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Programy pro nákazy zvířat: obecně jsou řádné, ale jejich nákladová 
efektivnost není zřejmá, říkají auditoři EU 

Programy EU pro nákazy zvířat si vedou dobře v oblasti kontroly nemocí, ale je obtížné říci, zda jsou nákladově 
efektivní, uvádí se v závěrech nové zprávy Evropského účetního dvora. I když bylo dosaženo značných 
úspěchů, jako například poklesu v počtu případů BSE u dobytka, auditoři varují, že některé kontroly nejsou 
dostatečné a některé náklady jsou nepřiměřeně vysoké.  

Do zdravotních programů členských států pro eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat směrovaly 
k pokrytí činností jako očkování zvířat, testování a odškodnění za poražená zvířata mezi lety 2009 a 2014 finanční 
prostředky ve výši 1,3 miliardy EUR.  

Auditoři navštívili sedm členských států (Irsko, Španělsko, Francii, Itálii, Polsko, Rumunsko a Spojené království), 
na něž připadá 72 % celkových výdajů v této oblasti. Zjistili, že prověřované programy adekvátně přispívaly 
ke kontrole nákaz zvířat. Přístup Komise byl obecně dobrý a opíral se o kvalitní technické poradenství, analýzu 
rizika a při používání zdrojů uplatňoval mechanismus pro určování priorit. Bylo dosaženo některých 
pozoruhodných úspěchů, například došlo ke snížení počtu případů bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 
u dobytka, salmonely u drůbeže a vztekliny u volně žijících zvířat. Programy členských států byly obecně dobře 
koncipovány i realizovány a členské státy disponovaly dostatečnými systémy umožňujícími identifikovat ohniska 
nákaz zvířat a přispět k jejich eradikaci.  

Nákladovou efektivnost programů lze nicméně stanovit jen obtížně, neboť pro analýzu neexistují modely. Byly 
odhaleny případy, kdy členské státy programy dostatečně nesledovaly, a případy nepřiměřeně vysokých nákladů. 
K oblastem, které lze ještě zlepšit patřila výměna epizootologických informací a snadný přístup k historickým 
výsledkům, i když na jejich zdokonalení se už pracovalo. Auditoři rovněž zjistili, že u některých programů by se 
měla y lépe specifikovat opatření a kontroly, které budou realizovány.  

„Nákazy zvířat se mohou šířit rychle a překračovat státní hranice a některá onemocnění zvířat jsou přenosná na 
člověka,“ uvedla Bettina Jakobsenová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu. „Trvalá 
bdělost a účinné kroky na úrovni EU jsou tedy nutností.“ 

Zatímco hodnocení konkrétních veterinárních programů bylo pozitivní, eradikace brucelózy a tuberkulózy skotu a 
brucelózy ovcí a koz zůstává v některých členských státech výzvou.  
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Auditoři doporučují, aby Komise: 

• podpořila výměnu epizootologických informací mezi členskými státy, 
• prověřila, zda by neměly být stávající ukazatele aktualizovány, aby poskytovaly lepší informace 

o veterinárních kontrolních činnostech a nákladové efektivnosti programů, 
• v relevantních případech do veterinárních programů systematicky začleňovala aspekty týkající se volně 

žijících zvířat, 
• podporovala členské státy při získávání vakcín, pokud je to z epidemiologického hlediska oprávněné. 

 

Zvláštní zpráva č. 6/2016 „Programy eradikace, tlumení a sledování, které mají bránit šíření nákaz zvířat“ je 
k dispozici ve 23 jazycích EU na internetové stránce eca.europa.eu. 

 


