opomenout;



kompromisní varianta – vnitrostátní orgán by se mohl odchýlit od znění nezávazného
unijního aktu, ale musel by toto své rozhodnutí odůvodnit.

Generální advokát posledně zmíněnou kompromisní variantu sám zavrhuje s odkazem
na povinnost odůvodnění odchýlení se jako znak kogentnosti právní normy (původní anglické znění
ovšem používá spojení mandatory sources – závazné/povinné prameny).10 Patrně by v této
souvislosti bylo možné ještě rozlišovat mezi odůvodněním odchýlení spočívajícím v tom, že určitá
situace nespadá do působnosti určité normy, a odůvodněním odchýlení založeného kupříkladu
na hodnotovém úsudku ohledně kvality normy jako takové. První odůvodnění se jistě může
vztáhnout na jakoukoli normu nezávisle na její právní síle nebo kogentnosti, druhé v této prosté
formě ale nelze použít na pravidlo, kterým je rozhodující orgán vázán. Navázání povinnosti
odůvodnění případného odchýlení se od doporučení jakožto pramenu práva by jej v určitém
smyslu učinilo závazným.11 Určitá míra závaznosti se v tomto smyslu na doporučení ale jistě váže
už v souvislosti s povinností vnitrostátních soudů vzít jej v potaz. Nezdá se být natolik jasné, že lze
to samé říci i o obsahu doporučení, tedy že by uvedená kompromisní varianta z podstaty věci
popírala nezávazný charakter doporučení.
Právní režim auditu systémů řízení a kontroly12
Ač je právní základ pro fondy ESI zakotven v unijním právu, konkrétní otázky jejich fungování budou
v mnoha případech upraveny právem vnitrostátním. Pravidla způsobilosti výdajů jsou totiž obecně
upravena členskými státy v mantinelech stanovených unijním právem (čl. 65 nařízení ESI). Otázky
způsobilosti výdajů jsou přitom významné i pro posouzení systémů řízení a kontroly, auditní zpráva
podle nařízení ESI se tak nutně musí v nějaké rovině zabývat i vnitrostátním právem.13
Zatímco úlohou unijních institucí je vykládat a aplikovat právo EU, prakticky tak v této situaci nelze
učinit bez zohlednění vnitrostátního práva. Jelikož je vnitrostátní právo z hlediska unijních institucí
v analogické pozici k cizímu právnímu řádu,14 připadá v úvahu posouzení vnitrostátního práva jako
otázky skutkové nebo otázky právní. Zatímco v prvním případě se jedná o zjištění obsahu
8

Stanovisko generálního advokáta Michala Bobka ve věci C-16/16 P, Belgie v Komise, ECLI:EU:C:2017:959, body 96108. Závěry tohoto stanoviska nebyly soudem následovány, toto ale nezpochybňuje citované shrnutí teoretické
debaty.
9
Jak bylo dovozeno ve věci C-14/83, Von Colson, EU:C:1984:153.
10
Stanovisko generálního advokáta Michala Bobka ve věci C-16/16 P, Belgie v Komise, ECLI:EU:C:2017:959, bod 101.
11
Např. v duchu dělení pramenů práva na povinné, žádoucí a přípustné, podle stanoviskem citovaného díla PECZENIK,
A. On law and reason. Dordrecht: Kluwer, 1989, s. 319 a násl.
12
Úvahy obsažené v této kapitole, včetně odkazů na relevantní rozhodovací praxi SDEU, vychází z díla PREK, M. a
LEFEVRE, S. The EU Courts as „national“ courts: National law in the EU judicial process. Common Market Law Review.
Kluwer Law Internatonal, 2017, roč. 52, č. 2, s. 369-402.
13
Tato kapitola se nutně nemusí vztáhnout např. na kontroly podle nařízení SZP. Zatímco totiž Evropský zemědělský
fond pro rozvoj venkova patří mezi fondy ESI částečně upravené vnitrostátním právem, na ostatní výdaje podle
nařízení SZP se vztáhne pouze právo unijní, srov. dělení v čl. 52 odst. 1 nařízení SZP.
14
Situaci lze připodobnit k soudu, který rozhoduje podle cizího právního řádu na základě norem mezinárodního práva
soukromého.
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vnitrostátního práva zpravidla na základě dokazování aktivně iniciovaného účastníkem řízení
nesoucím důkazní břemeno, ve druhém případě unijní soudy a instituce vnitrostátní právo aplikují
a nesou samy odpovědnost za jeho přesné zachycení.
Jako skutková otázka vystupuje vnitrostátní právo například v řízení o porušení Smluv před SDEU,
kde je vnitrostátní právo samo předmětem posouzení souladu s unijním právem. Jako otázka
právní bude ale vnitrostátní právo vystupovat například v situaci, kdy na něj právo EU explicitně
odkazuje. Tak tomu je i v případě některých otázek fondů ESI. Vykládá-li tedy unijní orgán
vnitrostátní právo, jehož závazný výklad přísluší vnitrostátním soudům, nabízí se otázka mantinelů
takovéhoto posouzení. Obecné východisko je jednoznačné, „působnost vnitrostátních právních
a správních předpisů musí posuzovat s přihlédnutím k jejich výkladu vnitrostátními soudy.“15
Určitá volnost co do výkladu naopak panuje v případech, kdy daná otázka ještě nebyla judikatorně
vyřešena, nebo když je judikatura v této oblasti rozporná.16
Soudní dvůr dovodil pro přezkum zjištění Tribunálu ohledně vnitrostátního práva jakožto právních
otázek, že kontroluje případné zkreslení znění dotčených předpisů, související judikatury nebo
relevantní právní nauky, zda zjištění nejsou ve zjevném rozporu s obsahem těchto zdrojů, nebo
zda Tribunál nepřisoudil některému zdroji váhu, která mu nepřísluší.17 Ani výklad provedený Komisí
nebo jiným orgánem nebo institucí EU by tak nebyl únosný, pokud by nesplňoval alespoň tato
základní kritéria. Tento závěr může být relevantní zejména v případě soudního řízení, které by se
týkalo buď auditní zprávy jako takové, nebo pozdějšího napadnutelného aktu, který by vycházel
z úvah obsažených v takové zprávě.
Možné právní dopady porušení nařízení ESI
Níže uvedené situace nepředstavují nebo alespoň nemusí představovat bezprostřední následek
vydání auditní zprávy podle čl. 75 nařízení ESI. Auditní zpráva však může identifikovat pochybení
nebo problémy, které k takovému následku v konečném důsledku povedou.
Pozastavení plateb
Komise může pozastavit průběžné platby (tj. platby představující protiplnění za částečné
provedení akce nebo částečné plnění smlouvy či dohody za podmínek stanovených
v čl. 115 odst. 2 písm. b) FN 2018) nebo jejich část na úrovni priorit nebo operačních programů
za předpokladu splnění jedné z podmínek podle čl. 142 odst. 1 nařízení ESI. K tomu může dojít
například v případě existence závažného nedostatku v účinném fungování systému řízení a
kontroly operačního programu, pokud ohrožuje příspěvek EU k dotčenému operačnímu programu
a v souvislosti s ním nebyla přijata opatření k nápravě (čl. 142 odst. 1 písm. a) nařízení ESI).
Samotné pozastavení plateb Komise v souladu s čl. 142 odst. 2 nařízením ESI provede
prostřednictvím tzv. prováděcího aktu (srov. čl. 291 SFEU). Může tak učinit až poté, co poskytla
členskému státu možnost předložit své připomínky. Pozastavení plateb Komise ukončí, pokud
členský stát přijme nezbytná opatření, která takové pozastavení umožňují (čl. 142 odst. 3 nařízení
ESI).
Finanční opravy
Finanční opravou pro účely nařízení ESI se z pohledu Komise rozumí úplné nebo částečné zrušení
příspěvku EU na daný program a získání částky zpět od členského státu, aby ze zdrojů EU nebyly
15

Věc C-433/13, Komise v Slovensko, ECLI:EU:C:2015:602, bod 81.
Srov. stanovisko generálního advokáta Jána Mazáka ve věci C-565/08, Komise v Itálie, ECLI:EU:C:2010:403, body 30
a násl.
17
Věc C-263/09 P, Edwin, ECLI:EU:C:2011:452, bod 53. Jedná se o kasační opravný prostředek vzhledem k rozhodnutí
Tribunálu, proto musí být existence uvedených pochybení již patrná ze spisu v dané věci.
16
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financovány výdaje, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy (čl. 85 odst. 1 nařízení ESI).
Aby však porušení předpisu mohlo vést k provedení finanční opravy, muselo (1.) zavdat alespoň
důvodnému riziku, že jím byl ovlivněn výběr financované operace ze strany příslušného
vnitrostátního orgánu, nebo (2.) existuje alespoň důvodné riziko, že ovlivnilo výši výdajů, které mají
být uhrazeny z rozpočtu EU (čl. 85 odst. 2 nařízení ESI). Komise si při provádění finančních oprav
ale musí počínat v souladu s principem proporcionality tak, že zohlední povahu a závažnost
porušení a jeho dopad na rozpočet EU (čl. 85 odst. 3 nařízení ESI).
Obecně je však zejména úlohou a povinností členských států vyšetřovat nesrovnalosti a provádět
příslušné finanční opravy, vymáhat neoprávněně vyplacené částky (čl. 143 odst. 1 nařízení ESI).
K finanční opravě Komise přistoupí, pokud se po provedení nezbytných šetření dojde k závěru, že
a) vyskytují se závažné nedostatky v účinném fungování systému řízení a kontroly operačního
programu;
b) členský stát nesplnil před zahájením řízení o finanční opravě své povinnosti vlastní
povinnosti vyšetřovat nesrovnalosti a provádět opravy podle čl. 143 nařízení ESI;
c) výdaje uvedené v žádosti o platbu nejsou správné a nebyly členským státem opraveny před
zahájením řízení o finanční opravě.
Komise by měla výše uvedené závěry zakládat zejména na svém vlastním šetření (auditu). Naopak
pokud vychází z výroků jiných auditorů, než těch příslušejících k jejím útvarům, musí ve věci
vypracovat své vlastní závěry (čl. 144 odst. 3 nařízení ESI). Podle čl. 30 odst. 1 nařízení Komise
č. 480/2014 doplňujícího nařízení ESI18 ovšem platí, že „Komise posuzuje účinné fungování
systémů řízení a kontroly na základě výsledků všech dostupných auditů systémů včetně zkoušek
kontrol a auditů operací.“ Relevantní auditní zpráva tak obecně má být podkladem pro případné
rozhodnutí o finančních opravách, ale samotné provedení auditu nebo zpráva o něm nemusí
k takovémuto rozhodnutí vést. V některých situacích, kdy Komise shledala pochybení na základě
provedeného auditu, vedlo navíc původní šetření k dalšímu auditu přezkoumávajícímu nápravu
vytčených chyb.19
Komise před přijetím rozhodnutí o finanční opravě vede tzv. opravné řízení. Toto řízení je zahájeno
oznámením předběžných závěrů svého šetření členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát
do dvou měsíců předložil své připomínky (čl. 145 odst. 1 nařízení ESI).20 Komise je povinna
zohlednit všechny důkazy předložené členským státem (čl. 145 odst. 3 nařízení ESI). Pokud členský
stát nepřijme předběžné závěry šetření, Komise pozve jeho zástupce na slyšení
(čl. 145 odst. 4 nařízení ESI).
Komise přijme rozhodnutí prováděcím aktem do šesti měsíců ode dne slyšení, resp. ode dne
obdržení dalších informací, s jejichž předložením členský stát na slyšení souhlasil. Pokud se slyšení
neuskuteční, začíná šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, kdy Komise odeslala pozvánku
ke slyšení (čl. 145 odst. 6 nařízení ESI). Vydání rozhodnutí o finanční opravě po uplynutí této lhůty
zakládá důvod pro zrušení takového rozhodnutí.21
18

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu. Úř. věst. L 138, 13.5.2014,
s. 5—44. Dostupné zde.
19
Věc C-280/14 P, Itálie v Komise, ECLI:EU:C:2015:792, body 9-11, rozhodnutí dostupné zde.
20
Zdá se být praxí Komise tyto závěry doprovodit návrhem konkrétních finančních oprav.
21
Srov. např. rozhodnutí ve věci C-140/15 P, Komise v Španělsko, ECLI:EU:C:2016:708, dostupné zde.
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Zjistí-li Komise nesrovnalosti dokládající závažné nedostatky v účinném fungování systémů řízení a
kontroly, sníží takto přijatá finanční oprava podporu z fondů ESI na daný operační program.
Finanční opravou ze strany Komise ale není dotčena povinnost členského státu získávat zpět
vyplacené částky skrze vlastní finanční opravy nebo získávat zpět státní podpory ve smyslu
čl. 107 SFEU (čl. 146 nařízení ESI). Nelze-li částky neoprávněně vyplacené příjemci na určitou operaci
získat zpět v důsledku pochybení nebo nedbalosti členského státu, odpovídá za uhrazení dotčených
částek zpět do rozpočtu EU sám členský stát (čl. 122 odst. 2 pododst. 4 nařízení ESI).
Řízení o porušení Smluv
Výše zmiňované nástroje jsou mechanismy spjaté se správou unijních fondů ve sdíleném řízení
na základě nařízení ESI. Jejich použití bude zpravidla obnášet určité negativní důsledky pro členský
stát a dotčené adresáty, ale jejich hlavní funkcí je ochrana prostředků EU. Nic ovšem v principu
nevylučuje využití obecnějších sankčních mechanismů.
Podle čl. 258 SFEU, „má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv
vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření.“
Nevyhoví-li tento stát stanovisku v Komisí stanovené lhůtě, může na něj Komise podat žalobu
k SDEU. Možným výsledkem takovéhoto řízení je prosté konstatování porušení povinnosti plynoucí
z práva EU a povinnost jej napravit. Až pokud členský stát nepřijme opatření, která pro něj vyplývají
z rozsudku konstatujícího porušení práva EU, může Komise v řízení před SDEU požadovat
stanovení penále nebo paušální částky pro dotyčný členský stát (čl. 260 odst. 2 SFEU).

Napadnutelnost auditní zprávy před SDEU
Z hlediska úspěšného určení neplatnosti auditní zprávy jakožto aktu unijní instituce je myslitelné
pouze řízení před SDEU.22 V úvahu tak připadají řízení o žalobě na neplatnost podle čl. 263 SFEU a
řízení o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU.
Řízení o žalobě na neplatnost
Jde o tzv. „přímou“ žalobu, kdy se oprávněný subjekt domáhá určení neplatnosti návrhem
adresovaným SDEU. Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny podat žalobu na neplatnost
za relativně úzce vymezených okolnosti (čl. 263 pododst. 4 SFEU), členský stát ovšem může podat
žalobu vždy, a to do dvou měsíců od okamžiku, kdy byl akt vyhlášen, byl mu oznámen nebo se
o něm dozvěděl (čl. 263 pododst. 1 a 6 SFEU).
Podle čl. 263 SFEU „přezkoumává SDEU legalitu legislativních aktů, aktů Rady, Komise a Evropské
centrální banky, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů Evropského parlamentu a
Evropské rady, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Rovněž přezkoumává legalitu aktů
institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám.“ Uvedené ustanovení
vymezuje napadnutelné akty relativně podrobně a zdánlivě formálně s ohledem na typ aktu,
v judikatuře SDEU se k tomuto účelu vyvinulo kritérium odkazující na substantivní povahu
přezkoumávaného aktu. Za napadnutelné akty ve smyslu čl. 263 SFEU se považují všechna
ustanovení přijatá orgány v jakékoli formě, jejichž účelem je vyvolat závazné právní účinky.23
Pro aplikaci tohoto kritéria je třeba vycházet z podstaty tohoto aktu a posoudit účinky podle
takových objektivních kritérií, jako je obsah tohoto aktu, případně s přihlédnutím k souvislostem
přijetí tohoto aktu, jakož i pravomocem orgánu, který je jeho autorem.24
22

Srov. věc C-314/85, Foto-Frost, ECLI:EU:C:1987:452. Ve prospěch tohoto závěru navíc mluví fakt, že Komise provádí
audity podle nařízení ESI v kontextu výkonu zřejmých veřejnoprávních pravomocí.
23
Anglicky intended to have binding legal effects, francouzsky qui visent à produire des effets de droit obligatoires,
srov. věc C-16/16 P, Belgie v Komise, ECLI:EU:C:2018:79, bod 31.
24
Věc C-16/16 P, Belgie v Komise, ECLI:EU:C:2018:79, bod 32.
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Pro případné určení, že auditní zpráva podle nařízení ESI je napadnutelná, by tedy v první řadě bylo
třeba zkoumat její obsah a formulaci, zda jsou v návaznosti na zjištění učiněná ve zprávě stanoveny
imperativní požadavky. Za napadnutelné naopak nelze považovat vyjádření pouhého právního
stanoviska nebo výzvu k plnění/konání.25 Zároveň by z dokumentu mělo být patrné, že v něm
příslušný unijní orgán nebo instituce vyjádřil své konečné stanovisko ve věci.26
Jak patrno z výkladu výše, audit ve smyslu čl. 75 nařízení ESI slouží jako vyšetřovací úkon, jehož
zjištění mohou vést k dalším krokům vůči členskému státu. Ty mohou v konečném důsledku vést
až k finanční opravě, která má zřejmý právní dopad na dotčený operační program. Souvislostí
přijetí auditní zprávy tak bude zpravidla probíhající šetření, které k právním dopadům teprve
povede. Z dikce nařízení ESI není ani na první pohled zřejmá pravomoc Komise vydat v souvislosti
s auditní zprávou závazný právní akt, jako například rozhodnutí ve smyslu čl. 288 SFEU. Možnost
Komise požádat členský stát o přijetí opatření v návaznosti na provedený audit
(čl. 75 odst. 3 nařízení ESI) zde lze srovnat s jednoznačnou formulací čl. 144 nařízení ESI: „Komise
provede finanční opravy prostřednictvím prováděcích aktů.“
Je tak patrné, že auditní zpráva podle nařízení ESI přinejmenším zpravidla nebude aktem nesoucím
závazné právní účinky. Toto ovšem nevylučuje existenci aktu vydaného jako auditní zpráva, jehož
obsah by ve skutečnosti vykazoval znaky závazného aktu. Napadnutelnost takovéhoto aktu není
v principu vyloučena.
Řízení o předběžné otázce
Podle čl. 267 SFEU rozhoduje SDEU o předběžných otázkách vnitrostátních soudů, které se týkají
výkladu a platnosti aktů unijního práva. Na rozdíl od řízení o žalobě na neplatnost, SDEU několikrát
přistoupil k přezkumu nezávazného aktu, například se vyjádřil k legalitě postupu Evropské
centrální banky vyjádřeného v tiskové zprávě.27 Otázka směřující na platnost nezávazného unijního
aktu ale bude přípustná pouze tehdy, kdy bude relevantní pro řízení probíhající před vnitrostátním
soudem. SDEU posouzení otázky naopak odmítne mj. v případě, kdy nebude mít položená otázka
žádný vztah k realitě nebo předmětu původního sporu.28 Vyvstalo-li by tedy na národní úrovni
řízení, pro jehož výsledek by bylo potřebné posoudit platnost auditní zprávy, mohla by být věc
předložena k posouzení SDEU.
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