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Nové kontroly zemědělských výdajů EU je potřeba zlepšit, 
říkají auditoři 

Nová role vnitrostátních kontrolních orgánů při kontrole legality a správnosti výdajů na 
společnou zemědělskou politiku (SZP) představuje pozitivní krok, ale stávající rámec nastavený 
Evropskou komisí má výrazné koncepční nedostatky, uvádí se v nové zprávě Evropského 
účetního dvora. Auditoři posuzovali, jak je stanoven rámec, který má certifikačním orgánům 
umožnit vyjádřit výroky v souladu s nařízeními EU a mezinárodními auditorskými standardy. 
Předkládají řadu doporučení ke zlepšení, která by se měla zahrnout do nových pokynů Komise, 
jež budou platit od roku 2018.  

Certifikační orgány jmenované členskými státy provádějí nezávislý audit platebních agentur 
v oblasti SZP ve svých členských státech od roku 1996. Od roku 2015 jsou také povinny vydávat 
výrok o legalitě a správnosti výdajů, o jejichž úhradu byla Komise požádána.  

João Figueiredo, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu, uvedl, že nová role 
certifikačních orgánů je krok správným směrem, protože může pomoci členským státům posílit 
kontroly a snížit náklady na audit. Umožňuje také Komisi získat nezávislé doplňující ujištění 
o legalitě a správnosti výdajů. 

Auditoři však dospěli k názoru, že „rámec, který Komise vypracovala pro první rok fungování 
nového systému, má výrazné nedostatky. V důsledku toho nejsou výroky certifikačních orgánů 
v důležitých oblastech plně v souladu s auditorskými standardy a pravidly.“  

Auditoři upozorňují, že model Komise pro získání ujištění nadále vychází z kontrolních statistik 
členských států. V roce 2015 byl výrok certifikačních orgánů pouze jedním z faktorů, k nimž se 
přihlíželo. Za předpokladu, že certifikační orgány provedou svou práci spolehlivým způsobem, měl 
by se stát pro tento model klíčovou složkou, tvrdí auditoři. 

Auditoři zjistili několik nedostatků v pokynech, které souvisejí s rizikem nadhodnocení míry jistoty 
odvozené ze systémů vnitřní kontroly, reprezentativností vzorků, typem povoleného testování, 
výpočtem dvou různých měr chyb a způsobu jejich uplatnění a výroků, které byly založeny na 
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podhodnocených chybách. 

Auditoři Komisi konkrétně doporučují, aby: 

• jako hlavní zdroj pro svůj model pro získání ujištění využívala výsledky práce certifikačních 
orgánů, pokud bude náležitě vymezena a provedena, 

• od certifikačních orgánů požadovala, aby zavedly patřičné záruky zajišťující 
reprezentativnost jejich vzorků, 

• povolila certifikačním orgánům provádět testování na místě a auditní postupy, které 
samy považují za vhodné, 

• požadovala od certifikačních orgánů, aby vypočítávaly pouze jedinou míru chyb ve vztahu 
k legalitě a správnosti, 

• zajistila, aby míra chyb nahlášená platebními agenturami v jejich kontrolních statistikách 
byla náležitě zohledněna v míře chyb certifikačních orgánů. 

Poznámky pro redaktory 

Společná zemědělská politika (SZP) má na období 2014–2020 rozpočet ve výši 363 miliard EUR, 
což představuje téměř 38 % celkového objemu víceletého finančního rámce 2014–2020. Formou 
sdíleného řízení ji provádí Komise a členské státy. Komise pověřuje plněním rozpočtu platební 
agentury jmenované členskými státy, nese však za něj konečnou odpovědnost a je povinna 
zajistit, aby byly finanční zájmy Unie ochráněny tak, jako kdyby tyto přenesené úkoly v oblasti 
plnění rozpočtu prováděla Komise samotná.  

Zvláštní zpráva č. 7: „Nová role certifikačních orgánů ve vztahu k výdajům na SZP: pozitivní krok 
směrem k modelu jednotného auditu, ale je potřeba vyřešit výrazné nedostatky“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (www.eca.europa.eu) ve 23 úředních jazycích EU. 

 

 


