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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 12. června 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"1) V souvislosti s prohlášením pana premiéra Babiše, že Česko v minulosti muselo  
v rámci korekcí evropských dotací, které nařídila Evropská komise, vracet do unijní 
pokladny 35 miliard korun, prosím o přesnou informaci, jak vysokou celkovou částku 
těchto korekcí MF od našeho vstupu nám Evropská komise skutečně vyměřila? 

2) V případě ROP Severozápad EK stanovila korekci 2,5 miliardy korun. Kolik z této 
částky Česko skutečně do Bruselu již poslalo zpátky, respektive kolik z této částky 
bylo Česku strženo EK na dalších platbách? 

3) Jaká jednorázová korekce dotací byla zatím pro Česko nejvyšší, o jakou částku se 
jednalo, o jaký projekt šlo a jaká pochybení EK odhalila?" 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

 
Ad 1) 

Co se týče částky 35 miliard korun, jedná se o zjednodušení informace, že na úrovni 
členského státu byly od vstupu do Evropské unie aplikovány finanční opravy 
v celkové výši 36,5 mld. Kč.   

Za programové období 2007-2013 činila celková částka 34,8 mld. Kč. 
(15,8 mld.  Kč individuální korekce, 19 mld. Kč plošné a extrapolované korekce).  

Za programové období 2014-2020 činila celková částka 1,7 mld. Kč.  
(0,6 mld. Kč individuální korekce, 1,1 mld. Kč plošné a extrapolované korekce).  
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V programovém období 2004-2006 nebyly finanční opravy ve formě korekcí 
aplikovány, vůči Evropské komisi (dále také „EK“) byly vykazovány pouze výdaje 
vymožené ze strany členského státu. 

Individuální korekce jsou odečítány za pochybení ze strany příjemců dotace. 
Nejčastější pochybení na straně příjemců se typicky týkají oblasti veřejných zakázek, 
vykázání nezpůsobilých výdajů nebo obecně nedodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta. Individuální korekce neznamená automaticky úmyslné 
pochybení, podvodné jednání či trestný čin. Pouze v případě podezření na spáchání 
trestného činu či přestupku jsou ze strany řídicích orgánů dávány podněty příslušným 
orgánům.  

Plošné a extrapolované korekce jsou formou finanční opravy, která je založena 
na pochybení systémové povahy na úrovni řídícího orgánu. Typicky se jedná 
o pochybení v oblasti nastavení řídícího a kontrolního systému např. oblast kontrol, 
výběru a hodnocení projektů. Stejně jako u individuálních korekcí pouze při 
podezření na spáchání trestného činu dochází k předání podnětu příslušným 
úřadům. 

Částka 36,5 mld. Kč zahrnuje jak opravy provedené na základě nálezů ze strany 
členského státu (veřejnosprávní kontroly, audity), tak na základě nálezů auditů 
Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Tyto opravy vzhledem 
k tomu, že byly vždy uplatněny ze strany členského státu, byly, resp. mohly být 
využity na financování dalších projektů, nesnižovala se o ně disponibilní alokace pro 
Českou republiku. 

Co se týče korekcí neboli finančních oprav provedených ze strany EK, jedná se o tzv. 
čisté finanční opravy. Na rozdíl od korekcí prováděných členským státem (viz výše) 
nelze částky, které jsou předmětem čisté opravy, již znovu použít a představují 
snížení alokace pro členský stát, resp. pro daný operační program. K aplikaci 
čistých korekcí přistupuje Evropská komise („EK“) v případě, že členský stát dané 
korekce odmítá ze své úrovně uplatnit (zpravidla proběhne mezi oběma stranami 
slyšení, EK pak vydá rozhodnutí o čisté finanční opravě). Mohou mít podobu 
individuální korekce (na projektu), plošné či extrapolované korekce (zasahující větší 
část operačního programu). 

V rámci kohezní politiky byly v ČR od jejího vstupu do EK aplikovány čisté 
korekce pouze v programovém období 2007-2013. Měly formu individuální opravy, 
byly uplatněny na 4 projektech v rámci 3 operačních programů – OP Technická 
pomoc, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace 
v celkové výši 38,1 mil. Kč (EU podíl).  

Tyto čisté finanční opravy jsou nicméně stále předmětem sporu mezi ČR a EK. ČR 
podala žalobu k Soudnímu dvoru EU v souladu s čl. 263 Smlouvy o fungování EU, 
kterou se domáhá zrušení výše uvedeného prováděcího rozhodnutí EK, v současné 
chvíli se tak čeká na rozhodnutí Soudního dvora v této věci.  
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Ad 2) 

Evropské komisi jsou výdaje k proplacení předkládány kumulativně, tedy v případě 
aplikace finančních oprav nedochází k fyzickému odeslání prostředků zpět 
do rozpočtu Evropské unie, ale ke snížení kumulativní hodnoty výdajů, které mají být 
ze strany Evropské komise České republice proplaceny. V případě Regionálního 
operačního programu Severozápad byla aplikována plošná finanční oprava 
v celkové výši 1 886,6 mil. Kč (EU podíl), nikoliv 2,5 mld. Kč. Prostředky ve výši 
1 886,6 mil. Kč byly v plné výši odečteny od výkazu výdajů předkládaného EK, tedy 
o ně byla snížena platba pro Českou republiku. Požadavek na aplikaci finanční 
opravy vzešel z nálezu auditu Evropské komise 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Jelikož 
byla tato oprava aplikována ze strany členského státu, mohly být tyto prostředky 
použity na financování dalších projektů a nejednalo se o tzv. čistou opravu ze strany 
EK. 

Ad 3) 
Dosud nejvyšší finanční oprava, která se vztahuje k jednomu projektu, byla 
aplikována v programovém období 2007-2013 v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace u projektu s názvem Záruka. Její výše dosahuje 1 870,0 mil. Kč. 
Jedná se o tzv. finanční nástroj, tedy projekt, jehož cílem je dále poskytovat finanční 
produkty konečným příjemcům, v tomto případě malým a středním podnikatelům 
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Nález 
Evropské komise se vztahoval k pochybením při veřejné zakázce, respektive přímém 
zadání správy finančního nástroje ČMZRB. 
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