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EU by neměla dávat sliby, které nemůže splnit, varují
auditoři
Evropská unie by neměla vytvářet očekávání, jimž nelze dostát, varuje Evropský účetní dvůr (EÚD)
v dnes zveřejněné výroční zprávě o rozpočtu EU. Předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne v úvodu
k výroční zprávě upozorňuje, že celkový rozpočet EU nepředstavuje více než 1 % hrubého
národního důchodu celé EU. EU se proto musí realisticky dívat na to, čeho může se svěřenými
penězi dosáhnout, a to zejména nyní, kdy se přibližuje další sedmiletý rozpočtový cyklus. „Závěr
je jednoznačný,“ říká Klaus-Heiner Lehne, „EU by neměla dávat sliby, které nemůže splnit“.
Auditoři dospěli ve výroční zprávě za rok 2017 k závěru, že účetní závěrka EU za rok 2017 podává
věrný a poctivý obraz o finanční situaci EU. Druhý rok po sobě vydávají výrok s výhradou (místo
záporného výroku) o správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá. Jinými slovy
podstatná část výdajů roku 2017, které byly předmětem auditu, nebyla zatížena významnou
(materiální) mírou chyb.
Míra nesrovnalostí ve výdajích EU se navíc nadále snižovala, uvádějí auditoři. Odhadovaná míra
chyb v platbách během roku 2017 klesla na 2,4 % oproti 3,1 % v roce 2016 a 3,8 % v roce 2015.
Zároveň byly u významné části chyb, například v platbách na rozvoj venkova, k dispozici
dostatečné informace umožňující vzniku chyb zabránit, zjistit je či napravit. Pokud by vnitrostátní
orgány tyto informace využily k nápravě chyb, odhadovaná míra chyb by se pohybovala pod 2%
prahem významnosti u ještě větší části rozpočtu EU.
Jisté problémy přetrvávají, zejména tam, kde se z rozpočtu EU příjemcům vyplácejí částky na
základě jejich výkazů vzniklých nákladů, například v oblasti rozvoje venkova a soudržnosti.
K dalším činnostem financovaným tímto způsobem patří výzkum, programy odborné přípravy a
programy rozvojové pomoci.
Využívání zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů je pro členské státy stále
problematické a rozpočet EU je i nadále vystaven značnému tlaku v důsledku hodnoty plateb,
k nimž se EU v budoucích letech zavázala. Opatření na zvýšení pružnosti rozpočtu byla prospěšná,
říkají auditoři, ale je možné, že nebudou stačit. Kombinace vysokých závazků a nízkých plateb
vedla k nárůstu zbývajících rozpočtových závazků, které dosáhly nové rekordní výše
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních výroční zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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267,3 miliardy EUR. Tato záležitost by při plánování víceletého finančního rámce měla být podle
auditorů prioritou.
Výroční zpráva za rok 2017 se týká převážně výdajů EU v současném víceletém finančním rámci
(2014–2020), ale v některých oblastech i v některých předchozích letech. Jak říká předseda EÚD
Lehne, toto jen dokládá skutečnost, že od přijetí politického rozhodnutí musí většinou uplynout
ještě několik let, než jsou prostředky skutečně přiděleny v praxi. Svědčí to také o tom, jak je
důležité vyvarovat se problémů již na počátku, protože rozhodnutí o vynaložení peněz EU mají
důsledky po mnoho následujících let.
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 2017 dosáhly celkem 137,4 miliardy EUR, což je přibližně 270 EUR na každého
občana. Představují přibližně 0,9 % hrubého národního důchodu EU a kolem 2 % celkových
veřejných výdajů členských států EU. V roce 2017 připadá největší podíl kontrolovaného
základního souboru na „Přírodní zdroje“ (56 %) a ve srovnání s minulými lety se na něm relativně
málo podílí okruh „Soudržnost“ (přibližně 8 %), a to kvůli nízké míře schválených výdajů v roce
2017.
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 byly přijaty či vyplaceny chybně (tj. správnost a legalita).
Auditoři vydávají od roku 2007 k účetní závěrce EU čistý výrok. Jejich výrok o správnosti a legalitě
výdajů byl však od roku 1994 až do minulého roku vždy záporný.
„Čistý“ výrok znamená, že údaje podávají věrný a poctivý obraz a jsou v souladu s pravidly
finančního výkaznictví. Výrok „s výhradou“ znamená, že auditoři nemohou vyjádřit čistý výrok, ale
zjištěné problémy nemají rozsáhlý dopad. „Záporný“ výrok svědčí o rozsáhlých problémech.
Aby mohli auditoři auditní výrok vyjádřit, testují vzorky operací s cílem získat 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. Odhadovaná míra chyb nevyjadřuje míru podvodů,
neefektivnosti nebo plýtvání, ale jde o odhad objemu prostředků, které neměly být vyplaceny,
protože nebyly plně využity v souladu s pravidly EU a vnitrostátními pravidly.
V roce 2017 auditoři odhalili v přibližně 700 auditovaných operací 13 případů podezření
z podvodu (2016: 11). Tyto případy byly postoupeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF).
V roce 2017 auditoři poprvé uplatnili v oblasti soudržnosti nový přístup umožňující snáze určit,
kde v Evropské komisi i v členských státech přetrvávají nedostatky. To pomáhá podpořit
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vyvozování odpovědnosti a dále zlepšit řízení financí EU. Příští rok auditoři hodlají tento projekt
rozšířit i na další výdajové oblasti.
Výroční zpráva o rozpočtu EU, výroční zpráva o evropských rozvojových fondech a souhrnný
dokument „Audit EU za rok 2017 ve zkratce“ jsou k dispozici zde:
http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/AR2017.aspx
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