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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. 

 
 

Tisková zpráva  
Lucemburk 28. dubna 2015 

 
Finanční nástroje v oblasti rozvoje venkova: chyby v minulosti a výzvy 
pro budoucnost 

Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, kterou dnes zveřejnil, uvádí, že finanční nástroje (úvěrové a 
záruční fondy) zatím nebyly v oblasti venkova úspěšné. Důvodem byla zejména jejich nadměrná 
kapitalizace a skutečnost, že nenaplnily svůj potenciál, pokud jde o revolvingový a pákový efekt. Rámec 
na období 2014–2020 má potenciál tyto finanční nástroje zlepšit, ale jejich rozsáhlejšímu využívání brání 
určité překážky. 

„V době fiskálních omezení veřejných rozpočtů má dosahování více investic za méně peněz zásadní význam. Finanční 
nástroje dávají možnost lépe využívat skromných veřejných zdrojů, neboť se stejným rozpočtem poskytují finanční 
prostředky na více investic, nicméně z výsledků našeho auditu vyplývá, že dosáhnout žádoucího dopadu bude velmi 
náročné,“ uvedla Kersti Kaljulaidová, členka EÚD odpovědná za tuto zprávu. 

Mezi lety 2009 a 2014 zřídily členské státy v oblasti rozvoje venkova 11 záručních fondů a tři úvěrové fondy; EU a členské 
státy do nich do konce roku 2013 investovaly přibližně 700 milionů EUR. Pro nové období (2014–2020) Evropská komise 
chce, aby se členské státy zavázaly k alespoň dvakrát vyššímu uplatňování těchto nástrojů v klíčových investičních 
oblastech. 

Účetní dvůr zjistil, že argumenty pro zřízení finančních nástrojů v programovém období 2007–2013 nebyly zcela 
jednoznačné. Chyběly navíc spolehlivé vyčíslitelné informace, které by odůvodňovaly typ vytvořených finančních nástrojů, 
umožnily zjistit poptávku po finančních nástrojích v oblasti zemědělství a prokazovaly, že pro fond byla vyčleněna náležitá 
výše kapitálu. V důsledku toho byly záruční fondy na konci roku 2013 překapitalizovány o 370 milionů EUR. 

Finanční nástroje mají přilákat další veřejný anebo soukromý kapitál (pákový efekt) a umožnit opětovné využití původních 
přídělů do fondů (revolvingový faktor). Účetní dvůr dospěl k závěru, že finanční nástroje nefungovaly v tomto ohledu tak, 
jak se očekávalo. Komise ani členské státy navíc nezavedly náležité systémy monitorování, které by poskytovaly spolehlivé 
údaje o tom, zda nástroje účinně dosáhly svých cílů. 

Pokud jde o období 2014–2020, přetrvávající nadměrná kapitalizace a riziko pokračující závislosti na grantech patří podle 
zjištění auditu i nadále mezi možné překážky pro rozsáhlejší využívání těchto nástrojů. 

Účetní dvůr předložil Komisi a členským státům následující hlavní doporučení: 

• členské státy by měly být lépe motivovány k tomu, aby zřizovaly finanční nástroje v oblasti rozvoje venkova a 
stimulovaly poptávku ze strany zemědělců a dalších příjemců (např. tím, že vyčlenění určitý podíl disponibilního 
rozpočtu v oblasti rozvoje venkova na finanční nástroje, a zajistí, aby byly tyto nástroje atraktivnější než granty),  

• účinnost finančních nástrojů by měla být v programovém období 2014–2020 zvýšena například nastavením 
patřičných standardů a cílů pro pákový a revolvingový efekt.  
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Poznámka pro redaktory: 
 
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění 
vybraných auditů určitých oblastí rozpočtu či témat z oblasti správy a řízení. 

Tato zvláštní zpráva (č. 5/2015) s názvem „Jsou finanční nástroje úspěšným a slibným nástrojem v oblasti 
rozvoje venkova?“ se zaměřuje na to, zda byly finanční nástroje v programovém období 2007–2013 dobře 
koncipovány a řízeny a do jaké míry je pravděpodobné, že zavedené změny na období 2014–2020 budou 
mít výrazný dopad na hlavní zjištěné nedostatky. Naši auditoři zkoumali zejména, zda byly finanční nástroje 
náležitě zřízeny a kapitalizovány, zda měly dobrou výkonnost a zda v období 2007–2013 existovaly vhodné 
podmínky pro vystoupení z finančních nástrojů. 

Několik definic 

Záruční fondy: Záruční fondy poskytují finanční záruky za úvěry venkovským podnikům a organizacím, pro 
které je tak snazší získat finanční prostředky od bank. Jedná se o tzv. revolvingové fondy, protože s tím, jak 
jednotlivé projekty splácejí své úvěry, se záruky uvolňují a lze vydávat nové. 

Úvěrové fondy: Fondy poskytující peníze na úvěry na projekty rozvoje malých podniků. Jedná se 
o tzv. revolvingové fondy, protože s tím, jak jednotlivé projekty splácejí předchozí úvěry, jsou k dispozici 
peníze na nové. 

Pákový efekt: Zde vypočítán jako vyjádření toho, jaká částka financování (veřejného nebo soukromého) 
v eurech byla poskytnuta formou záruky nebo vyplacena na činnosti v oblasti rozvoje venkova na každé 
euro z veřejného financování (EU a členských států). 

Nadměrná kapitalizace: K této situaci dochází tehdy, pokud je částka vložená do kapitálu finančního 
nástroje příliš velká v poměru k objemu prostředků poskytnutému konečným příjemcům formou půjček 
nebo vydaných záruk. 
 


