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Komise musí být ve svém boji proti 
podvodům v zemědělských výdajích 
proaktivnější  
Součástí společné zemědělské politiky (SZP), která představuje největší jednotlivou složku 
výdajů v rámci rozpočtu EU, jsou i některé výdajové režimy, které jsou obzvláště vystaveny riziku 
podvodů. Uvádí se to v dnes zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). V ní se 
předkládá přehled rizik podvodů s dopadem na SZP spolu s posouzením toho, jak Evropská 
komise na podvody v zemědělských výdajích reaguje. Auditoři dospěli k závěru, že Komise sice 
reagovala na případy podvodů ve výdajích na SZP, ale při řešení určitých typů rizik podvodu, 
jakým je například nelegální „zabírání půdy“, by měla být proaktivnější. Podvodníci mohou 
využívat nedostatků v kontrolách členských států; auditoři proto rovněž doporučují, aby Komise 
lépe monitorovala vnitrostátní opatření proti podvodům, poskytovala konkrétnější pokyny a 
podporovala využívání nových technologií při předcházení podvodům a jejich odhalování. 

Auditoři zkoumali vzorce podvodů v platebních režimech SZP. Analyzovali opatření SZP 
financovaná v rámci sdíleného řízení (přímé platby, tržní opatření a rozvoj venkova) a zkoumali 
údaje z programových období 2007–2013 a 2014–2020. Hlavní rizika, která auditoři identifikovali, 
souvisejí s tím, že příjemci zastírají porušení podmínek způsobilosti, a dále se složitostí 
financovaných opatření a s nezákonnými formami „zabírání půdy“.  
 
„Podvody poškozují finanční zájmy EU a brání tomu, aby se pomocí zdrojů EU dosahovalo cílů 
jednotlivých politik,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen EÚD, pod jehož vedením audit probíhal. 
„Domníváme se, že by EU měla děla více pro to, aby se riziko podvodu v zemědělských výdajích 
řešilo. Očekáváme, že naše zpráva pomůže Komisi a členským státům rozvíjet jejich kapacity pro 
boj proti podvodům v rámci nové společné zemědělské politiky na období 2023–2027.“ 
 
Výdajové oblasti, které se řídí složitějšími pravidly (jako například opatření pro rozvoj venkova), 
jsou rizikem více ohroženy a některé režimy plateb v rámci SZP zaměřené na podporu konkrétních 
kategorií příjemců se ukázaly jako náchylné k podvodům, neboť někteří žadatelé nezveřejňují 
příslušné informace nebo uměle vytvářejí podmínky pro splnění kritérií způsobilosti a neoprávněně 
čerpají podporu ze SZP. Může jít například o případy, kdy je podpora poskytována zemědělským 
podnikům z kategorie malých a středních podniků, které nezveřejnily své vazby na jiné společnosti, 
nebo kdy nezpůsobilí příjemci žádají platby jako „mladí zemědělci“.  
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„Zabírání půdy“ může pak být spojeno s podvodnými praktikami, jako je padělání dokumentů, 
nátlak, použití politického vlivu nebo informací zasvěcených osob, manipulace s postupy nebo 
placení úplatků. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a vnitrostátní orgány při vyšetřování 
zjistily, že zemědělské plochy, které jsou nejvíce náchylné k tomuto typu podvodné činnosti, jsou 
půda ve veřejném vlastnictví nebo soukromá půda s nejasným vlastnictvím. Podvodníci se mohou 
rovněž snažit získat půdu – legálním či jiným způsobem – pouze proto, aby získali přímé platby, aniž 
by prováděli zemědělskou činnost. Riziko je vyšší u některých pastvin a horských oblastí, kde je pro 
platební agentury obtížnější kontrolovat, zda požadovaná zemědělská činnost, jako je například 
pastva, skutečně probíhá.  
 
Vzhledem k tomu, že Komise aktualizovala svou analýzu rizika podvodů naposledy v roce 2016, je 
jedním z doporučení auditorů, aby Komise aktualizovala své posouzení toho, do jaké míry jsou 
různé výdajové režimy vystaveny riziku podvodů a do jaké míry jsou opatření proti podvodům 
prováděná na úrovni členských států schopna tato rizika odhalit, předcházet jim a napravovat je.  
Auditoři rovněž Komisi doporučují, aby přijala nezbytná opatření ke zmírnění hlavních rizik 
podvodů a aby propagovala možnosti, které v boji s podvodem nabízejí nové technologie – jako 
například vytěžování dat, strojové učení, satelitní snímkování a interpretace snímků –, a aby 
členské státy vybízela provádět v tomto směru opatření.  
  
Základní informace  
Společná zemědělská politika vždy byla jednou hlavních oblastí zájmu EÚD, zejména co se týče 
kontrol legality a správnosti zemědělských výdajů. Při auditech k prohlášení o věrohodnosti 
provedených v letech 2018–2020 jsme kontrolovali 698 plateb SZP a ve 101 případech nalezli 
vyčíslitelné chyby. V 17 z těchto případů jsme měli podezření, že by chyba mohla být spojena 
s podvodem. EÚD nemá pravomoc vyšetřovat podvody. Když ale má podezření z podvodu, její 
auditoři případ hlásí úřadu OLAF nebo Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) k dalšímu 
šetření. 
 
Zvláštní zpráva 14/2022 „Reakce Komise na podvody ve společné zemědělské politice: je načase se 
jimi zabývat hlouběji“ je k dispozici na internetové stránce EÚD. 
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