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Státní podpora: nízké povědomí a porušování pravidel ve významném 
rozsahu v členských státech, říkají auditoři EU 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora zjišťují členské státy porušování pravidel státní podpory jen ve 
velmi nízké míře. Auditoři však poukazují na významný rozsah porušování pravidel státní podpory v oblasti 
politiky soudržnosti a volají po změnách ve způsobu schvalování a sledování projektů.  

Auditoři hodnotili míru porušování pravidel státní podpory v oblasti soudržnosti do roku 2014 a míru, v níž si 
Komise byla příčin nedodržování pravidel vědoma. Rovněž prověřovali, zda je pravděpodobné, že nová pravidla 
Komise na období 2014–2020 tuto situaci zlepší. 

Byla zjištěna významná míra nedodržování pravidel. Téměř 20 % projektů z oblasti politiky soudržnosti, k nimž se 
vázala státní podpora, vykazovalo v oblasti státní podpory chyby. Auditní orgány v členských státech přitom 
zjišťovaly porušení pravidel v mnohem nižší míře než Komise či auditoři EU. Členské státy zjistily chyby u pouhých 
3,6 % příslušných projektů, zatímco auditoři EU jich s využitím obdobné metodiky odhalili pětkrát tolik.  

„Auditní orgány členských států jsou důležitou součástí kontrolního řetězce v politice soudržnosti. Z našich zjištění 
však vyplývá, že v rámci kontrol je jejich zaměření na státní podporu stále nedostatečně,” řekl Oskar Herics, člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 

V programovém období 2007–2013 Komisi její databáze neumožňovaly provádět řádnou analýzu chyb ve státní 
podpoře a sledování, jak je prováděla, nevedlo ke zpětnému získání významné částky prostředků vyplacených na 
státní podporu. Jak uvádějí auditoři, zejména na začátku období členské státy oznamovaly Komisi investice do 
infrastruktury za účelem schválení podpory jen zřídkakdy a do konce roku 2012 Komise systematicky 
nekontrolovala, zda jsou velké projekty v souladu s pravidly pro státní podporu. Aby snížila související riziko, 
zavedla Komise pro období 2014–2020 nová pravidla, která však ne vždy poskytují právní jistotu. 

Auditoři podotýkají, že Komise zjednodušila právní předpisy týkající se státní podpory, aby omezila byrokracii a 
zvýšila transparentnost, ale současně přenesla větší odpovědnost za koncipování a provádění opatření podpory 
na členské státy. Ze sledování provedeného Komisí vyplynulo, že členské státy se při koncipování a provádění 
režimů podpory v období 2007–2013 dopustily mnoha chyb. Posun v odpovědnosti sebou tedy nese riziko 
zvýšení počtu chyb v oblasti státní podpory a bude vyžadovat trvalou pozornost. 
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Auditoři doporučují, aby Komise:  

• ukládala nápravná opatření, pokud opatření státní podpory nejsou v souladu s jejími pravidly; 

• využívala svou databázi státní podpory k zaznamenávání nesrovnalostí takovým způsobem, který by 
umožnil snadnou analýzu jejich typu, četnosti, závažnosti, geografického původu a příčiny, a pravidelně 
monitorovala kapacitu členských států dodržovat pravidla státní podpory; 

• schvalovala velké projekty až poté, kdy bude státní podpora schválena v rámci interního postupu, a 
soustavně od členských států vyžadovala, aby jí v příslušných případech podporu oznamovaly; 

• do poloviny roku 2017 zajistila dostatečný rozsah a kvalitu kontrol souladu s pravidly státní podpory 
prováděných auditními orgány členských států; 

• využívala své pravomoci pozastavovat platby dotčeným členským státům, nebudou-li předběžné 
podmínky v oblasti státní podpory splněny do konce roku 2016. 

 

Poznámky pro redaktory 

Státní podpora je každá pomoc poskytnutá členským státem, jež narušuje nebo by mohla narušit hospodářskou 
soutěž zvýhodněním určitých podniků, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. S ohledem na zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu je státní podpora v zásadě zakázána. V určitých odvětvích, zeměpisných 
oblastech nebo za zvláštních okolností však podpora do určité výše může být s vnitřním trhem slučitelná. 
V období 2010–2014 členské státy poskytovaly každý rok státní podporu v průměrné výši 76,6 miliardy EUR. Do 
této částky není započtena podpora pro finanční sektor, pro železniční odvětví a pro veřejné služby, jako jsou 
poštovní služby. Tato částka odpovídá více než 0,5 % HDP členských států EU. 

Jednou z hlavních oblastí výdajů z rozpočtu EU je politika soudržnosti. Celkový rozpočet pro Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Fond soudržnosti (FS) a Evropský sociální fond (ESF) v programovém období 2014–2020 
činí 352 miliard EUR, přičemž v programovém období 2007–2013 dosahoval 347 miliard EUR. Podle odhadů 
Komise představovaly výdaje na politiku soudržnosti více než čtvrtinu státní podpory poskytnuté v EU v období 
2007–2013. 

Zvláštní zpráva č. 24/2016: „Je potřeba většího úsilí ke zvyšování povědomí o pravidlech státní podpory v politice 
soudržnosti a k zajištění jejich dodržování“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 

 


