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Zvyšující se počet neuhrazených položek v rozpočtu by 
mohl mít v budoucnu dopad na projekty financované EU, 
tvrdí auditoři 
Podle nového rychlého přezkumu Evropského účetního dvora dosáhly prostředky přijaté na 
závazky v rámci rozpočtu EU, které dosud nebyly vyplaceny, nové rekordní výše, což by mohlo 
v budoucnu vytvářet významná finanční rizika. Hodnota plateb, které Evropské komise bude 
muset provést, činila ke konci roku 2017 částku 267 miliard EUR a předpokládá se, že dále 
poroste. Auditoři upozorňují, že schopnost Komise řídit budoucí potřeby a případně vyrovnávat 
budoucí žádosti o platby včas tím může být omezena. 

Roční rozpočet EU sestává z částek, které jsou k dispozici pro přidělení na závazky, a částek pro 
reálné platby daného roku. Tzv. „zbývající závazky“ jsou závazky přijaté v běžném roce a 
předchozích letech, které zatím nebyly vyplaceny nebo zrušeny. V průběhu roku tvoří částku 
známou pod zkratkou RAL (z francouzského reste à liquider). 

RAL postupně narůstají a v uplynulé dekádě se zvýšily o více než 90 %, tento nárůst se zrychloval 
zejména v posledních letech. Rychlý přezkum prezentuje náhled na vývoj RAL i na faktory, které 
k tomuto vzestupnému trendu přispívají. Auditoři varují, že hlavní výzvou bude zajistit, aby se 
v novém víceletém výdajovém plánu na období 2021–2017 zbývající závazky dále nezvyšovaly. 
Identifikují rizika pro rozpočet EU a navrhují možná řešení. 

„Již řadu letu vyjadřujeme obavy ohledně zvyšující se míry zbývajících závazků a doporučujeme 
Komisi, aby tuto míru snížila,“ uvedla Annemie Turtelboomová, členka Evropského účetního 
dvora odpovědná za tento rychlý přezkum. „Nyní ale vidíme, že historie se opakuje. Některé 
faktory, které nyní ovlivňují výši zbývajících závazků, jsou stejné jako v minulosti. Vysoká míra 
zbývajících závazků zvyšuje finanční expozici rozpočtu EU.“ 

Auditoři identifikovali tři hlavní faktory ovlivňující zbývající závazky: částky v rozpočtu, které jsou 
k dispozici pro přidělení na závazky, jsou vyšší než reálná výše částek na platby, konec víceletého 
výdajového plánu se překrývá se začátkem příštího víceletého plánu a programy financované EU 
v členských státech se potýkají se zpožděními. 

http://www.eca.europa.eu/
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Největší podíl zbývajících závazků generují Evropské strukturální a investiční fondy generují 
největší podíl zbývajících závazků, a to zejména z důvodu jejich vysokého podílu na rozpočtu a 
jejich specifických výdajových pravidel. Auditoři uvádějí podrobné srovnání členských států. Ze 
srovnání vyplývá, že jelikož státy absorbují financování různým tempem, jejich podíl zbývajících 
závazků není poměrný k částkám, které mohou přidělit na závazky. Z důvodu podpory finanční 
disciplíny musí všechny členské státy vydat prostředky do tří let od okamžiku, kdy byly přiděleny 
na závazky, nebo riskovat jejich ztrátu. 

Zbývající závazky se snižují, když jsou přidělené prostředky vyplaceny nebo zrušeny. V uplynulé 
dekádě byl objem zrušených částek nízký, přibližně 2 % celkových prostředků přidělených na 
závazky. Auditoři nicméně zdůrazňují, že zrušené částky již nelze použít, a proto jsou pro příslušné 
cíle politik příslušných členských států a EU ztraceny. 

Auditoři upozorňují na několik možných řešení prevence obdobné akumulace zbývajících závazků 
v novém víceletém výdajovém plánu na období 2021–2027: 

- včasné schválení víceletého výdajového plánu na období 2021–2027 a s ním spojených 
víceletých programů, 

- zjednodušení pravidel pro výdaje z rozpočtu EU,  

- zajištění fundovaných prognóz platebních potřeb,  

- vhodná rovnováha mezi prostředky na závazky a prostředky na platby. 

 

Poznámky pro redaktory 

Od roku 2011 do roku 2015 neměla Komise k dispozici dostatečné financování na provedení 
všech plateb do konce roku a musela zbývající částky vypořádat v letech následujících. Objem 
akumulovaných neuhrazených žádostí členských států o platby dosáhl do konce roku 2014 částky 
téměř 25 miliard EUR a byl nakonec zúčtován až na konci roku 2016. 

Podle prognózy Komise z roku 2013 přesáhnou zbývající závazky do konce roku 2020 částku 
260 miliard EUR. Komise v roce 2018 tuto sumu revidovala na 295 miliard EUR a předpokládá, že 
zbývající závazky ke konci roku 2023 dosáhnou 314 miliard EUR. 

Na konci roku 2018 vykázala Komise zbývající závazky v přibližné výši 280 miliard EUR. Rozpočet 
EU pro závazky na rok 2019 činí 166 miliard EUR a rozpočet na platby 148 miliard EUR.  

EÚD sleduje vývoj zbývajících závazků v rámci svého výročního auditu účetní závěrky EU. Tento 
přezkum se zaměřuje na úroveň zbývajících závazků na konci roku 2017, který je posledním 
rokem, k němuž jsou k dispozici auditní údaje. 

Rychlý přezkum představuje a definuje skutečnosti související s konkrétním tématem či 
problémem, nejde však o auditní zprávu.  

Rychlý přezkum EÚD „Zbývající závazky v rozpočtu EU – bližší pohled“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx

