
Hodnocení – Finanční nařízení a jeho Implementační pravidla 
Finanční nařízení ES stanoví základní pravidla hodnocení zejména ve svém 
Článku 27, jež jsou dále rozpracována v Článku 21 Implementačních pravidel. 
 

Finanční 
nařízení 
 
Nařízení Rady 
(ES, 
EURATOM) 
č. 1605/2002 

Článek 27 
4. Pro zdokonalení přijímání rozhodnutí provádějí orgány 
hodnocení ex ante a ex post podle pokynů vydaných Komisí. Tato 
hodnocení se provádějí u všech programů a činností, které jsou 
spojeny se značnými výdaji, a výsledky těchto hodnocení se 
zasílají útvarům příslušným pro výdaje, legislativním a 
rozpočtovým útvarům. 

Implementační 
pravidla 
 
Nařízení 
Komise (ES, 
EURATOM) 
č. 2342/2002 

Článek 21 Hodnocení (Článek 27 Finančního nařízení) 
1. Všechny návrhy na programy nebo činnosti, ze kterých plynou 
výdaje k tíži rozpočtu nebo snížení příjmů rozpočtu, jsou 
předmětem hodnocení ex ante, které musí stanovit:  
a) potřebu, která má být krátkodobě nebo dlouhodobě uspokojena; 
b) cíle, kterých má být dosaženo;  
c) očekávané výsledky a ukazatele nezbytné k jejich hodnocení;  
d) přidanou hodnotu zásahu Společenství;  
e) rizika, včetně podvodu, spojená s návrhy a dostupné alternativní 
možnosti;  
f) poučení vyplývající z podobných zkušeností v minulosti;  
g) objem položek, lidských zdrojů a ostatních správních výdajů, 
které mají být přiděleny podle zásady efektivnosti nákladů;  
h) minitorovací systém, který má být zaveden. 
2. Všechny programy nebo činnosti jsou dále z hlediska 
přidělených lidských zdrojů a finančních prostředků a dosažených 
výsledků předmětem průběžného hodnocení nebo hodnocení ex 
post, aby bylo ověřeno, zda jsou v souladu se stanovenými cíli, za 
těchto podmínek:  
a) výsledky získané při provádění víceletého programu jsou 
pravidelně hodnoceny podle časového rozvrhu, který umožňuje 
vzít v úvahu výsledky těchto hodnocení u každého rozhodnutí o 
obnovení, změně nebo přerušení programu;  
b) výsledky činností financovaných jednou ročně se hodnotí 
alespoň jednou za šest let. 
Povinnost uvedená v prvním pododstavci písm. b) se nepoužije 
pro jednotlivé projekty nebo akce prováděné v rámci činností, u 
kterých může být tato povinnost splněna zasláním konečných 
zpráv subjekty, které akci provedly. 

 


