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Tisková zpráva 
K okamžitému zveřejnění  

Lucemburk, 15. prosince 2014  

 
Rozvoj venkova: auditoři EU identifikovali osvědčené postupy, které by mohly 
vést k reálným úsporám u grantů na projekty  

Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, kterou dnes zveřejnil, uvádí, že členské státy EU by v souvislosti s granty na projekty 
rozvoje venkova mohly realizovat výrazné úspory a zároveň zaručit optimální využití prostředků. Přestože v kontrole nákladů 
na granty v oblasti rozvoje venkova, kterou členské státy provádějí, bylo zjištěno mnoho nedostatků, auditoři EU 
identifikovali proveditelné a nákladově efektivní přístupy, které by šlo uplatňovat v širším měřítku. Komise tato zjištění 
přijímá a vyjádřila úmysl spolupracovat s členskými státy na zlepšení kontroly nákladů v oblasti rozvoje venkova u příští 
generace programů rozvoje venkova. 

„Jelikož se jedná o velké částky, musí se všichni správci rozpočtu EU – tedy Komise a členské státy – soustředit na získávání 
správných věcí za nejlepší cenu,“ uvedl Kevin Cardiff, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. „V souvislosti s rozvojem venkova 
můžeme dosáhnout mnohem větších úspor udržováním nákladů pod kontrolou: několik set eur ušetřených na každé investici 
může znamenat celkovou úsporu několika milionů EUR. Do roku 2020 by každá 1% úspora ušetřila celkově 500 milionů eur.“ 

Členské státy plnily přibližně polovinu z výdajů ve výši 100 miliard EU, které byly vyčleněny na rozvoj venkova v období 2007–
2013, tím, že udělovaly granty na náklady investic a jiné projekty realizované zemědělci, venkovskými podniky, sdruženími a 
místními orgány. 

Auditoři EU zjistili, že členské státy již měly k dispozici pro kontrolu nákladů těchto grantů účinnější přístupy, ale že tyto přístupy 
nebyly výrazněji uplatňovány. V důsledku toho se kontrolní systémy členských států v žádostech o grant soustřeďovaly na 
kontrolování cen věcných položek či prací a menší pozornost věnovaly tomu, zda jsou tyto položky přiměřené. Přestože tyto 
kontroly byly někdy časově náročné, neposkytovaly dostatečnou jistotu, že schválené náklady jsou přiměřené. Některé členské 
státy například náklady porovnávaly s ceníkovými cenami výrobců, které se pohybovaly o 25–30 % níže nad reálnými tržními 
cenami. 

Auditoři zjistili, že Komise na začátku programového období 2007–2013 neposkytovala pokyny ani nešířila osvědčené postupy: 
nezajišťovala, aby systémy členských států byly účinné ještě předtím, než se schválí velké objemy grantů. Od roku 2012 však 
Komise uplatňuje aktivnější a koordinovanější přístup. Pokud by byl dodržován s větším důrazem na hospodárnost, měl by 
v programovém období 2014–2020 vést k lepšímu finančnímu řízení. 
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Poznámka pro redaktory: 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění vybraných auditů 
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.  

Účetní dvůr se v této zvláštní zprávě (č. 22/2014) s názvem „Dosahování hospodárnosti: udržení kontroly nad náklady u grantů 
na projekty rozvoje venkova financovaných EU“ zabývá tím, zda Komise a členské státy postupovaly při udržování nákladů na 
granty v oblasti projektů rozvoje venkova pod kontrolou těmi nejúčinnějšími způsoby. 

Tento audit se týká nákladů na politiku rozvoje venkova EU. Zaměřil se na granty udělené na náklady investic a jiných projektů, 
které uskutečnili zemědělci, podniky, místní orgány a ostatní organizace ve venkovských oblastech. Tyto granty, které 
představovaly přibližně polovinu z výdajů EU ve výši 100 miliard EUR plánovaných na období 2007–2013, byly spravovány 
členskými státy pod dohledem Komise. 

Do roku 2014 mělo všech 15 největších programů rozvoje venkova zavedeny základní systémy, požadované nařízeními pro 
kontrolu nákladů v oblasti rozvoje venkova. Používané metody se různily. Účetní dvůr určil některé dobře koncipované přístupy 
k řešení určitých rizik. Jak však uvádí přehled v příloze IV zprávy, všechny přístupy vykazovaly nedostatky, pokud jde o hlavní 
rizika, a to do té míry, že náklady na granty v oblasti rozvoje venkova jako celek nebyly dobře kontrolovány. Analýza údajů ze 
všech 88 programů rozvoje venkova naznačuje, že podobná situace panuje napříč EU.  

Hlavní zjištěné nedostatky v koncepci kontrolních systémů pro výdaje na rozvoj venkova spočívaly v tom, že nebylo dostatečným 
způsobem řešeno riziko: 

o přemrštěné specifikace;  
o schvalování grantů na základě příliš vysokých cen; 
o v případě změn v projektu riziko, že skutečně uhrazené náklady nemusí být přiměřené;  
o riziko, že úroveň požadavků a kontrol je nedostatečně vázána na úroveň rizik.  

Účetní dvůr dospěl k závěru, že u grantů v oblasti rozvoje venkova existuje v programovém období 2014–2020 značný prostor 
pro dosahování skutečných úspor prostřednictvím lepších přístupů ke kontrole nákladů. Tyto finanční prostředky by bylo možné 
poskytnout k financování dalších projektů vedoucích k lepším výstupům a výsledkům a k dosahování cílů. Účetní dvůr rovněž 
konstatoval, že existují proveditelné a nákladově efektivní přístupy ke zjištěným nedostatkům – z nichž většina je již v některých 
programech rozvoje venkova prováděna. Ve zprávě se v souvislosti s hlavními riziky předkládá seznam možných osvědčených 
postupů. 

Dobrá koncepce systémů je jen první krok. Neméně důležité je, jak se systémy uplatňují v praxi. Účetní dvůr rovněž doporučuje, 
aby Komise a členské státy v novém programovém období včas zkontrolovaly, zda systémy fungují efektivně a jsou s ohledem na 
rizika, na která upozorňuje tato zpráva, účinné. 

Komise tato zjištění přijímá a vyjádřila úmysl s členskými státy u nových programů rozvoje venkova spolupracovat na zlepšení 
kontroly nákladů v této oblasti.  

 


