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Tři čtvrtiny neproduktivních investic do zemědělství jsou 
podle auditorů EU „příliš nákladné“  
Tři čtvrtiny kontrolovaných projektů, které byly financovány v rámci programu EU poskytujícího 
platby zemědělcům na zlepšování životního prostředí, nebyly podle nejnovější zprávy Evropského 
účetního dvora nákladově efektivní. Většina těchto takzvaných „neproduktivních investic“ přispěla 
k ochraně krajiny a biologické rozmanitosti. Auditoři však u 75 % projektů zjistili jasné informace, že 
náklady byly buď nepřiměřeně vysoké, nebo neměly dostatečné odůvodnění. Nedostatky ve 
výběrových postupech při zadávání zakázek na práce typu zřizování živých plotů nebo obnova 
mokřadů vedly k tomu, že u některých nabídek nebyl řádně prověřen soulad s výběrovými kritérii 
nebo že byly financovány nezpůsobilé projekty. 

V období 2007–2013 dosáhly veřejné výdaje na neproduktivní investice přibližně 860 milionů EUR. Veřejné 
financování poskytované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z vnitrostátního 
spolufinancování často dosahovalo 100% projektových nákladů.  

Auditoři navštívili čtyři členské státy, které vynaložily 80 % finančních prostředků, které byly pro tyto 
investice celkově k dispozici: Portugalsko, Dánsko, Spojené království (Anglie) a Itálii (Apulie). Nákladově 
efektivními se ukázalo být pouze pět z 28 kontrolovaných projektů. Zpráva upozorňuje, že tyto problémy 
nemusí být omezeny jen na daný vzorek projektů, neboť zjištěné případy byly způsobeny nedostatky 
v řídicích a kontrolních systémech členských států.  

„Udržitelné řízení našeho zemědělsky využívaného životního prostředí je jednoznačně důležité“, řekl Jan 
Kinšt, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu, „podpora EU musí ale zároveň dávat finanční 
smysl.“  

Audit zjistil, že členské státy řádně neověřovaly, zda vykázané náklady skutečně vznikly, nebo že bez 
zdůvodnění akceptovaly nejdražší nabídku. V několika případech byly z veřejných prostředků plně 
financovány projekty, které by jasným způsobem zvýšily hodnotu zemědělského podniku, případně byla 
takovýmto projektům poskytnuta daleko větší sazba podpory, než jaká se běžně uděluje produktivním 
investicím.  

Monitorování měřilo jen údaje o výši veřejných výdajů a počtu zemědělských podniků, které dostávají 
podporu; naproti tomu bylo k dispozici jen málo informací o tom, čeho se podařilo dosáhnout na úrovni EU 
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i jednotlivých členských států. Ačkoli tato podpora bude v období 2014–2020 pokračovat, Komise a členské 
státy dosud neodstranily většinu nedostatků, protože nevynaložily dostatečné úsilí na jejich včasnou 
identifikaci. 

Podle hlavních doporučení auditorů by členské státy do budoucna měly:  

• posuzovat míru, v níž jsou neproduktivní investice realizovány v součinnosti s jinými 
environmentálními programy;  

• systematicky u výkazů nákladů ověřovat podpůrnou dokumentaci; 

• stanovit konkrétní ukazatele výsledků a podávat o nich zprávy ve svých výročních zprávách 
o provádění; 

• definovat kritéria na stanovení potenciální ziskovosti neproduktivních investic, kterým jsou 
poskytovány nejvyšší sazby podpory, a modulovat intenzitu podpory;  

• zajistit, aby náklady nepřesahovaly náklady podobných prací na volném trhu. 

Komise by měla monitorovat provádění neproduktivních investic prostřednictvím příslušných 
výročních zpráv o provádění, členským státům poskytovat pokyny k výběrovým kritériím a také zajistit, 
aby se během hodnocení sledoval příspěvek k dosahování agroenvironmentálních cílů. 

 

Poznámka pro redaktory 

Jako součást politiky rozvoje venkova EU mohou členské státy využívat rozpočet EU na poskytování 
grantů na náklady na neproduktivní investice, což jsou investice, které nevytvářejí významnější 
návratnost, příjmy nebo výnosy ani výraznějším způsobem nezvyšují hodnotu zemědělského podniku 
příjemce, ale které mají příznivý dopad na životní prostředí. Tyto investice by zejména měly hrát 
doplňkovou roli při napomáhání dosažení agroenvironmentálních cílů či závazků v rámci jiných 
environmentálních režimů nebo zvýšením environmentální hodnoty chráněných ploch. 

 

Zvláštní zpráva č. 20/2015: Nákladová efektivita podpory EU na rozvoj venkova určené pro 
neproduktivní investice v zemědělství je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. 

 


