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Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a podíl nesprávných 
výdajů se v roce 2016 opět snížit, uvádí auditoři EU 

Podle poslední výroční zprávy Evropského účetního dvora se v posledních několika letech odhadovaná 
míra chyb u plateb z rozpočtu EU trvale zlepšuje. Přibližně polovina výdajů EU kontrolovaných v roce 
2016 byla pod 2% prahem významnosti (materiality). Auditoři proto vydali k platbám roku 2016 výrok 
s výhradou, a nikoliv záporný výrok. Je to jejich první výrok s výhradou od doby, kdy v roce 1994 začali 
vydávat roční prohlášení o věrohodnosti. Auditoři dále vydali čistý výrok ke spolehlivosti účetní závěrky 
za rok 2016, tj. schválili ji, jako každoročně od roku 2007. V příjmech roku 2016 nebyla zjištěna významná 
(materiální) míra chyb. 

Celková míra chyb ve výdajích EU roku 2016 se odhaduje na 3,1 % oproti 3,8 % v roce 2015 a 4,4 % v roce 
2014. 

Přibližně 49 % výdajů EU představují „nárokové platby“, prováděné za splnění konkrétních podmínek 
s mírou chyb pod 2 %. Zahrnují přímé platby zemědělcům, granty pro studenty a výzkumné pracovníky a 
osobní náklady. „Přírodní zdroje: podpora trhu a přímá podpora“ měly odhadovanou mírou chyb ve výši 
1,7 % a „Správa“ 0,2 %. 

V „platbách na úhrady nákladů“ v podobě refundací byly však zjištěny vyšší míry chyb. U oblasti 
„Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ činila odhadovaná míra chyb 4,8 %. V oblasti „Přírodní zdroje: 
rozvoj venkova, životní prostředí, oblast klimatu a rybolov“ to bylo 4,9 %.  

„Letošní výrok s výhradou vypovídá o zlepšení finanční správy EU,” uvedl předseda Evropského účetní 
dvora Klaus-Heiner Lehne. „V budoucnu nově nahlédneme na to, jak rozpočet EU kontrolujeme. Více 
zohledníme vnitřní kontroly v Evropské komisi a v členských státech, abychom mohli lépe prosazovat 
vyvozování odpovědnosti a dále zlepšovat řízení financí EU. Rovněž se více zaměříme na výkonnost, 
abychom občanům EU zajistili optimální využití jejich prostředků.“ 

Opatření členských států a Komise snížila celkovou odhadovanou míru chyb o 1,2 %. Byly však k dispozici 
dostatečné informace umožňující vzniku mnoha dalších chyb zabránit, zjistit je či napravit. Pokud by 
všechny tyto informace byly řádně využity, říkají auditoři, míra chyb v oblasti „Hospodářská, sociální a 
územní soudržnost“, „Přírodní zdroje“ a „Globální Evropa“ by byla pod 2% prahem. „To znamená, že 
dodatečné kontroly potřeba nejsou, ale že stávající kontroly je nutno řádně uplatňovat,“ uvedl předseda 
EÚD Lehne. 

Auditoři potvrzují, že výkazy Evropské komise o dodržování pravidel jsou ve většině případů v souladu 
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s jejich vlastními výsledky. Doporučují ale, aby se Komise více soustředila na výkonnost a zjednodušila své 
nástroje pro její měření v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. 

Auditoři upozorňují, že objem plateb, jež se EU zavázala provést z budoucích rozpočtů („zbývající závazky“, 
označované zkratkou RAL – reste à liquider), v celkové hodnotě 238,8 miliardy EUR byl v roce 2016 vyšší než 
kdykoliv dříve. Zúčtování těchto nevyřízených plateb a prevence hromadění nových by měly být při 
plánování výdajů EU na období začínající rokem 2020 prioritou, říkají auditoři. 

Poznámka pro redaktory: 

Evropský účetní dvůr je nezávislým kontrolním orgánem Evropské unie. Jeho auditní zprávy a stanoviska 
jsou zásadním prvkem v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU a s jejich pomocí jsou voláni 
k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za řízení rozpočtu EU. Jde především o Evropskou komisi, ale i o ostatní 
orgány a subjekty EU. Přibližně u dvou třetin výdajů, zejména na přírodní zdroje a soudržnost, však Komise 
tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU.  

Výdaje EU v roce 2016 dosáhly celkem 136,4 miliardy EUR, což je přibližně 267 EUR na každého občana. 
Připadá na ně 1 % hrubého národního důchodu EU a přibližně 2 % celkových veřejných výdajů členských 
států EU. V roce 2016 byla většina prostředků vynaložena v oblasti přírodních zdrojů (57,9 miliardy EUR), 
soudržnosti (35,7 miliardy EUR) a růstu a zaměstnanosti (15,2 miliardy EUR). 

Auditoři každý rok kontrolují účetní závěrku EU a vyjadřují své stanovisko k následujícím dvěma otázkám: 
zda je účetní závěrka přesná a spolehlivá a do jaké míry existují důkazy o tom, že finanční prostředky jsou 
přijímány či vypláceny chybně (tj. správnost a legalita). Testují vzorky operací, aby získali statisticky 
podložené odhady míry, v níž jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami. Porovnávají 
odhadovanou míru chyb s 2% prahem významnosti (materiality), nad nímž se příjmy anebo výdaje považují 
za nesprávné. 

„Čistý“ výrok znamená, že údaje podávají věrný a poctivý obraz a jsou v souladu s pravidly účetního 
výkaznictví. Výrok „s výhradou“ znamená, že auditoři nemohou vyjádřit čistý výrok, ale zjištěné problémy 
nemají rozsáhlý dopad. „Záporný“ výrok svědčí o rozsáhlých problémech.  

Auditoři vydávají čistý výrok k účetní závěrce EU od roku 2007. Jejich výrok o správnosti a legalitě výdajů 
byl však od roku 1994 až dosud vždy záporný. 

Odhadovaná míra chyb není mírou podvodů, neefektivity nebo plýtvání. Jedná se o odhad prostředků, 
které neměly být vyplaceny z rozpočtu EU, protože nebyly použity v souladu s platnými pravidly. V roce 
2016 auditoři odhalili v přibližně 1 000 auditovaných operací 11 případů podezření z podvodu (2015: 12). 
Tyto případy byly postoupeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). 

Výroční zpráva o rozpočtu EU, výroční zpráva o evropských rozvojových fondech a souhrnný dokument 
„Audit ve zkratce“ jsou k dispozici zde: http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/AR2016.aspx. 
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