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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění této zprávy je 
k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 
 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L - 1615 Luxembourg 
Tel.: (+352) 4398 45410  Mobilní tel.: (+352) 621 55 22 24 
E-mail: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Tisková zpráva
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K okamžitému zveřejnění
Lucemburk 9. července 2014

Komise řádně nedohlížela na oddělování podpory EU pro 
zemědělce od produkce, které bylo schváleno při kontrole stavu 
reformy SZP v roce 2008, konstatují auditoři EU 
 
Zpráva, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), uvádí, že Komise dostatečně nedohlížela na to, jak 
členské státy vypočítávaly platební nároky na podporu EU pro zemědělce v režimu jednotné platby v období 
2010–2012. Členské státy nerozdělovaly dostupnou podporu vždy v souladu se zásadami a cíli politik EU 
a platební nároky byly někdy vypočteny nesprávně. 
 
 „Režim jednotné platby (SPS), zavedený v roce 2005, nahradil většinu dřívějších přímých plateb vázaných na 
zemědělskou produkci. Po přezkumu reformy SZP z roku 2003, který byl proveden v roce 2008 a označuje se jako 
„kontrola stavu”, se SPS rozšířil na zemědělská odvětví, v nichž nebyl režim do té doby zaveden nebo byl zaveden 
jen částečně. Členské státy měly při přiznávání a výpočtu platebních nároků značnou volnost. Konečnou 
odpovědnost za platby podpory EU zemědělcům si však ponechává Komise. Účetní dvůr zjistil, že Komise nepřijala 
jasná prováděcí pravidla a dostatečně nedohlížela na to, jak členské státy mezi své zemědělce dostupnou 
podporu ve výši kolem 4,2 miliardy EUR v období 2010–2012 rozdělují. Kritéria, která členské státy vymezily, tak 
někdy neodpovídala zásadám EU, především zásadě rovného zacházení se zemědělci a zásadě proporcionality a 
platební nároky zemědělců byly někdy vypočteny nesprávně,“ uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Augustyn 
Kubik. „Tyto skutečnosti mohou mít významný dopad na nové platební režimy pro zemědělce od roku 2015.“  
 
Oddělení přímé podpory pro zemědělce od produkce a zavedení SPS byly základními součástmi reformy SZP 
v roce 2003. Hlavním cílem SPS bylo přeorientovat politiku z podpory trhu na podporu příjmů oddělenou od 
produkce, a posílit tak tržní orientaci zemědělců a dosáhnout větší decentralizace. SPS byl dosud zaveden v 18 
členských státech a připadá na něj 54 % celkového rozpočtu EU na zemědělství a rozvoj venkova. Podpora 
v rámci SPS je nezávislá na skutečné zemědělské produkci (je tedy „oddělená od produkce“), ale zemědělci musí 
mít platební nároky a způsobilou půdu, aby mohli podporu SPS čerpat. SPS zůstává v platnosti do konce roku 
2014. Od roku 2015 bude nahrazen novým režimem základní platby, který bude rovněž založen na platebních 
nárocích. Členské státy mohou za určitých podmínek převést současnou hodnotu platebních nároků do nového 
systému. Výpočet platebních nároků SPS tak může ovlivnit budoucí platby zemědělcům do roku 2021. 
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Poznámka pro redaktory: 
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů 
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. 

V této zvláštní zprávě (č. 8/2014) nazvané „Řídila Komise začleňování podpory vázané na produkci do režimu jednotné 
platby účinně?“ Účetní dvůr posuzoval, jak Komise po „kontrole stavu“ společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2008 
řídila začleňování podpory EU vázané na určitá množství zemědělské produkce (například na obdělávanou plochu nebo 
počet zvířat) do režimu jednotné platby (SPS). Auditoři EU konkrétně zkoumali, zda Komise dostatečně dohlížela na 
výpočet platebních nároků v členských státech a ověřovala jej, zda byly předpisy členských států v souladu s podmínkami a 
zásadami stanovenými v legislativě EU a zda příslušné orgány zavedly účinné kontroly zajišťující správný výpočet a přiznání 
platebních nároků. 
 
Účetní dvůr zjistil, že Komise svůj mandát nevyužila a nezajistila, aby kritéria použitá pro rozdělení dostupných částek byla 
vždy ve shodě se zásadami EU, především se zásadou rovného zacházení se zemědělci a zásadou proporcionality, a 
neposuzovala, zda se tato kritéria řídí zásadou řádného finančního řízení nebo potenciálně neovlivňují tržní podmínky.  
 
Třebaže členské státy povětšinou využívaly referenční údaje zemědělců správně, zjistili auditoři EU významné nedostatky 
ve správném uplatňování pravidel a zásad pro výpočet. Rámec stanovený Komisí také dostatečně jasně nevysvětloval, 
které kontroly mají členské státy provádět, aby zajistily správný výpočet platebních nároků, a kontrolní systémy členských 
států měly různou kvalitu. Objevily se rovněž chyby ve způsobu, jakým Komise monitorovala dodržování platných stropů, 
kontrolovala, zda se členské státy řídí platnými předpisy EU, a vymáhala opravu chyb. 
 
Auditoři EU doporučují, aby Komise: 

• zajistila, aby se opatření SZP u budoucích režimů přímých plateb prováděla shodně, čehož docílí tím, že na 
příslušné úrovni vypracuje jasné pokyny a od členských států bude požadovat, aby doložily, že přijatá kritéria jsou 
objektivní a nediskriminační, a zamezují tak narušování trhu nebo soutěže; 

• účinně dohlížela na dodržování platných stropů a inspekce při schvalování souladu pojala komplexněji tak, aby se 
věnovala pozornost zvláštním rizikům souvisejícím s režimem podpory založeným na nárocích, a urychlila další 
sledování případů porušení předpisů; 

• vymáhala opravu platebních nároků, jejichž hodnota nebyla vypočtena podle platných pravidel, a zpětné získávání 
platebních nároků a neoprávněných plateb SPS, zejména v případech systematických chyb; 

• učinila opatření, aby platební agentury přijaly jasné postupy, které budou zahrnovat účinné kontroly spolehlivosti 
údajů, na nichž se zakládají výpočty, a účinné kontroly správnosti platebních nároků přiznávaných členskými státy. 
 

Na adrese https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA je k dispozici krátký videorozhovor se členem odpovědným za 
tuto zprávu.   

Viz též související zpráva EÚD č. 5/2011 „Režim jednotné platby (SPS): otázky, které je třeba řešit pro zkvalitnění jeho 
řádného finančního řízení“: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_CS.PDF. 
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