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Technická pomoc by se mohla v zemědělství a v oblasti rozvoje 
venkova využívat lépe, konstatují auditoři EU 

Ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se konstatuje, že Komise ani členské státy Evropské 
unie nejsou s to prokázat, jak využití technické pomoci v zemědělství a v politice rozvoje venkova přispělo 
k rozpočtové efektivnosti a k cílům společné zemědělské politiky. 

Technická pomoc se týká poskytování konkrétních odborných znalostí a financování státním správám, pro které 
představuje podporu při rozvíjení správní kapacity a souvisejících nákladech. I když z technické pomoci lze hradit 
i správní náklady, neměla by být vnímána jako náhrada nákladů na správu, pokud také nepřispívá ke zmíněnému 
budování kapacit.  

Členské státy mohly v kontrolované oblasti financovat v rámci technické pomoci z rozpočtu EU určité široce 
vymezené činnosti až do maximální výše 4 % národního přídělu na rozvoj venkova. V období 2007–2013 plánovaly 
členské státy využít tímto způsobem částku 1,5 miliardy EUR. V novém programovém období (2014–2020) se toto 
číslo zvýšilo na zhruba 1,9 miliardy EUR. 

Auditoři EU zjistili, že největší potenciál pro přijatelné využití technické pomoci v rozpočtu na rozvoj venkova 
nabízelo financování sítí pro venkov. Sítě pro venkov, jejichž cílem je posilovat spolupráci, sdílení znalostí a inovace 
v odvětví zemědělství, představují velmi vhodný způsob využití technické pomoci.  

U většiny výdajů na technickou pomoc se však z prostředků určených na budování kapacit často doplňovaly 
všeobecné správní rozpočty. Financování technické pomoci členským státům pomáhalo pokrýt mzdové náklady 
v oblasti rozvoje venkova v době, kdy byly správní rozpočty v celé Evropě napjaté. Podobná tendence byla 
pozorována i v Komisi, která také má svůj interní rozpočet technické pomoci. Auditoři EU zjistili, že řada činností jak 
v členských státech, tak v Komisi, které by měly být hrazeny z řádných správních výdajů, se ve skutečnosti 
financovala z technické pomoci. 

Legislativa sice tento způsob použití technické pomoc výslovně nazakazuje, avšak EÚD se domnívá, že financování 
vnitrostátních mzdových nákladů na správu a dalších běžných provozních nákladů nepředstavuje nejlepší možné 
využití prostředků určených na technickou pomoc. „Klíčová je skutečnost, že tyto prostředky se mohly jinak použít na 
projekty rozvoje venkova v terénu, takže s nadměrným využíváním technické pomoci jsou zřetelně spojeny náklady 
ušlé příležitosti, tj. méně skutečných investic v odvětví zemědělství“, uvedla členka EÚD odpovědná za zprávu Kersti 
Kaljulaidová. 
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Auditoři EU doporučují: 

• aby Komise vyjasnila rozsah a působnost technické pomoci v členských státech v oblasti rozvoje venkova. 
Zvýšila by se tím transparentnost, pokud jde o možné využití financování. Komise by měla pečlivě 
monitorovat, jak členské státy technickou pomoc provádějí a vhodnými opatřeními by měla zajistit, aby 
obecné správní výdaje nebyly hrazeny z jejích vlastních rozpočtových položek technické pomoci; 

• aby Komise v budoucnosti požadovala, aby členské státy vykazovaly správní náklady či náklady na 
„rozpočtovou podporu“ v oblasti rozvoje venkova samostatně, aby bylo transparentnější, že část financování 
technické pomoci se vynakládá na tuto podporu; 

• aby Komise a členské státy pro financování technické pomoci vytvořily vhodný rámec výkonnosti. Zejména je 
třeba řádně posoudit potřeby Komise a členských států v oblasti technické pomoci a zavést mechanismus 
pro stanovení cílů a sledování jejich plnění. 

 

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. 

Tato zvláštní zpráva (č. 4/2015), nazvaná „Technická pomoc: jaký je její příspěvek v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova?“ se zaměřuje na řízení technické pomoci a její příspěvek k hlavním cílům politiky zemědělství a rozvoje 
venkova. Naši auditoři prověřovali činnosti, které se z technické pomoci v Komisi a v členských státech podporovaly, 
a zkoumali, zda byly vykazované náklady způsobilé a zda mechanismy měření výkonnosti technické pomoci byly 
vhodné a účinné. 

EÚD prověřoval využívání finančních prostředků určených na technickou pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova během programového období 2007–2013. Audit se zaměřil na správnost, účinnost a efektivnost financování 
v Komisi i v členských státech. 


