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Příjmy zemědělců: Komise nedisponuje „adekvátními 
údaji“, říkají auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora Komisí zavedený systém EU měření výkonnosti ve vztahu 
k podpoře příjmů zemědělců v rámci společné zemědělské politiky (SZP) není dobře koncipovaný a má 
významná omezení. Neexistují tedy žádné adekvátní údaje, které by dokládaly, že podpora příjmů zemědělců 
v rámci společné zemědělské politiky účinně a efektivně přispívá k jejím cílům, říkají auditoři.  

Mezi lety 2014 a 2020 půjde, ať už přímo či nepřímo, přibližně 270 miliard EUR, tj. jedna třetina rozpočtu EU, na 
podporu příjmů zemědělců. Tyto prostředky mají podpořit funkční produkci potravin v EU a přiměřenou životní 
úroveň zemědělců. 

Nová pravidla SZP ukládají Komisi povinnost posuzovat dopad všech dodací pro zemědělské podniky na plnění 
stanovených cílů. Auditoři prověřovali, zda je systém Komise pro měření výkonnosti ve vztahu k příjmům 
zemědělců dobře koncipovaný a zda jsou potřebné statistické údaje řádně definovány a zda mají náležitou 
kvalitu. Zjistili, že systém nebyl dostatečně dobře koncipován a že údaje měly významná omezení.  

„Tyto klíčové ukazatele, z nichž Komise v posouzeních vychází, nejsou dostatečně spolehlivé a nejsou jasně 
provázány s opatřeními SZP,“ uvedla paní Rasa Budbergytėová, členka Evropského účetního dvora odpovědná 
za tuto zprávu. „Za současného stavu jimi nelze prokázat, zda dotace dosáhly zamýšleného účinku a snížily 
příjmové rozdíly mezi zemědělci a ostatními.” 

Reprezentativní údaje o disponibilním příjmu domácností zemědělců neexistují, říkají auditoři, a neexistuje také 
žádný spolehlivý systém, který by umožňoval srovnávání příjmů ze zemědělské činnosti a příjmů v jiných 
odvětvích hospodářství, a který by tak mohl ospravedlnit unijní podporu příjmu zemědělců. Komise ani členské 
státy také nebyly vždy schopny zajistit náležitou kvalitu používaných dat. Vzhledem k tomu, že některá opatření 
SZP nemají dostatečně určité cíle a že nebyly stanoveny výchozí hodnoty, je posuzování opatření z hlediska 
plnění cílů obtížné.  

Auditoři navštívili šest členských států, které dohromady vytvářejí více než polovinu hrubé přidané hodnoty 
evropského zemědělství a zemědělci v těchto členských státech čerpají více než polovinu prostředků 
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zemědělského rozpočtu EU, a to především v podobě přímých plateb: Německo, Španělsko, Francii, Nizozemsko, 
Polsko a Rumunsko.  

Auditoři Komisi doporučují, aby: 

• vypracovala ucelenější rámec pro poskytování informací o disponibilním příjmu a srovnávání příjmů 

zemědělců s příjmy v jiných odvětvích hospodářství; 

• zdokonalila hlavní nástroje pro měření příjmů zemědělců, tak aby bylo možné lépe využívat možností, 

které nabízí; 

• zajistila, aby analýza příjmů zemědělců vycházela z ukazatelů, které budou zohledňovat současný stav 

zemědělství, a z dostatečného množství konzistentních údajů o všech cílových subjektech opatření SZP. 

To lze provést rozvojem synergií mezi stávajícími správními údaji nebo rozvojem jiných vhodných 

statistických nástrojů; 

• posílila stávající opatření pro zajišťování kvality statistik příjmů zemědělců vytvořených členskými státy. 

Od dalšího programového období by Komise měla:  

• vymezit vhodné operační cíle a výchozí úrovně, s nimiž bude možné výkonnost opatření SZP porovnávat;  

• v kontextu hodnocení současného rámce ukazatelů výkonnosti doplnit další relevantní a kvalitní údaje 

umožňující měření dosažených výsledků;  

• posoudit účinnost a efektivnost opatření zaměřených na podporu příjmů zemědělců. 

 

Poznámka pro redaktory: 
 
Hlavní nástroje měření příjmů zemědělců, které jsou v současné době na úrovni EU k dispozici, je souhrnný 
zemědělský účet (SZÚ) a zemědělská účetní datová síť (FADN). Souhrnný zemědělský účet (SZÚ) je pro Komisi 
hlavním zdrojem statistických informací pro celkové monitorování příjmů zemědělců na makroekonomické 
úrovni. Jeho potenciál však nebyl dosud v plné míře využíván a údaje, které obsahuje, navíc v dostatečné míře 
nevypovídají o důležitých faktorech, jež jsou z hlediska výše příjmů zemědělců i hospodářské hodnoty 
zemědělství jako celku relevantní. Zemědělská účetní datová síť (FADN) poskytuje údaje o příjmech 
zemědělských podniků, má však omezení, protože informace o příjmech, které obsahuje, jsou neúplné a protože 
nepokrývá významný počet recipientů plateb EU. 

Jak v případě SZÚ, tak v případě FADN shledal Účetní dvůr na straně Komise i členských států nedostatky v řízení. 
Postupy pro zajišťování kvality, které jsou u údajů uplatňovány, nejsou stále ještě plně účinné. Schopnost Komise 
prokázat, nakolik opatření EU zacílená na podporu příjmů zemědělců dosáhla svých cílů, je tím omezená.  

Zvláštní zpráva č. 1/2016 „Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře 
koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


