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Zlepšete systémů pro mapování pozemků hospodářských podniků, 
říkají auditoři EU 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora pomáhají systémy pro mapování pozemků hospodářských podniků a jejich 
způsobilosti v celé EU snižovat počet chyb v platbách zemědělcům, ještě je však co zlepšovat. Systémy evidence půdy jsou 
klíčovým kontrolním mechanismem společné zemědělské politiky. 

Auditoři zkoumali, zda členské státy systémy LPIS dobře řídí a zda je Komise vhodným způsobem monitoruje. Navštívili pět 
členských států: Rakousko, Německo (Sársko a Severní Porýní-Vestfálsko), Irsko, Polsko a Spojené království (Skotsko). 

Dospěli k závěru, že systémy LPIS jsou užitečným nástrojem pro určování způsobilosti zemědělské půdy, ale jejich řízení lze 
ještě zlepšit. „Nedostatky v systémech mají dopad na schopnost členských států kontrolovat způsobilost půdy,“ řekl Nikolaos 
Milionis, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Pro zajištění legality a správnosti plateb je 
spolehlivost údajů zásadní.“ 

Zatímco ortosnímky v systémech LPIS byly většinou spolehlivé, interpretace snímků vždy spolehlivá a nepochybná nebyla. 
Jen některé systémy LPIS uváděly dodatečné informace o vlastnictví a nájemních právech zajišťující, že pozemek bude 
vykázán správným zemědělcem. Členské státy navíc neprováděly hodnocení nákladové efektivnosti svých systémů LPIS, 
které by jim umožnilo lépe koncipovat příslušné kontroly. 

I když členské státy v aktualizaci systémů LPIS a plnění závazků společné zemědělské politiky na období 2014–2020 
pokročily, systémy LPIS zatím nebyly plně uzpůsobeny ekologickým opatřením. Navíc některé snahy Komise společnou 
zemědělskou politiku zjednodušit přinesly smíšené výsledky, uvádějí auditoři. 

Výkonnost Komise jako monitorovacího orgánu se zlepšila díky lepším pokynům, pravidelným auditům, následné kontrole 
akčních plánů členských států a finančním opravám. Spolehlivost ročních hodnocení kvality, která prováděly členské státy a 
která se týkala účinnosti systémů LPIS, byla nicméně oslabena nedostatky v uplatňované metodice, nedostatečnými 
kontrolami a nedostatečnou následnou kontrolou ze strany Komise. 
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Auditoři doporučují, aby členské státy: 

• zvýšily spolehlivost údajů posílením procesu aktualizace, a je-li to možné, kontrolovaly, zda má zemědělec půdu 
skutečně k dispozici; 

• za podpory Komise vyvinuly a ustavily rámec pro posuzování nákladů na provoz a aktualizace svých systémů LPIS, 
aby mohly měřit výkonnost těchto systémů a nákladovou efektivnost jejich zlepšení; 

• zajistily, aby jejich systémy LPIS umožňovaly spolehlivou identifikaci a evidenci i monitorování ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, trvalých travních porostů a nových kategorií půdy. 

Komise by měla:  

• znovu přezkoumat stávající právní rámec pro systémy LPIS a některá pravidla pro příští období SZP zjednodušit a 
zefektivnit; 

• provést analýzu nákladů a přínosů, která by určila, zda by se hodnocení kvality mohlo zlepšit, aby bylo možné lépe 
pokrýt základní soubor pozemků; 

• zlepšit monitorování výsledků hodnocení kvality, a to tak, že bude analyzovat nesrovnalosti ve zprávách, bude 
provádět příslušnou následnou kontrolu, poskytovat zpětnou vazbu a zajistí realizaci nápravných opatření. 

 

Poznámka pro redaktory 

Systém evidence půdy (LPIS) je IT systém založený na leteckých či satelitních fotografiích, který eviduje všechny zemědělské 
pozemky v členském státě. Jde o klíčový kontrolní mechanismus v rámci společné zemědělské politiky, kterým se ověřuje 
způsobilost dotací odvozených od plochy, jež v roce 2015 činily přibližně 45,5 miliardy EUR. Účetní dvůr ve svém prohlášení 
o věrohodnosti odhadl míru chyb u Evropského zemědělského a záručního fondu (EZZF) za rok 2014 na 2,9 %. Téměř 
polovina těchto chyb se týkala plochy. Systém rovněž hraje stále větší roli v kontrole souladu s různými environmentálními 
závazky. V současné době funguje v 28 členských státech 44 národních či regionálních systémů LPIS, které celkem obsahují 
přes 135 milionů referenčních pozemků. 

Zvláštní zpráva č. 25/2016: „Systém evidence půdy: užitečný nástroj pro určování způsobilosti zemědělské půdy, jeho 
fungování lze však ještě zlepšit“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


