Dotaz:

27. února 2013

Zdvořile se na Vás obracím se žádostí o sdělení formy o korekcích, která jsou
ze strany Evropské komise uplatňovány ve vztahům k Regionálním radám v ČR,
tedy o anonymizovanou formu takové korekce, popř. o sdělení, kdo korekci vydal,
komu je určena a o sdělení jejího textu bez údajů, které jsou citlivými či jinak
chráněnými.
Pro případ určitosti mého dotazu se mi jedná konkrétně o sankční korekci
z Evropské komise programu ROP SZ ve výši 2,4 mld. Kč, nicméně mi bude
postačovat i anonymizovaná forma jakékoli korekce z roku 2012 či z roku 2013,
popř., nebude-li to ze zákonných důvodů možné, pouze o označení autora (orgánu,
který ji vydal) korekce, přesné označení jejího adresáta, a obecného popisu, co je
v takovém "rozhodnutí" (korekci) uvedeno.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257 043 399 Fax: 257 049 273

Vážený pane ,
v návaznosti na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím Informační kanceláře
Ministerstva financí si Vás dovoluji informovat, že postup provádění finančních
oprav je upraven články 98 – 101 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které je veřejně
dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
nebo
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondechEU/Dokumenty/Legislativa/Narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-Fondu-soudrznos
Obecně lze říci, že finanční opravy vycházejí z nálezů auditních zpráv, ať již
provedených na národní úrovni (audit Auditního orgánu) nebo na evropské úrovni
(auditní mise Evropské komise). V případě ROP Severozápad šlo o kombinaci
obou možností, kdy byl nejprve proveden audit na národní úrovni, jehož závěry
byly poté na vzorku potvrzeny auditní misí Evropské komise.
V návaznosti na povaze zjištění a jejich závažnosti, včetně finančního dopadu,
je stanovena výše opravy. Je možné použít buď opravu paušální sazbou nebo
extrapolací. V případě opravy paušální sazbou se na veškeré výdaje (auditované
i neauditované), které splňují určitou podmínku (všechny proplacené výdaje
do určitého data, všechny schválené projekty do určitého data nebo z určitých
výzev apod.), aplikuje stanovené procento finanční opravy. V případě opravy
extrapolací se finanční oprava uplatní pouze na výdaje, které nebyly předmětem
auditu. Ve zbylých případech je vymáhána přesně ta částka, která byla odhalena
auditem.
Co se týká samotného řízení, členskému státu je nejprve zaslán návrh zprávy
z auditu k připomínkám, které může vznést do 2 měsíců od jeho obdržení. Komise
následně posoudí přípustnost takových připomínek. Je-li členský stát úspěšný
a pokud své argumenty podloží dostatečnými důkazy, mohou být některá zjištění

vysvětlena a finanční korekce se neuplatní. Poté je vypracována závěrečná zpráva
z auditu, ke které může členský stát opět vznést připomínky a následuje řízení
podle článku 100 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. slyšení u Evropské komise.
Je-li v průběhu celého procesu dosaženo dohody, mohou být po uhrazení korekce
finanční prostředky znovu použity v programu. Není-li dosaženo dohody, provede
Evropská komise finanční opravu zrušením celého příspěvku ze strukturálních
fondů pro dotyčný členský stát nebo jeho části.

