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Při monitorování v zemědělství je potřeba více 
využívat nové zobrazovací technologie, říkají 
auditoři EU 
Evropská komise podporuje využívání nových zobrazovacích technologií při monitorování 
zemědělství, ale jejich širšímu uplatnění brání v současnosti řada překážek, uvádí se v nové 
zprávě Evropského účetního dvora. Technologie, jako jsou družice Sentinel programu EU 
Copernicus, by mohly zásadně změnit monitorování společné zemědělské politiky (SZP). 
Přestože však EU v posledních letech podporuje jejich využívání při kontrole přímé podpory na 
plochu pro zemědělce, pokrok v tom, nakolik se uplatňují při kontrole plnění 
environmentálních a klimatických požadavků, byl pomalejší, uvádějí auditoři. 
Od roku 2018 mají platební agentury členských států možnost kontrolovat, jak zemědělci 
dodržují pravidla SZP, pomocí údajů družic Sentinel programu Copernicus a dalších technologií, 
jako jsou snímky se zeměpisnými souřadnicemi a drony. Tyto automatizované kontroly, 
označované jako „kontroly prostřednictvím sledování“, umožňuje identifikovat plodiny a 
sledovat postupy (jako je orba, sklizeň, sečení) na jednotlivých zemědělských pozemcích 
v průběhu vegetačního období. Nový přístup může také snížit náklady na kontroly a zároveň 
umožnit monitorovat všechny zemědělce (namísto jen vzorku). Auditoři prověřovali, zda 
Evropská komise a členské státy učinily dost pro to, aby bylo možné potenciální přínosy těchto 
nových technologií využít při řízení a kontrole SZP. 
Zjistili, že Komise nové zobrazovací technologie aktivně prosazovala a podporovala. Upravila 
právní rámec pro využívání údajů družice Sentinel k monitorování přímé podpory na plochu a 
vyjasnila jej. V květnu 2018 začala jako první používat kontroly prostřednictvím sledování 
platební agentura v Itálii v jedné provincii (Foggia, Apulie). V roce 2019 uplatnilo tento nový 
přístup u některých svých režimů podpory 15 platebních agentur (v Belgii, Dánsku, Itálii, na 
Maltě a ve Španělsku). Letos je hodlá zahájit u některých režimů podpory a části pozemků, za 
které odpovídají, dalších 13 platebních agentur v osmi členských státech. 

Auditoři zaznamenali několik překážek, které v současnosti širšímu využití nových technologií 
brání. Jednou z nich jsou obavy platebních agentur, že Komise by mohla zpochybnit rozhodnutí 
přijatá na základě kontrol prostřednictvím sledování. Nový přístup navíc vyžaduje od platebních 
agentur značné změny postupů a IT systémů. Komise podnikla opatření s cílem usnadnit a 
standardizovat dostupnost údajů družic Sentinel prostřednictvím cloudových služeb, ale jejich 
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využívání pro provozní účely je stále nedostatečné. Financovala také určité výzkumné projekty 
v této oblasti, ale na jejich výsledky je potřeba ještě počkat. 

Komise prozatím dávala přednost tomu, aby se nové technologie využívaly u režimů přímých 
plateb vázaných na plochu spíše než ve vztahu k požadavkům v oblasti životního prostředí a 
klimatu. V roce 2019 žádná z platebních agentur nezavedla kontroly prostřednictvím sledování 
v souvislosti s požadavky podmíněnosti a režimy podpory na rozvoj venkova. Důvodem je 
částečně skutečnost, že ke kontrole řady z nich nestačí mít pouze údaje družic Sentinel. Auditoři 
také zjistili, že navrhovaný soubor ukazatelů výkonnosti pro budoucí SZP nebyl v převážné míře 
koncipován s ohledem na přímé sledování pomocí údajů družic Sentinel.  
Vzhledem k současné přípravě nové SZP pro období 2021–2027 auditoři doporučují, aby 
Evropská komise: 

• podporovala platební agentury v tom, aby přístup založený na kontrolách 
prostřednictvím sledování uplatňovaly jako svůj hlavní systém kontrol, a například 
hledaly synergie při zpracování, ukládání a pořizování údajů; 

• lépe využívala nové technologie pro monitorování požadavků v oblasti životního 
prostředí a klimatu a vypracovala akční plány na odstranění překážek, které brání jejich 
širšímu využívání. 

 

Poznámky pro redaktory 
Společná zemědělská politika má dlouhou historii využívání družicových nebo leteckých snímků 
ke kontrole podpory na plochu, na niž v současné době připadá téměř 80 % finančních 
prostředků, které EU poskytuje na zemědělství a rozvoj venkova. Tyto snímky mají zpravidla 
velmi vysoké prostorové rozlišení, ale před rokem 2017 nebyly k dispozici tak často, aby 
umožňovaly ověřovat činnosti na zemědělské půdě během roku. 

Zvláštní zpráva č. 4/2020 „Využívání nových zobrazovacích technologií k monitorování společné 
zemědělské politiky: pokrok je celkově stabilní, ale u monitorování klimatu a životního prostředí 
je pomalejší“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
EÚD také nedávno zveřejnil zprávu o připravovaném auditu kosmických zařízení EU a jejich využití. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví 
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých 
zprávách, je uvedena do praxe. 
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