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Evropské fondy představují pro Českou republiku, ale i další státy EU, významnou příležitost. 

V programovacím období 2007 - 2013 má jen česká republika šanci získat cca 667,5 mld. Kč (26,7 mld. 

€). 

Tyto prostředky představují obrovský potenciál pro rozvoj regionů, rozvoj infrastruktury a zlepšení 

životního prostředí, ale i pro dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů, podnikání, vzdělávání a vědy. Jedním 

z klíčových úkolů státu je zajistit, aby tyto prostředky byly účelně, hospodárně a efektivně využívány. 

V uplynulém období byla ale česká veřejnost seznamována s celou řadou kauz, kdy byly Evropské 

fondy využívány neúčelně, nehospodárně či byly dokonce cíleně zneužívány. Korupce a podvody stály 

za řadou takto neúčelně využívaných či zneužívaných prostředků (kauza Davida Ratha či ROP 

Severozápad patří mezi nejznámější). I když se korupce a podvody týkají pouze zlomku čerpaných 

prostředků, jedná se o vysoké hospodářské ztráty fondů, které mohly být využity pro rozvoj ČR. Přímé 

ztráty pak doprovázejí ztráty sekundární, např. v podobě tzv. korekcí (pokut) Evropské komisi. 

Jakkoli řada konkrétních kauz byla způsobena kriminální činností konkrétních pachatelů, často byly 

tyto trestné činy usnadněny systémovými nedostatky celí implementační struktury. Tyto systémové 

nedostatky můžeme najít napříč celým implementačním procesem, od nedostatečného či 

nekvalitního personálního zabezpečí, nedostatečné personální stabilizace, přes složitost a 

nepřehlednost implementační struktury, nejednotnost a přílišná složitost pravidel a nedostatečnou 

transparentnost , až po nedůslednou kontrolu, nedostatečné zobecňování kontrolních nálezů. 

Zvláště tyto systémové nedostatky vedly Transparency International  - Česká republika k přípravě 

projektu „Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání“. 

Hlavním cílem projektu, který je realizován společně s partnerskými organizacemi TI z Maďarska, 

Litvy a Estonska, je shromáždit příklady dobré praxe při předcházení rizikům korupce a podvodů v 

rámci využívání evropských fondů, respektive vyvodit závěry a návrhy opatření ze známých kauz 

z minulosti. Cílem je zároveň vytvořit platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi pracovníky 

implementačních struktur na téma předcházení podvodům a korupce u Evropských fondů.  

Projekt je podporován Programem Evropské Unie Herkules II (2007 – 2013. Tento program je 

implementován Evropskou komisí. Program byl založen s cílem podporovat aktivity směřující k boji 

proti podvodů ohrožující finanční zájmy EU, včetně pašování cigaret a padělání. Evropská komise však 

není odpovědna za názory a aktivity vyslovené či realizované v souvislosti s tímto projektem. 

Proaktivní opatření přispějí k omezení rizika korupce a zneužívání evropských fondů a naopak 

k posílení jejich vnímání jako unikátní příležitosti pro Českou republiku. 

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 přípravou sběru informací a koordinací se zahraničními partnery. 

Jeho vyvrcholením se stala mezinárodní konference Evropské fondy: jak předcházet rizikům 

podvodů a zneužívání, která se uskutečnila 16. květnu 2013 v Praze a na ni navazují semináře 

v Estonsku, Maďarsku a Litvě. 



Pro vice informací o programu Hercules Evropského úřadu boje proti podvodům OLAF viz.: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm). 

Kontakt: Radim Bureš, programový ředitel Transparency International, tel. 224 240 897, 

bures@transparency.cz 
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