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Tisková zpráva 
Lucemburk 26. dubna 2018 

 
Nové metody zjednodušeného vykazování nákladů u rozvoje 
venkova jsou lepší, ale měly by být členskými státy více 
využívány, tvrdí auditoři EU 

Nová metoda proplácení nákladů u projektů v oblasti rozvoje venkova je jednodušší pro 
příjemce i pro ty, kdo kontrolují žádosti o platbu, ale měla by být využívána šířeji, tvrdí zpráva 
Evropského účetního dvora. Zjednodušené vykazování nákladů má doplnit starší systém 
nárokování vzniklých nákladů, který byl složitý a snadno v něm docházelo k chybám. Členské 
státy si nyní mohou vybrat ze tří dalších metod: standardní stupnice jednotkových nákladů, 
jednorázové platby a financování paušální sazbou. 

Auditoři prověřovali, zda tyto nové metody zjednodušují administrativu, zajišťují hospodárnost, 
dále zda se běžně používají a zda zvyšují zaměření na cíle politiky. 

Zjistili, že tyto metody vedly ke zjednodušení administrativy – usnadňují příjemcům předkládání 
žádostí o platbu a šetří čas při správních kontrolách. Zjednodušené vykazování nákladů může 
udržet náklady projektů pod kontrolou, pouze ovšem pokud je stanoveno na správné úrovni a 
opírá se o přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodiku. Nezvyšuje však zaměření na cíle. 
Navíc není vymezena úloha certifikačních subjektů při kontrole zjednodušeného vykazování 
nákladů, v důsledku čehož vzniká určité riziko.  

Dle auditorů se může snížit administrativní zátěž, neboť není nutné sledovat každé euro zpětně 
k jednotlivé podpůrné dokumentaci. Příjemci předkládají méně dokumentů a orgány členského 
státu mají méně dokumentů ke kontrole. Využití nových metod je však omezené, a to hlavně kvůli 
různorodosti projektů v oblasti rozvoje venkova a potřebným souvisejícím investicím.  

„Tyto nové metody se stále týkají jen malé části celkových výdajů na rozvoj venkova,“ uvedl João 
Figueiredo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Jejich úspěch bude 
záviset na pokynech Komise a na ochotě členských států osvojit si tuto novou formu financování.“ 

Auditoři doporučují, aby Evropská komise: 
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CS 

 
 
 

 

2 

• aktualizovala své pokyny týkající se zjednodušeného vykazování nákladů tak, aby 
obsahovaly hlavní zásady pro přípravu metodik, 

• vyjasnila, kdo je u nových metod zjednodušeného vykazování nákladů povinen 
kontrolovat metodiku a výpočty, 

• zkoumala možnosti dalšího rozvoje standardizovaných metod a aktualizovala definice 
kontrol, 

• zvážila odklon od proplácení nákladů směrem k úhradám na základě výsledků. 

Poznámky pro redaktory 

Cílem politiky EU v oblasti rozvoje venkova je pomáhat venkovským oblastem řešit celou řadu 
hospodářských, environmentálních a sociálních výzev. EU na tuto politiku každoročně vynakládá 
přibližně 14 miliard EUR. Výdaje na rozvoj venkova tvoří přibližně 25 % výdajů v rámci společné 
zemědělské politiky. Spolufinancování z členských států představuje dalších 7 miliard EUR ročně.  

Přibližně polovina výdajů na rozvoj venkova vychází z rozlohy obhospodařované plochy nebo 
z počtu hospodářských zvířat. U zbývající části může mít podpora podobu pevných nebo 
procentních částek vázaných na prováděné činnosti nebo náklady vynaložené příjemcem. 

Zvláštní zpráva č. 11/2018 „Nové metody financování projektů v oblasti rozvoje venkova: 
jednodušší, ale bez zaměření na výsledky” je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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