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Řízení rizik v oblasti kvality výdajů má pro optimální využití prostředků EU 
prvořadý význam, říkají auditoři EU 
 
Situační zpráva o rizicích pro finanční řízení rozpočtu EU, kterou Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil, pojednává o 
hlavních otázkách týkajících se dobrého finančního řízení prostředků EU. Auditoři uvedli, že všechny subjekty zapojené do 
nakládání s rozpočtem Unie by se měly soustředit na získávání výsledků a přidané hodnoty EU a zároveň zajistit, aby 
peníze EU byly řádně zaúčtovány a vynaloženy k zamýšlenému účelu. 
 
„Vlády a daňoví poplatníci členských států vyžadují za prostředky, jimiž přispívají do rozpočtu EU, větší hodnotu,“ uvedl Igors 
Ludboržs, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Chtějí vidět, že tyto prostředky jsou vynakládány řádným 
způsobem a dobře spravovány, že slouží účelům, které schválil Evropský parlament a Rada, a že přinášejí žádoucí výstupy.“ 
 
Auditoři EU zjistili, že složitá pravidla způsobilosti a další podmínky mohou vést k tomu, že prostředky EU jsou špatně 
zacíleny a rozpočet EU se využívá neoptimálním způsobem. V některých rozpočtových oblastech existuje příliš mnoho úrovní 
pravidel, což může vést k rozdílným výkladům, a tím i k jejich nejednotnému uplatňování a ke zvýšení rizika vzniku chyb. 
Řada chyb, které auditoři zjistili, souvisí s nedůsledným uplatňováním předpisů a postupů v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, a to buď záměrně, nebo v důsledku nesprávného pochopení pravidel.  
 
Auditoři tvrdí, že vzhledem k důrazu na čerpání rozpočtu EU se ti, kdo činnosti a projekty řídí, často zaměřují na dodržování 
podmínek pro získání a využívání peněz bez ohledu na dosažené výsledky. Rozpočet EU nabízet Unii a jejím občanům jasné a 
viditelné přínosy, jichž by nemohlo být dosaženo výdaji pouze na národní, regionální nebo místní úrovni. V některých 
případech však může docházet k tomu, že z rozpočtu EU se prostě zvyšuje celkový objem dostupných prostředků, aniž by 
jejich využívání mělo jakýkoli zvláštní unijní rozměr. Stává se, že prostředky EU jsou někdy využívány na činnosti, které by 
členské státy nebo jiní příjemci beztak realizovali (efekt „mrtvé váhy“), nebo že objem těchto prostředků nestačí k dosažení 
zamýšlených výsledků. 
 
Komise koordinuje řadu subjektů zapojených do vynakládání rozpočtu a jejím nelehkým úkolem je zajistit, aby od 
zprostředkovatelů byly včas shromažďovány patřičné údaje a aby tyto údaje byly účinným způsobem prověřovány. Auditoři 
zjistili, že Komise ve svém monitorování, finančním řízení a řízení výkonnosti často vychází z omezených, neúplných či 
nespolehlivých informací. Komise může na výdaje, jejichž proplacení z rozpočtu EU členské státy požadují, uplatnit opravy, 
tj. výdaje odmítnout nebo požadovat jejich vrácení. Zpracování těchto oprav je nicméně složité, a pro členské státy jsou 
tudíž jen slabou motivací k řešení nedostatků v jejich systémech, protože u některých kategorií výdajů – zejména to platí pro 
politiku soudržnosti – mohou členské uplatnit místo zamítnutých výdajů výdaje způsobilé. 
 
Kromě 908 miliard EUR (platby), které byly odsouhlaseny pro víceletý finanční rámec 2014–2020, budou muset členské státy 
v budoucnu přispět dalšími 326 miliardami EUR na úhradu závazků z předchozích víceletých finančních rámců. To může mít 
vliv na schopnost Komise vyhovět všem žádostem o platby v roce jejich podání. 
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„ Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích finančního řízení rozpočtu EU“ je k dispozici na adrese eca.europa.eu. 

Poznámka pro redaktory: 
 
Situační zprávy představují nový typ dokumentu Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“). Jsou zaměřeny na 
obecná témata volená na základě výstupů, výzkumů a získaných zkušeností Účetního dvora. Mají sloužit jako východisko pro 
konzultace a dialog s partnery Účetního dvora a dát Účetnímu dvoru prostor vyjádřit se k důležitým záležitostem, které 
běžně nebývají předmětem auditů. První situační zpráva, zveřejněná v září 2014, se věnuje problematice vyvozování 
odpovědnosti a auditů veřejných prostředků EU.  
 
Tato druhá situační zpráva s názvem „Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích finančního řízení 
rozpočtu EU“ poskytuje přehled o finančních tocích EU a shrnuje problémy, které je třeba řešit, aby bylo zajištěno mimo jiné 
to, že daňoví poplatníci EU budou za prostředky vynaložené z rozpočtu EU dostávat větší hodnotu. Situační zpráva má tři 
části: 
 
a) shrnutí, které poskytuje přehled hlavních bodů; 
b) podrobnou zprávu, která vysvětluje kontext a přináší informace o rozpočtu EU, o subjektech, jež se podílejí na čerpání 
peněžních prostředků EU, a o dalších finančních tocích. Uvádí také, jaké jsou možnosti a co je třeba udělat pro vyřešení 
nedostatků, na které zpráva upozorňuje;  
c) jednotlivé informační přehledy o všech hlavních okruzích víceletého finančního rámce, zdrojích příjmů EU a zadávání 
veřejných zakázek, shrnující hlavní charakteristiky a problémy. 
 
Finanční a dluhová krize nastolily podnětné otázky týkající se úlohy a vývoje EU a spolu s nimi i toho, co obnáší být členem 
EU. Dlouhé diskuse, jež probíhaly před schválením víceletého finančního rámce na období let 2014–2020, a zdráhavý postoj 
členských států ke zvyšování rozpočtu na platby byly jasnou známkou toho, že o poskytování finanční podpory z EU, která je 
vnímána jako prosazování „evropského projektu“ nad rámec národních požadavků, je jen slabý zájem. 
 
Ve srovnání s celkovými příjmy a veřejnými výdaji členských států není roční rozpočet EU nijak velký: představuje pouze o 
něco více než 1 % jejich společného hrubého národního důchodu (HND) a tvoří přibližně 2 % jejich celkových veřejných 
výdajů. Odpovídá také jen zlomku prostředků poskytnutých na řešení finanční a dluhové krize. 
 
Vlády členských států a Evropský parlament od rozpočtu EU očekávají vysokou míru transparentnosti. Záporný výrok 
k výdajům EU, který Evropský účetní dvůr během posledních 20 let vydal každý rok, představuje pro EU určitý problém. 
Záporný výrok může zejména bezděčně posilovat dojem, že zjištěné chyby svědčí o tom, že výdaje z rozpočtu EU se 
v závažné míře stávají předmětem podvodů a korupce, což může mít nepříznivý vliv na důvěru veřejnosti v orgány EU. 
 
Komise i členské státy nesou odpovědnost za zajištění řádného a uvážlivého čerpání prostředků EU a v uplynulých letech 
byla z obou stran za tímto účelem podniknuta řada úspěšných opatření. Zahájení nového finančního rámce v roce 2014, 
zavedení příslušných prováděcích předpisů a nové finanční nařízení, stejně jako Komisí přijatý závazek, že zajistí, aby se 
rozpočet více orientoval na výkonnost, – to vše nabízí možnost pro další zjednodušování a zlepšování finančního řízení 
rozpočtových prostředků EU. 

 

 


