
Zvláštní zpráva Režim základní platby pro 
zemědělce – provozně 
funkční, ale s omezeným 
dopadem na 
zjednodušení, cílení a 
sbližování úrovní podpory  

(podle čl. 287 o dst. 4 druhého pododstavce SFEU)

CS 2018 č. 10



 

 

Auditní tým 
 
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů výkonnosti a auditů souladu 
s předpisy zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu či témata z oblasti správy a řízení. Účetní dvůr 
vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika 
pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, 
politické zájmy a zájem veřejnosti. 
 
Tento audit výkonnosti provedl auditní senát I, který se zaměřuje na udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a jemuž předsedá člen EÚD Phil Wynn Owen. Audit vedl člen EÚD João Figueiredo. Vedoucím 
úkolu byl Sven Kölling. Členy auditního týmu byli zástupci vedoucího úkolu Blanka Happachová a Jan 
Huth a dále Felipe Andres Miguelez, Ingrid Ciabattiová, Michail Konstantopoulos a Anžela 
Poliulianaitėová.  
 

 
 
Zleva doprava: Ingrid Ciabattiová, Michail Konstantopoulos, Blanka Happachová, Jan Huth, Sven 
Kölling, João Figueiredo, Anžela Poliulianaitėová 



2 

 

 Obsah 

Body 

Zkratky 

Glosář 

Shrnutí I–XIII 

Úvod 1–22 

Klíčové prvky režimu základní platby 8–16 

Výpočet a přidělování nároků v rámci režimu základní platby 17–20 

Úloha Komise a členských států při zavádění režimu základní platby 21–22 

Rozsah a koncepce auditu 23–25 

Zjištění 26–73 

Kontrolní systémy navštívených členských států převážně zmírňovaly 
riziko nesprávného výpočtu a rozdělení nároků v režimu základní platby, 
ale pro některé platební agentury byly obzvláštní výzvou možnosti, 
o nichž se rozhodlo na národní úrovni 26–33 

Většina členských států se s výzvami vypořádala a platby v režimu 
základní platby nebyly obecně zatíženy významnou (materiální) mírou 
chyb… 26–28 

…ale v některých případech byly hodnoty nároků v režimu základní 
platby nepřesné, vypočítané pouze předběžně nebo na základě 
odhadů… 29 

…některé navštívené platební agentury se potýkaly s obzvláštními 
obtížemi 30–33 

Komise adekvátně podporovala zavedení režimu základní platby, ale od 
certifikačních orgánů mohla žádat více 34–41 

Obecně Komise dohlížela na zavádění režimu dobře a poskytovala 
rozsáhlé pokyny… 34 

…členské státy ale neposkytovaly veškeré informace z monitorování 35 

Vlastní audity Komise měly celkově dobré výsledky… 36–37 

…ale od certifikačních orgánů mohla žádat více 38–41 



3 

 

Některá pravidla pro výpočet a varianty, které si členské státy zvolily, by 
mohly zvýšit složitost systému i zátěž státní správy a některým 
zemědělcům umožnit generovat neočekávaný zisk 42–48 

Některá pravidla pro stanovení nároků v režimu základní platby 
vyžadovala složité výpočty 42–43 

Varianty zvolené členskými státy mohly pro státní správu 
představovat významnou zátěž… 44–46 

…a někteří zemědělci mohli výrazným snížením velikosti svých 
hospodářství generovat neočekávané zisky 47–48 

Nová pravidla usilovala o lepší zacílení podpory, ale byla pouze částečně 
účinná 49–63 

Nová pravidla zavedla povinnost provádět u určitých kategorií 
žadatelů o podporu zvláštní kontroly … 49–51 

…a některé členské státy dosáhly dobrých výsledků… 52–53 

…ale zavádění bylo pouze částečně účinné a pro platební agentury 
představovalo významnou administrativní zátěž… 54–55 

…a mohla vést k tomu, že se s různými žadateli zacházelo různě 56 

Od roku 2018 se členské státy mohou rozhodnout zjednodušit kritéria 
nebo negativním seznam přestat používat 57 

Nová pravidla rozšířila kategorie půdy, na něž se vyplácí podpora, … 58 

…a umožnila členským státům přijmout opatření snižující riziko 
spekulativních žádostí… 59 

…ale také způsobila složité problémy s realizací 60–63 

Reforma SZP byla krokem k jednotnější distribuci podpory na hektar a 
stanovit efektivnost podpory BPS pro příjmy zemědělců je i nadále 
obtížné 64–73 

Reforma společné zemědělské politiky z roku 2013 byla pojata jako 
posun k jednotnější míře podpory na hektar… 64–65 

…ale většina členských států si zvolila možnost částečného 
sbližování… 66–69 

…a i nadále je obtížné stanovit míru efektivnosti podpory příjmů 
zemědělců z režimu základní platby 70–73 

Závěry a doporučení 74–85 



4 

 

 

Příloha I – Rozpočtové stropy pro režim základní platby 2015–2020 

Příloha II – Modely realizace režimu základní platby 

Příloha III – Realizace konceptu „aktivního zemědělce“ 

 

Odpovědi Komise 

 



 5 

 

ZKRATKY 
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GLOSÁŘ 

Aktivní zemědělec: Zemědělci, kteří buď na plochách přirozeně ponechávaných ve stavu vhodném 

k pastvě nebo k pěstování plodin vykonávají minimální činnost, nebo jejichž zemědělské činnosti 

nejsou okrajové povahy. Členské státy mají při stanovování příslušných podrobných kritérií značnou 

volnost. Uchazeči musí být schopni prokázat, že jsou oprávněni u každé půdní parcely, v souvislosti 

s níž požádali o platební nároky, rozhodovat o zemědělské činnosti, mít z ní prospěch a nést finanční 

rizika. 

Dohoda WTO o zemědělství: Výsledek jednání tzv. Uruguayského kola konaného v letech 1986–

1994, v jehož rámci se členské státy Světové obchodní organizace (WTO) dohodly na zlepšení 

přístupu na trh a snížení zemědělských dotací, které fungování trhu narušují. 

Negativní seznam: Seznam podniků nebo činností, jako jsou letiště, vodní díla, realitní společnosti 

nebo dočasná sportoviště a rekreační plochy, které se za „aktivní zemědělce“ nepovažují, pokud 

nemohou prokázat, že jejich zemědělské činnosti nejsou okrajové povahy.  

Neočekávané zisky: Neočekávaně vytvořený zisk, například v důsledku změn právních předpisů. 

Platba za ekologizaci: Platba na plochu za uplatňování postupů příznivých pro životní prostředí a 

klima.  

Platební agentura: Orgán členského státu odpovědný za správu zemědělských dotací. 

Platební nárok (nárok v rámci režimu základní platby, nárok BPS): Přenositelné právo, které 

aktivnímu zemědělci dává nárok na stanovenou částku podpory, pokud spolu s ním nahlásí hektar 

způsobilé zemědělské půdy. 

Podpora oddělená od produkce: Podpora, která není svázaná s produkcí určitého zemědělského 

produktu. 

Přímé platby: Režimy podpory pro zemědělce poskytované z Evropského zemědělského záručního 

fondu, označovaného za „pilíř 1“ SZP. Jejich primárním cílem je fungovat jako podpora příjmů 

zemědělců, přispívají však i k dosahování jiných cílů v oblasti využívání půdy, jako je ochrana půdy, 

podpora biologické rozmanitosti a zmírňování změny klimatu. Každý členský stát má vnitrostátní 

rozpočtový strop.  

Reforma SZP z roku 1992: První velká reforma SZP (tzv. MacSharryho reforma), která obnášela 

snížení intervenčních cen v sektoru orné půdy a hovězího masa. Jako kompenzaci za očekávanou 
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ztrátu příjmů zavedla tato reforma přímé platby pro producenty plodin na orné půdě a platby za 

půdu vyňatou z produkce (půdu ležící ladem). 

Reforma SZP z roku 2003: V jejím rámci došlo k oddělení přímé podpory od zemědělské produkce za 

účelem posílení tržní orientace zemědělců a podmínění plateb plněním základních norem péče 

o půdu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních 

podmínek zvířat (známé jako požadavky podmíněnosti). 

Reforma SZP z roku 2013: Kladla důraz na tři cíle opatření (ziskovou produkci potravin, udržitelné 

hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj), z nichž první 

konkrétně zmiňuje příjem ze zemědělské činnosti. Pokračovala v systému přímých plateb oddělených 

od produkce zavedených reformou SZP z roku 2003. 

Režim jednotné platby: Režim podpory příjmů zemědělců oddělený od produkce, zavedený 

reformou SZP v roce 2003. Aby mohli dostávat přímé platby, musí mít zemědělci platební nároky a 

musí je spolu se způsobilou zemědělskou půdou „aktivovat“. 

Režim základní platby (BPS): Režim základní platby pro zemědělce založený na platebních nárocích. 

Aby mohli dostávat přímé platby, musí zemědělci své platební nároky spolu se způsobilou 

zemědělskou půdou „aktivovat“. Podpora je nezávislá na zemědělské produkci a příjmech ze 

zemědělské činnosti („podpora oddělená od produkce a příjmu“). 

Sbližování: Proces úpravy platebních nároků směrem ke spravedlivějším hodnotám na hektar. Do 

roku 2019 budou platební nároky upraveny tak, aby odpovídaly národní nebo regionální průměrné 

hodnotě (vnitřní sbližování). Současně budou na základě rozhodnutí EU o spravedlivějším rozdělování 

přímé podpory mezi členské státy (vnější sbližování) upraveny i hodnoty platebních nároků v režimu 

základní platby. 

Společná zemědělská politika (SZP): Evropská politika, jejímž cílem je zisková produkce potravin, 

stabilizace zemědělských trhů a příjmů zemědělců, plynulé zásobování potravinami, udržitelné 

hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj ve venkovských 

oblastech. 

Úspory z rozsahu: Schopnost zemědělce snížit průměrné náklady produkce rozšířením 

obhospodařované plochy. 

Vnitrostátní rezerva: Pro účely rozdělování platebních nároků primárně novým zemědělcům a 

zemědělcům ve zvláštních situacích má každý členských stát vnitrostátní rezervu. Vnitrostátní rezerva 
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zahrnuje rozdíl mezi příslušnými vnitrostátními stropy BPS a celkovou hodnotou všech přiznaných 

platebních nároků. 

Zemědělec: Fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na 

právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský 

podnik se nachází na území EU a která vykonává zemědělskou činnost. 

Zemědělská činnost: i) Produkce nebo pěstování zemědělských produktů, chov nebo držení zvířat pro 

zemědělské účely, ii) udržování zemědělských ploch ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování 

plodin nebo iii) provádění minimální činnosti, vymezené členskými státy, na zemědělských plochách 

přirozeně ponechávaných ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin. 

Zemědělský podnik: Soubor všech produkčních jednotek využívaných k zemědělské činnosti a 

spravovaných zemědělcem, které se nacházejí na území jednoho členského státu. 
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SHRNUTÍ 

I. Reforma společné zemědělské politiky z roku 2013 zavedla nový režim základní platby 

(BPS) pro zemědělce, který se uplatňuje v 18 členských státech1. Cílem BPS, podobně jako 

jeho předchůdce – režimu jednotné platby, je poskytnout podporu základního příjmu 

zemědělcům, a tak přispět k ziskové produkci potravin, aniž by tím bylo ovlivněno 

rozhodování o produkci. S ročními výdaji v přibližné výši 18 miliard EUR rozdělovaných 

čtyřem milionům zemědělců jde o největší režim podpory příjmů zemědělců v EU.  

II. Hlavní auditní otázkou této zprávy je, zda Komise a členské státy řádným způsobem 

zahájily fungování režimu základní platby. Dospěli jsme k závěru, že režim je provozně 

funkční, ale jeho dopad na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory je omezený.  

III. Zavedení BPS si vyžádalo značné úsilí vnitrostátních orgánů, nicméně kontrolní systémy 

členských států, které jsme navštívili, z velké části zmírňovaly riziko nesprávného výpočtu a 

rozdělování nároků. Výsledné platby v rámci BPS obecně nebyly ve významné (materiální) 

míře zatíženy chybami. V některých případech však byly hodnoty nároků v rámci režimu 

základní platby v roce 2017 stále nepřesné, vypočítané pouze provizorně nebo na základě 

odhadů a některé z navštívených platebních agentur se potýkaly s mimořádnými obtížemi.  

IV. Komise poskytla členským státům k tomu procesu rozsáhlé pokyny. I když byla 

členským státům poskytnuta vyjasnění, ne vždy interpretovaly konkrétní pravidla pro 

výpočty jednotně a Komisi neposkytly veškeré informace o monitorování. Vlastní audity 

Komise měly celkově dobré výsledky, Komise však mohla od certifikačních orgánů žádat více. 

V. Jednou z hlavních zásad reformy SZP z roku 2013 bylo zjednodušení. Složitá pravidla EU 

pro režim základní platby a způsobilou půdu obsahovala četné varianty a výjimky, pokud jde 

o provádění režimu. Pravidla pro výpočet a varianty, které si členské státy zvolily, ne vždy 

                                                           

1 Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, 
Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Spojené království. 
Zbývající členské státy, které vstoupily do EU v letech 2004 nebo 2007, uplatňují obdobný, ale 
přechodný režim: režim jednotné platby na plochu (SAPS). 
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přispívaly ke zjednodušení, naopak někdy celý proces zkomplikovaly, zvýšily zátěž státní 

správy a některým zemědělcům umožnily generovat nezasloužený zisk.  

VI. Reforma SZP z roku 2013 zavedla tzv. negativní seznam, jehož cílem bylo vyloučit 

příjemce, jejichž primární funkcí nebylo zemědělství. Používání tohoto seznamu bylo pouze 

částečně účinné, mohlo vést k různému přístupu k podobným žadatelům a pro platební 

agentury představovalo velkou administrativní zátěž. Po uvážení těchto obtíží se Rada a 

Parlament dohodly, že členské státy mohou od roku 2018 samy rozhodovat o tom, zda omezí 

kritéria, kterými žadatelé mohou prokázat svůj status „aktivního zemědělce“, nebo zda 

negativní seznam přestanou používat. 

VII. Reforma rovněž rozšířila kategorie půdy, na niž lze podporu vyplácet, a umožnila 

členským státům přijmout opatření ke snížení rizika spekulativních žádostí. Snaha podporu 

lépe cílit na zemědělskou půdu nicméně vedla ke vzniku řadu problémů s realizací. 

VIII. Reforma SZP z roku 2013 představovala posun k vyrovnanějším mírám podpory na 

hektar. Obecně podle pravidel této reformy měly mít všechny platební nároky aktivované 

v roce 2019 v členském státě nebo regionu jednotnou jednotkovou hodnotu, tuto možnost si 

však pro celé své území nebo jeho část zvolilo pouze šest z osmnácti členských států a sedmý 

členský stát ji uplatňuje do roku 2020. Ostatním členským státům bylo v podobě výjimky 

povoleno zohledňovat při výpočtu platebních nároků, které by zemědělci měli mít v roce 

2019, historické faktory. Volby členských států mají významný dopad na míru přerozdělování 

podpory a v některých případech mohli zemědělci díky úrovni podpory, kterou dostávali 

v minulosti, zmrazit podporu na obzvláště vysoké míře.  

IX. Režim BPS, který ve své podstatě poskytuje podporu na základě plochy, favorizuje 

velké velké zemědělské podniky. Komise s ohledem na koncepci režimu očekává, že 

s reformou SZP z roku 2013 se zvýší kapitalizace podpory v cenách půdy, což bude ku 

prospěchu vlastníků zemědělské půdy.  

X. Podpora BPS je významným zdrojem příjmů pro mnoho zemědělců, ale má přirozené 

limity. Nebere v úvahu tržní podmínky, využívání zemědělské půdy ani individuální situaci 

zemědělského podniku a nevychází z analýzy celkové situace zemědělců, pokud jde o jejich 

příjmy. 
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XI. Cíl Smlouvy zajistit spravedlivou životní úroveň zemědělců a obecný cíl SZP ziskové 

produkce potravin a podpory příjmů zemědělců dosud nebyly transformovány do podoby 

měřitelných cílů; neexistuje rovněž žádná výchozí referenční hodnota, s níž by bylo možné 

dosažené výsledky porovnávat.  

XII. Pokud jde o stávající režim BPS platný do roku 2020, předkládáme Komisi řadu 

doporučení týkajících se výpočtu a alokace nároků BPS, řešení náležitého provádění 

klíčových kontrol platebních agentur, systémů Komise pro poskytování informací členským 

státům a role certifikačních orgánů. 

XIII. Pokud jde o vývoj návrhů na příští programové období, doporučujeme, aby Komise 

analyzovala faktory, jež mají dopad na příjmy všech skupin zemědělců, jejich potřeby 

z hlediska podpory příjmů a hodnotu veřejných statků, které zemědělci poskytují, a od 

začátku uváděla k navrhovaným opatřením vhodné operační cíle a výchozí referenční 

hodnoty, s nimiž lze výkonnost podpory porovnávat. 
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ÚVOD 

1. Zvyšování produktivity zemědělství a v důsledku toho i zajištění spravedlivého životního 

standardu pro zemědělce jsou klíčovými cíli Smlouvy a hlavní oblastí zájmu Společné 

zemědělské politiky (SZP)2. Před rokem 1992 se SZP zaměřovala na podporu garantovaných 

cen (intervenční ceny) zemědělských produktů. Výsledkem byla značná nadprodukce a 

disproporční růst výdajů EU. Reforma SZP z roku 1992 snížila intervenční ceny pro obiloviny a 

hovězí maso a donutila větší zemědělce vyjmout z produkce část půdy. Jako vyrovnání 

očekávaného poklesu příjmů v souvislosti se snížením cen obilovin a hovězího masa začali 

producenti dostávat přímé platby, které byly vázány na osetou plochu nebo počet zvířat. 

Celková míra výdajů byla omezena specifickými vnitrostátními či regionálními stropy pro 

dané odvětví.  

2. Reforma SZP z roku 2003 ponechala obecnou míru přímé podpory beze změny, zavedla 

však systém podpory příjmů zemědělců navázaný na zemědělskou plochu, ale bez povinnosti 

produkce („oddělení od produkce“), známý také jako režim jednotné platby (SPS). Obdobný, 

ale přechodný režim oddělené podpory – režim jednotné podpory na plochu (SAPS), mohli 

uplatňovat zemědělci v členských státech, které vstoupily do EU v letech 2004 a 2007. Po 

postupné integraci podpory v různých zemědělských sektorech do SPS se tento režim stal 

největším režimem EU pro podporu příjmů zemědělců. 

3. V rámci naší předchozí práce na SPS jsme zjistili, že tento režim zajišťuje určitou míru 

podpory příjmů a dává zemědělcům svobodu produkovat to, po čem je na trzích poptávka. 

Zjistili jsme však rovněž nepřesnosti v definici klíčových termínů jako „zemědělec“, 

„způsobilá půda“ a „zemědělská činnost“. Doporučili jsme, aby podpora byla zacílena na 

„aktivní zemědělce“, aby způsobilá půda a zemědělská činnost byly jasněji definovány a aby 

výpočet platebních nároků vycházel z aktuálních zemědělských podmínek v různých 

regionech3. Rovněž jsme zjistili, že režim SPS obsahoval chyby ve výpočtech a nedostatky ve 

                                                           

2 Viz čl. 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 47). 

3 Zvláštní zpráva č. 5/2011 „Režim jednotné platby (SPS): otázky, které je třeba řešit pro 
zkvalitnění jeho řádného finančního řízení“. 
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vnitřní kontrole členských států, a doporučili jsme, aby platební agentury chyby opravily a 

přijaly jasné postupy, které obsáhnou účinné kontroly spolehlivosti údajů, z nichž výpočty 

vycházejí, a přesnosti platebních nároků4. 

4. Reforma zemědělské politiky z roku 2013 zachovala systém oddělení podpory od 

produkce, ale byla spojena s mírným snížením celkové rozpočtové podpory na přímé platby 

na období 2014–20205. Zavedla novou strukturu přímých plateb zemědělcům, které sestává 

z režimu základní platby (BPS)6, jenž je rovněž k dispozici členským státům, které zavedly 

SAPS, platby za zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí7 a podpory pro 

mladé zemědělce8. Členské státy mohou dále využívat řadu možností, u nichž se očekává, že 

lépe zacílí podporu na zemědělce v sektorech nebo regionech s hospodářskými obtížemi 

nebo na malé zemědělské podniky.  

5. Režim BPS vstoupil v platnost od roku podávání žádostí 2015 (s platbami financovanými 

z rozpočtu EU na rok 2016) a v současné době ho uplatňuje osmnáct členských států9. Jde 

o největší režim přímé podpory EU pro zemědělce, jeho náklady činí přibližně 18 miliard EUR 

ročně a je v úplnosti financován z rozpočtu EU. V roce 2015 obdržely podporu z BPS čtyři 

miliony zemědělských podniků v EU. Na základě rozhodnutí členských států o tom, jak 

v rámci vnitrostátních rozpočtových stropů alokovat prostředky na různé režimy přímé 

podpory, vypočítává Komise částky, které má režim podpory BPS každoročně k dispozici, a 

                                                           

4 Zvláštní zpráva č. 8/2014 „Řídila Komise začleňování podpory vázané na produkci do režimu 
jednotné platby účinně?“ 

5 Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) 
č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608). 

6 Hlava III, kapitola 1, oddíl 1 nařízení (ES) č. 1307/2013.  

7 Takzvaná „ekologická platba“, čl. 43 odst. 1 nařízení (ES) č. 1307/2013. 

8 Článek 50 nařízení (EU) č. 1307/2013. 

9 Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, 
Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Spojené království. 
Ostatní členské státy pokračovaly v uplatňování SAPS. 
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tím je zajištěno, že zemědělcům bude rozděleno maximum dostupného rozpočtu10. Podíl 

podpory BSP na celkových přímých platbách se tak u jednotlivých členských států může 

značně lišit (viz obrázek 1). 

Obrázek 1 – Podíl podpory BPS na přímých platbách EU na členský stát v roce 2015 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

6. Právní rámec EU pro reformu SZP z roku 2013 definuje ziskovou produkci potravin jako 

obecný cíl přímé podpory11. Cílem režimu základní platby, podobně jako jeho předchůdce 

režimu jednotné platby, je poskytnout základní podporu příjmu pro zemědělce BPS, aniž by 

bylo narušeno rozhodování o produkci12. Měl poskytnout bezpečnostní síť pro zemědělce 

                                                           

10 Viz příloha I. 

11 Článek 110 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549). 

12 Viz bod odůvodnění 24 nařízení (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) 
č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) 
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, 
21.10.2003, s. 1). 
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vystavené velké volatilitě tržních cen jejich produktů, a tak jim pomoci stabilizovat příjem a 

současně jim umožnit rozhodovat o produkci na základě tržní poptávky. Jako režim oddělené 

podpory je nezávislý na produkci, a tedy v souladu s mezinárodními obchodními dohodami13.  

7. Platba podpory je podmíněna udržováním zemědělských ploch ve stavu, který je vhodný 

k pastvě a pěstování plodin. V důsledku tedy pomáhá zachovat potenciál zemědělské 

produkce EU a brání opouštění půdy. Zemědělské podniky, které dostávají podporu, musí 

dodržovat minimální standardy údržby zajišťující dobrý zemědělský a environmentální stav 

půdy a musí ve svých hospodářstvích respektovat určité závazky v oblasti bezpečnosti 

potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat (podmíněnost). To by mělo 

přispívat k plnění dalších obecných cílů SZP týkajících se využití půdy, jako je ochrana půdy, 

biologická rozmanitost a zmírňování klimatických změn.  

Klíčové prvky režimu základní platby 

8. Přístup k podpoře v režimu základní platby je podmíněn vlastnictvím platebních nároků 

(„nároky v režimu základní platby“). Každý nárok dává držiteli přenositelné právo na roční 

platbu stanovené částky podpory režimu BPS, pokud spolu s ním nahlásí hektar způsobilé 

zemědělské půdy („aktivace“). V zásadě je zahrnuta veškerá orná půda, trvalé travní porosty 

a půda s trvalými kulturami. Maximální celková hodnota všech nároků režimu základní platby 

v daném regionu nebo členském státě nesmí překročit pevně stanovený rozpočtový stop.  

9. Způsobilost pro podporu z režimu základní platby (a vlastnictví nároků v režimu základní 

platby) je pro zemědělce také předpokladem pro přiznání jiných přímých plateb, jako je 

tzv. ekologická platba, redistributivní platba14 a platba pro mladé zemědělce. Většina 

členských států se rozhodla vyplácet ekologickou platbu – a mnoho vyplácí podporu mladým 

zemědělcům – jako stanovené procento hodnot platebních nároků aktivovaných žadateli. To 

znamená, že nesprávná alokace nároků v rámci režimu základní platby (z hlediska hodnoty 

nebo počtu) má rovněž dopad na správnost plateb z jiných režimů přímé podpory. 

                                                           

13 Dohoda WTO o zemědělství (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22). 

14 Článek 41 nařízení (EU) č. 1307/2013. 
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10. Režim základní platby je určen zemědělcům. Zemědělec je definován jako fyzická či 

právnická osoba nebo skupiny osob, které vykonávají zemědělskou činnost, kterou produkují 

zemědělské produkty, udržují zemědělské plochy ve stavu vhodném pro pastvu nebo 

pěstování plodin nebo provádějí minimální činnosti vymezené členskými státy na 

zemědělských plochách přirozeně ponechávaných ve stavu vhodném pro pastvu nebo 

pěstování plodin.  

11. Aby bylo zajištěno lepší zacílení podpory na „aktivní zemědělce“, musely od roku 2015 

určité podniky, které mohly spravovat pozemky, ale jejichž podnikatelský záměr se 

zemědělské činnosti týkal jen okrajově – jako letiště, železnice, vodárny, realitní společnosti 

nebo osoby spravující stálá sportoviště či rekreační objekty – a které obdržely přímé platby 

na rámec stanovený členským státem15, v případě žádosti o podporu prokázat, že jejich 

zemědělské činnosti byly významné. Členské státy byly oprávněny uplatnit přísnější pravidla, 

a to tak, že na tento seznam zařadily další podniky nebo obecně vyloučily všechny osoby, 

jejichž zemědělské činnosti představovaly pouze nevýznamnou část jejich souhrnných 

hospodářských aktivit nebo jejichž hlavní hospodářské činnosti nespočívaly v provádění 

zemědělských činností.  

12. V předchozím režimu jednotné platby závisely hodnoty platebních nároků ve většině 

členských států na hodnotě historických plateb podpory odvozených od produkce, kterou 

každý zemědělec dostával v daném referenčním období16. Jednotlivé míry podpory na hektar 

se tak mohly u různých zemědělců v závislosti na jejich historické míře podpory výrazně 

lišit17.  

13. Cílem reformy SZP z roku 2013 bylo tyto historické složky v hodnotách platebních 

nároků časem odstranit – nebo alespoň omezit – a přiblížit je nejpozději do roku 2019 

                                                           

15 Čl. 9 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1307/2013. 

16 Zpravidla šlo o průměrné platby zemědělcům odvozené od produkce a vyplácené v letech 2000–
2002. 

17 Většina členských států počítala platební nároky v rámci režimu SPS výhradně na základě 
historických plateb. Podrobnosti viz příloha I zvláštní zprávy č. 5/2011 „Režim jednotné platby 
(SPS): otázky, které je třeba řešit pro zkvalitnění jeho řádného finančního řízení“. 
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jednotným hodnotám na hektar (vnitřní sbližování). Aby zemědělci nebyli zasaženi ničivými 

finančními následky, mohly členské státy zachovat historickou složku hodnoty platebních 

nároků i po roce 2019. To znamená, že hodnota historických plateb zemědělcům v rámci 

dřívějších režimů podpory navázaných na produkci se bude až do další budoucí reformy SZP 

i nadále odrážet v hodnotách nároků v rámci režimu základní platby. Nicméně jak se uvádí 

níže v bodu 67, dopad těchto rozdílů se bude v období do roku 2019 snižovat.  

14. V období 2016–2019 se objemy prostředků disponibilní pro režim základní platby budou 

dále měnit, neboť národní stropy členských států se budou snižovat nebo zvyšovat („vnější 

sbližování“)18. 

15. Členské státy si mohly vybrat ze tří základních modelů stanovování hodnoty nároků 

v režimu základní platby (viz obrázek 2): 

                                                           

18 K dalším úpravám může dojít, pokud se členské státy rozhodnou přizpůsobit alokaci přímých 
plateb konkrétním režimům, např. pokud potřebují více (nebo méně) podpory pro mladé 
zemědělce. V takovém případě musí členské státy lineárně snížit (nebo zvýšit) hodnotu všech 
platebních nároků. 
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Obrázek 2 – Základní modely provádění režimu základní platby 

Paušální sazba v roce 2015 

Všechny nároky v rámci režimu základní platby v členském státě (nebo regionu) mají stejnou 

hodnotu. 

Sjednocení s plošnou sazbou do roku 2019 (nebo 2020) 

Zemědělci obdrží nároky v rámci režimu základní platby na základě příslušné individuální 

referenční částky za rok 2014. Do roku 2019 bude tato hodnota sjednocena s jednotnou 

paušální sazbou. 

Částečné sblížení do roku 2019 

Členské státy musely zajistit, aby každý nárok v rámci režimu základní platby měl do roku 2019 

hodnotu minimálně 60 % vnitrostátní nebo regionální průměrné jednotkové hodnoty. Toto 

zvýšení hodnoty financují zemědělci, kteří v rámci režimu základní platby drží nároky, jejichž 

hodnota je nadprůměrná. Členské státy mohly zastropovat snížení nároků těchto zemědělců 

v rámci režimu základní platby na 30 %. 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

16. V rámci základních modelů režimu základní platby měly členské státy řadu možností, jak 

režim provádět. Tyto možnosti členským státům umožňují postupovat podle jejich národních 

preferencí při volbě úrovně, na níž chtějí režim uplatňovat (národní či regionální), výpočtu 

referenční částky pro zemědělce a hodnoty jejich nároků v rámci režimu základní platby, 

lepším cílení podpory na „aktivní zemědělce“ a určování oblastí způsobilých pro přidělení 

nároků v rámci režimu základní platby19. 

Výpočet a přidělování nároků v rámci režimu základní platby 

17. V roce 2015 musely členské státy stanovit nároky v rámci režimu základní platby a 

přidělit je zemědělcům. Rovněž musely vyčlenit určitou částku disponibilního rozpočtu ve 

                                                           

19 Varianty, které si členské státy zvolily, naleznete v příloze II. 
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vnitrostátní rezervě na nároky BPS pro mladé zemědělce, zemědělce zahajující zemědělskou 

činnost nebo zemědělce ve specifických situacích20.  

18. Obecně odpovídal počet platebních nároků přidělených zemědělcům ve všech modelech 

BPS počtu způsobilých hektarů zemědělské půdy, na níž tito zemědělci hospodařili v roce 

2015. Hodnota závisela na konkrétním modelu BPS, který si stát či region zvolil. Pokud 

členské státy uplatňovaly model plošné sazby BPS již v roce 2015, všichni zemědělci v daném 

regionu obdrželi nároky v rámci režimu základní platby ve stejné jednotkové hodnotě na 

hektar (viz obrázek 3).  

Obrázek 3 – Prvky pro výpočet nároků v rámci režimu základní platby (model plošné sazby) 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

                                                           

20 Například s cílem zabránit opuštění půdy nebo pro případy vyšší moci či výjimečných okolností. 

Paušální hodnota 
na hektar

Strop pro přímé 
platby 2019

Celková 
zemědělská 

plocha 2015*)

Vnitrostátní rezervaVnitrostátní 
rezerva

*) Bez plochy pro platební nárok z vnitrostátní rezervy 

Strop režimu 
základních plateb 

2015

Platební nárok

Vnější sbližování



 20 

 

19. V těch členských státech, které si zvolily sbližovací model BPS, tj. neuplatňovaly v roce 

2015 jednotné hodnoty na hektar, zohledňovaly vnitrostátní orgány při svých výpočtech 

v zásadě šest prvků (viz obrázek 4)21: 

– celkovou plochu zemědělské půdy všech „aktivních zemědělců“ v daném členském státě 

nebo regionu způsobilé v roce 2015; 

– plochu zemědělské půdy způsobilé v roce 2015 pro každého jednotlivého žadatele; 

– individuální referenční částky žadatelů z roku 2015 pro rok 201422; 

– celkové referenční částky pro rok 2014 pro všechny „aktivní zemědělce“ roku 2015; 

– národní nebo regionální stropy platné v roce 2015 pro BPS; 

– národní nebo regionální cílovou hodnotu (národní nebo regionální průměr) pro rok 

2019.  

                                                           

21 Články 24 až 26 nařízení (EU) č. 1307/2013. 

22 V zásadě šlo o přímé platby, které zemědělec obdržel v roce 2014, nebo hodnotu vlastněných 
nároků v rámci režimu jednotné platby. 
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Obrázek 4 – Prvky pro výpočet nároků v rámci režimu základní platby (sbližovací modely) 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

20. Všechny sbližovací modely měly společné to, že platební agentury členského státu 

musely pro každého zemědělce stanovit individuální referenční částku a poradit si se 

změnami osobní situace zemědělce, jako slučování podniků, rozdělování podniků či převody 

půdy, k nimž došlo v letech 2014 a 2015. Pokud si členské státy, které používaly režim 

jednotné platby na regionálním základě, nechtěly situaci komplikovat, mohly rovněž 

zachovat stávající nároky SPS, které se staly nároky BPS23. 

Úloha Komise a členských států při zavádění režimu základní platby 

21. Za řízení režimu BPS a jiných režimů přímých plateb odpovídá Komise společně 

s členskými státy. Celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu však nese Komise24. To 

                                                           

23 Tuto možnost si zvolilo Dánsko, Švédsko, Finsko a Spojené království (Anglie). V takovém 
případě se musely hodnoty a počty nároků z roku 2014 přepočítat podle disponibilního rozpočtu 
a způsobilých ploch BPS v roce 2015. V Anglii měly všechny nároky v režimu SPS regionální 
jednotnou hodnotu na hektar již v roce 2014. 

24 Článek 317 SFEU. 
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znamená, že Komise byla povinna zajistit správné provádění režimu BPS prostřednictvím 

vhodných právních aktů v přenesené pravomoci, monitorováním řízení BPS v členských 

státech a prováděním auditů souladu kontrolních systémů pro správu režimu. Pokud 

provádění režimu na úrovni členského státu není v souladu s právním rámcem EU, může 

Komise uplatnit finanční opravy.  

22. Členské státy vypočetly nároky BPS a zanesly je do zvláštní databáze. Rovněž musely 

zajistit, aby akreditované platební agentury následně vyplatily podporu BPS zemědělcům. Za 

tímto účelem byly vnitrostátní orgány povinny používat integrovaný administrativní a 

kontrolní systém (IACS), který zajišťuje správnost plateb a předcházení nesrovnalostem. 

Používá spolehlivé informace o zemědělských plochách a systém automatických křížových 

kontrol; rovněž by měl podporovat zemědělce a umožňovat jim podávat správná hlášení, a 

tedy i efektivně zjišťovat možné nesrovnalosti. Legalitu a správnost všech výdajů EU, které 

platební agentury vyplatily, musel navíc zkontrolovat nezávislý národní certifikační orgán. 

Obrázek 5 ilustruje úlohu Komise a členských států při zavádění režimu základní platby. 



 23 

 

Obrázek 5 – Úloha Komise a členských států při zavádění režimu základní platby 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 
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zemědělců oddělené od produkce. Hledali jsme odpověď na následující hlavní auditní otázku: 

Režim základní platby pro zemědělce: zahájily Komise a členské státy řádným způsobem fungování 

tohoto režimu? 

24. Při hledání odpovědi jsme zjišťovali, zda:  

• kontrolní systémy členských států zmírňovaly riziko nesprávného výpočtu platebních 

nároků v režimu BPS; 

Oznamování počtu a hodnoty 
platebních nárokůŽádost o podporu

Evropská komise – GŘ AGRI
Přijetí aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

Monitorování a pokyny
Audity systémů a schválení souladu s předpisy

O
znám

ení
Statistiky 

Finanční opravy na 
základě schválení souladu 

s předpisy

Platební agentura nebo jiný národní orgán
IACS

Ustavení, alokace a správa platebních nároků

Zemědělci
Audity systém

ů

Certifikační 
orgán 

Stanovisko k souladu 
systému pro 

identifikaci a registraci 
platebních nároků

Zpráva

Audit



 24 

 

• Komise adekvátně podporovala zavedení základní platby členskými státy a zda na 

členské státy v dostatečné míře dohlížela a kontrolovala je; 

• zavedení BPS přispělo ke zjednodušení jak pro zemědělce, tak pro správní orgány a bylo 

v souladu s cíli SZP. 

25. Audit jsme prováděli od září 2016 do dubna 2017 a jeho součástí byl:  

• průzkum zaslaný všem 18 členským státům, které BPS zavedly, s cílem získat klíčové 

údaje a informace o uspořádání a používání systému. V náležitých případech jsme 

výsledky použili pro přípravu naší zprávy; 

• návštěvy Evropské komise – Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova – 

a šesti členských států (Německa (Dolní Sasko), Řecka, Španělska, Francie, Itálie a 

Spojeného království (Anglie a Skotska)) vybraných podle jejich podílu na disponibilním 

rozpočtu EU pro BPS a specifického modelu, který si zvolily pro provádění režimu. 

Prováděli jsme pohovory, analyzovali jsme postupy a údaje a zkoumali jsme příslušné 

dokumenty; 

• audit vzorku 400 souborů platebních nároků zemědělců za rok podání žádosti 2015. 

Vybrali jsme je zčásti náhodně a zčásti na základě vyhodnocení rizik, abychom mohli 

přezkoumat výpočty nároků BPS a provedené klíčové kontroly.  

Dále jsme zohlednili výsledky naší práce na prohlášení o věrohodnosti za rok 2016. 
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ZJIŠTĚNÍ 

Kontrolní systémy navštívených členských států převážně zmírňovaly riziko nesprávného 

výpočtu a rozdělení nároků v režimu základní platby, ale pro některé platební agentury 

byly obzvláštní výzvou možnosti, o nichž se rozhodlo na národní úrovni 

Většina členských států se s výzvami vypořádala a platby v režimu základní platby nebyly 

obecně zatíženy významnou (materiální) mírou chyb… 

26. Všechny členské státy, které jsme navštívili, se při zavádění režimu základní platby 

potýkaly s řadou výzev. Jejich povaha závisela ve značné míře na variantách, které si zvolily. 

Konkrétně musely: 

• kontrolovat nároky žadatelů na podporu v režimu základní platby, tj. zda byli příjemci 

přímé podpory v roce 2013 a zda byli „aktivními zemědělci“ v roce 2015; 

• stanovit individuální referenční částku pro každého zemědělce, pokud členský stát 

neuplatňoval paušální sazbu na hektar; 

• stanovit způsobilou zemědělskou plochu každého zemědělce na základě 

nejaktuálnějších informací ze systému evidence půdy (LPIS – Land Parcel Identification 

Systems) a kontrol na místě. Součástí tohoto postupu může rovněž být určení plochy, 

která nebyla před zavedením režimu BPS způsobilá; 

• po provedení všech kontrol a výpočtů stanovit hodnotu nároků v rámci režimu BPS za 

roky 2015 až 2019; 

• informovat o těchto skutečnostech dotčené zemědělce do konce roku 2015 nebo do 

1. dubna 2016, pokud vnitrostátní orgány měly k dispozici pouze předběžné údaje; 

• vyplatit BPS a další přímou podporu do 30. června 2016.  

27. Většina členských států se s výzvami vypořádala a své výpočty dokončila před uplynutím 

lhůt stanovených v právních předpisech nebo krátce poté. Nicméně v případě Španělska, 

Francie, Itálie, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království (Skotsko), které nebyly 
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schopny provést konečné platby všem zemědělcům ve lhůtě stanovené právními předpisy na 

30. června 2016, povolila Komise platby bez snížení až do 15. října 201625.  

28. Podle dostupných údajů z celé EU nebyly platby na základě nároků v rámci režimu 

základní platby ve významné (materiální) míře zatíženy chybami26. Chyby ve výpočtech by 

nicméně mohly mít dopad na platby mnoha jednotlivých zemědělců a snížit spolehlivost 

databáze nároků v rámci režimu základní platby, jak je vysvětleno níže. 

…ale v některých případech byly hodnoty nároků v režimu základní platby nepřesné, 

vypočítané pouze předběžně nebo na základě odhadů… 

29. Zjistili jsme, že členské státy (nebo regiony) povětšinou uplatňovaly obecná pravidla pro 

výpočet správně a, s výjimkou Itálie a jednoho německého regionu (Meklenbursko-Přední 

Pomořansko), dodržovaly platné národní a regionální stropy. V některých případech jsme 

nicméně zjistili, že hodnoty nároků v rámci režimu základní platby byly nepřesné, což mělo 

dopad na rozdělení prostředků mezi jednotlivé zemědělce: 

a) Ve Spojeném království (Skotsko) orgány neuplatňovaly správně pravidla pro výpočet 

cílových hodnot paušální sazby pro rok 2019 a roční rozpočtové opravy až to tohoto 

roku. Nizozemské orgány vypočetly nesprávnou sbližovací hodnotu pro úpravu 

platebních nároků směrem k paušální sazbě v roce 2019. Celkovou hodnotu plateb ve 

Skotsku a v Nizozemsku to však neovlivnilo a dopad na rozdělení plateb mezi jednotlivé 

zemědělce byl jen malý. 

b) Francie a Spojené království (Anglie a Skotsko) používaly předběžné údaje nebo odhady, 

protože pro ně bylo obzvláště náročné včas zajistit výpočet konečných hodnot nároků 

v rámci režimu základní platby. To mělo dopad na přesnost hodnot nároků v rámci 

režimu základní platby, protože změny v jednom prvku výpočtu (jako je celková 

                                                           

25 Čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18). Platby, které členské 
státy poskytnou zemědělcům po uplynutí lhůt stanovených právními předpisy, je Komise 
povinna snížit či z financování EU vyloučit. V takovém případě musí členské státy financovat tu 
část plateb, které jim Komise neproplatí, z vlastního rozpočtu. 

26 Viz bod 1.15 a kapitola 7 výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 
2016 (Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1). 
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způsobilá plocha) s sebou nesly možné změny jiných prvků (jako je hodnota nároků) a 

mohly mít další důsledky pro výpočet sbližování. Rovněž to znamenalo, že zemědělci 

před podáním žádosti na další rok žádosti neznali konečnou hodnotu svých nároků 

v rámci režimu BPS. Některé z těchto různých problémů popisujeme níže. 

i) V květnu 2015 francouzská platební agentura ještě neměla dokončen výpočet konečné 

hodnoty platebních nároků v rámci BPS a zemědělcům je formálně nepřidělila. Toto 

zpoždění bylo způsobeno pozdním zavedením nového systému evidence půdy, obtížemi 

při identifikaci nezemědělských ploch a významným zpožděním kontrol zemědělců na 

místě v roce 2015, které francouzské orgány dokončily až v prosinci 201627.  

ii) Spojené království (Anglie a Skotsko) se potýkaly s významnými zpožděními ve výpočtu 

hodnot platebních nároků, protože v Anglii, které se rozhodla zachovat někdejší nároky 

režimu jednotné platby, nebyly včas k dispozici úplné informace o celém území. Orgány 

tedy mohly konečnou způsobilou plochu, která byla klíčovým prvkem nutným pro 

přesný výpočet hodnot platebních nároků, pouze odhadnout. Nový počítačový systém 

pro zpracování žádostí navíc nefungoval podle očekávání a platební agentura byla 

nucena vrátit se k papírovým žádostem. To způsobilo značné problémy při úpravách 

nároků v rámci režimu základní platby podle způsobilé plochy a s plněním lhůt pro 

platby28. I ve Skotsku se orgány v souvislosti s včasným zpracováním všech žádostí 

potýkaly s obtížemi, zčásti proto, že byly pozadu s identifikací způsobilých trvalých 

travních porostů. Prováděly pouze ilustrativní výpočty hodnot nároků v rámci BPS, aby 

                                                           

27 Podle údajů poskytnutých francouzskými orgány se předběžné hodnoty pohybovaly o 0,5 % až 
2,9 % níže než pravděpodobné skutečné hodnoty roku 2015 a pro následující roky orgány zatím 
neprovedly žádné výpočty.  

28 V rámci specifického modelu BPS používaného v Anglii musely být platební nároky, které 
překročily výměru způsobilé plochy nahlášené zemědělci v žádostech o podporu, zrušeny. Ty, 
které nebyly řádně zrušeny, mohly vést k nesprávným platbám podpory v pozdějších letech 
podání žádosti. 
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splnily lhůty pro výplatu podpory, ale ani v květnu 2017 ještě neměly stanovené 

konečné hodnoty29. 

…některé navštívené platební agentury se potýkaly s obzvláštními obtížemi 

30. Platební orgány musely nastavit účinné klíčové kontroly zajišťující přesnost počtu a 

hodnoty nároků režimu základní platby přidělených zemědělcům. Součástí této činnosti byly 

i křížové kontroly způsobilosti ploch, které zemědělci nahlásili ve svých žádostech o podporu, 

s údaji v systému LPIS30 a s historickými referenčními údaji a také ověřování pravosti 

podkladové dokumentace poskytnuté zemědělci a přezkum výpočtu nároků BPS. 

V následujících odstavcích popisujeme některé z různých problémů, s nimiž se navštívené 

členské státy potýkaly. 

31. V Itálii odpovídal za výpočet nároků BPS a jejich rozdělení mezi zemědělce ústřední 

koordinační orgán, který není součástí rámce vnitřní kontroly italských platebních agentur. 

Neprovedl všechny kontroly, pokud jde o způsobilost zemědělců, a rovněž zde stále panovala 

nejistota ohledně způsobilosti výrazného podílu trvalých travních porostů. Ve výsledku musel 

tento koordinační orgán přepočítávat hodnoty přibližně jedné třetiny nároků BPS poté, co 

tyto nároky byly přiděleny. Jejich celková hodnota nakonec překročila národní rozpočtový 

strop. Podle právních předpisů EU vyžadovala tato situace další úpravu hodnoty všech 

italských nároků v rámci režimu základní platby. Dopad plateb na podporu pro zemědělce 

bude v souhrnu pravděpodobně malý, ale na úrovni jednotlivých zemědělců by mohl být 

významný. V dubnu 2017 přepočet stále probíhal, což mělo dopad na hodnotu nároků BPS a 

následných plateb podpory v budoucích letech31.  

32. Dalším klíčovým faktorem správného stanovení nároků v rámci režimu základní platby 

byly spolehlivé informace v systému LPIS o skutečné způsobilé výměře pozemků, 

                                                           

29 V závislosti na regionu odhadujeme, že celkový dopad na skutečné paušální hodnoty roku 2019 
pro Skotsko je o 2,9 % nižší a až o 4,6 % vyšší než hodnoty, které orgány vypočetly. 

30 Viz také zvláštní zpráva č. 25/2016 „Systém evidence půdy: užitečný nástroj pro určování 
způsobilosti zemědělské půdy, jeho fungování lze však ještě zlepšit“. 

31 Italské orgány se rozhodly zadržet 7 % plateb pro rok žádosti 2016, aby pokryly související 
finanční riziko. 
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v souvislosti s nimiž byla podána žádost o podporu. U dvou ze šesti členských států, které 

jsme navštívili, jsme zjistili, že informace v systémy LPIS byly obecně aktuální. Ve Francii, Itálii 

a ve Spojeném království právě paralelně s výpočtem nároků v režimu BPS probíhala 

aktualizace systému32. Řecká platební agentura, která v uplynulých letech vyvinula velké 

úsilí, aby správně identifikovala trvalé travní porosty, neměla nezbytné vnitrostátní 

prostředky, které by jí umožnily aktualizovat celý systém LPIS a zanést do něj nejaktuálnější 

dostupné informace. V roce 2015 tedy orgány musely při výpočtu nároků BPS u více než 

poloviny příslušného území vycházet ze snímků z roku 200833.  

33. Přibližně 90 % všech trvalých travních porostů v Řecku a více než 25 % zemědělské půdy 

je ve veřejném vlastnictví. U tohoto typu půdy řecké orgány počítaly nároky BPS na základě 

průměrného regionálního počtu zvířat na hektar a počtu zvířat, která každý zemědělec 

nahlásil ve své žádosti o podporu34. Přesný výpočet počtu nároků BPS přidělených 

zemědělcům nicméně komplikovaly nespolehlivé informace v registru zvířat35.  

Komise adekvátně podporovala zavedení režimu základní platby, ale od certifikačních 

orgánů mohla žádat více  

Obecně Komise dohlížela na zavádění režimu dobře a poskytovala rozsáhlé pokyny… 

34. Široká škála možností, které podle právních předpisů mohly členské státy uplatnit, daná 

ustanovení zkomplikovala a vedla k riziku chybného výkladu a nejednoznačnosti. Komise 

                                                           

32 V červenci 2016 se Komise rozhodla z důvodu významných zpoždění v aktualizaci francouzského 
systému LPIS zadržet 3 % měsíčních plateb týkajících se podpory na plochy nahlášené Francií 
v roce žádosti 2015.  

33 Do roku 2017 byly k dispozici aktuálnější ortosnímky, ale informace k 33 % zemědělské půdy 
nebyly aktualizovány. 

34 Čl. 39 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a 
podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69). 

35 Tuto skutečnost podporují míry chyb, které vnitrostátní orgány zjistily při kontrolách zvířat, 
i když všechny chyby se nemusely týkat nedostatků v registru zvířat. 
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zvládla poskytnout prováděcí ustanovení včas36. Členské státy nicméně potřebovaly od 

Komise další pokyny ke svým specifickým prováděcím modelům. S cílem zajistit hladkou 

implementaci režimu BPS a jiných režimů přímé podpory EU proto Komise vydala členským 

státům více než 400 pokynů a pořádala bilaterální jednání s vnitrostátními orgány. I přes 

poskytnutá vyjasnění však členské státy ne vždy interpretovaly specifická pravidla pro 

výpočet jednotně. 

…členské státy ale neposkytovaly veškeré informace z monitorování 

35. Jelikož za monitorování režimu odpovídá Komise, musely ji všechny členské státy 

uplatňující režim základní platby informovat o zvolených možnostech, což Komisi umožnilo 

provést hloubkovou analýzu jejich souladu s právním rámcem EU a přijmout nápravná 

opatření. Nicméně v květnu 2017 Komisi stále chyběly klíčové informace, jako celková 

hodnota nároků BPS roku 2015 přidělených zemědělcům z Francie a Itálie, na něž v souhrnu 

připadalo 31 % dostupného rozpočtu. Bez těchto informací bylo monitorování režimu těžší. 

V souladu s právními předpisy EU nebyla Komise oprávněna platby členským států snížit, ani 

když nepředložily specifické informace k režimu základní platby včas. 

Vlastní audity Komise měly celkově dobré výsledky… 

36. Komise včas zahájila audit provádění režimu základní platby v členských státech, který 

měl dobré výsledky, i když nedostatek zdrojů jí znemožnil provést všechny naplánované 

audity na místě. Kvůli časnému naplánování většiny návštěv však Komise nebyla schopna 

posoudit kvalitu přezkumu výpočtu nároků v rámci režimu základní platby provedeného 

certifikačními orgány. 

                                                           

36 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a 
kterým se mění příloha X uvedeného nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze 
dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech 
podpory v rámci společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1 a s. 74). 
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37. Auditní práce Komise se soustředila hlavně na přezkum vzorků operací a způsobilosti 

nahlášených ploch. Menší důraz kladla na potvrzování platnosti obecných výpočtů, 

používané vnitřní kontroly a na to, zda členské státy zavedly systémy, které jim umožňovaly 

podrobně monitorovat správu nároků režimu základní platby, jako výpočet přijatelných 

stropů a soulad s těmito stropy, a správu vnitrostátní rezervy včetně postupů pro rušení 

nároků režimu základní platby.  

…ale od certifikačních orgánů mohla žádat více  

38. Veškeré výdaje EU, které vyplácejí platební agentury členských států, jsou každoročně 

předmětem certifikačního auditu prováděného organizačně nezávislým orgánem. Tito 

auditoři by měli poskytnout stanovisko vypracované v souladu s mezinárodně uznávanými 

auditorskými standardy ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti roční účetní závěrky 

platební agentury, řádného fungování jejího vnitřního kontrolního systému a legality a 

správnosti výdajů, o jejichž proplacení byla Komise požádána37. Jelikož hodnota nároků BPS 

je klíčovým prvkem pro výpočet částek podpory vyplácených zemědělcům, kontrola výpočtu 

nároků v režimu základní platby prováděná certifikačními orgány byla obzvláště důležitá. 

S pokračujícím sbližováním a možnými úpravami hodnot nároků BPS to bude relevantní 

i v následujících rozpočtových letech. 

39. Komise ve svých pokynech pro certifikační orgány specifikovala, že jejich kontroly by 

měly zahrnovat posouzení zavedených postupů zajišťujících správnou alokaci nároků BPS, a 

certifikační orgány požádala, aby vyjádřily své stanovisko k tomu, zda platební agentury 

ustavily řádný systém identifikace a registrace nároků BPS a uplatňovaly při ustavování 

režimu náležité kontroly. Podle pokynů Komise bylo nutno otestovat soulad deseti operací, 

v pokynech však nebylo uvedeno, jaké kontroly by certifikační orgány měly provádět, pokud 

jde o přesnost výpočtů.  

40. V členských státech, které jsme navštívili, si certifikační orgány vykládaly pokyny Komise 

různě a počet operací, které Komise doporučila k testování souladu, byl příliš nízký a 

                                                           

37 Viz také zvláštní zpráva č. 7/2017 „Nová role certifikačních orgánů ve vztahu k výdajům na SZP: 
pozitivní krok směrem k modelu jednotného auditu, ale je potřeba vyřešit výrazné nedostatky“. 
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neumožňoval formulovat platné obecné závěry o přesnosti výpočtu nároků v rámci režimu 

základní platby. 

41. Komise ve svých pokynech nespecifikovala úlohu certifikačních orgánů v případech, kdy 

se na výpočtech nároků BPS podílely jiné orgány než platební agentury. V důsledku toho:  

• v Německu (Dolní Sasko) přesnost tohoto výpočtu žádný certifikační orgán nezkoumal, 

protože vypočet provedl ústřední koordinační orgán, na něhož se certifikační audit 

nevztahuje;  

• v Itálii certifikační orgán prostě zmínil, že v době, kdy pracoval na návrhu své zprávy, 

nebyl výpočet nároků BPS prováděný koordinačním orgánem ještě dokončen;  

• ve Francii certifikační orgán potvrdil, že platební agentura správně uplatnila výpočetní 

metodu stanovenou ministerstvem zemědělství, ale nahlásil, že údaje nejsou zatím 

konečné a že nebyl proveden přezkum určitých výpočtů. 

Některá pravidla pro výpočet a varianty, které si členské státy zvolily, by mohly zvýšit 

složitost systému i zátěž státní správy a některým zemědělcům umožnit generovat 

neočekávaný zisk 

Některá pravidla pro stanovení nároků v režimu základní platby vyžadovala složité výpočty  

42. Jedním z hlavních cílů a klíčových požadavků reformy SZP je snížení administrativní 

zátěže a Komise a členské státy to musí mít při vytváření příslušných ustanovení pro režim 

přímé podpory stále na zřeteli38.  

43. Výběr modelu pro výpočet nároků BPS měl významný dopad na složitost systému, 

s nímž musely vnitrostátní orgány pracovat. Zatímco model paušální sazby používaný 

v Německu, Francii (Korsika), na Maltě a ve Spojeném království (Anglie) sliboval jednoduché 

výpočty hodnot a počtů nároků, o sbližovacích modelech s jejich podrobnými a specifickými 

výpočetními pravidly, které členské státy často doplňovaly národními či vnitrostátními 

                                                           

38 2. bod odůvodnění preambule nařízení (ES) č. 1307/2013. 
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prováděcími předpisy, uplatňovaných v ostatních členských státech či regionech to až tolik 

neplatilo. Nejenže mohlo docházet k chybám ve výpočtech, ale platebním agenturám to také 

podstatně navýšilo objem dodatečné práce39. 

Varianty zvolené členskými státy mohly pro státní správu představovat významnou zátěž… 

44. Členské státy mohly své území dále podle objektivních kritérií diferencovat a uplatňovat 

režim základní platby na regionální úrovni. K takovým kritériím patřila institucionální 

struktura (např. Německo), regionální zemědělský potenciál (např. Spojené království (Anglie 

a Skotsko)) nebo agronomické rysy (např. Řecko a Španělsko).  

45.  V tomto kontextu vytvořilo Španělsko 50 nových regionů pro účely režimu základní 

platby, které národní orgány definovaly na základě agronomických rysů a využívání půdy 

v roce 2013. Tyto regiony se nacházely na území 316 comarcas agrarias, což znamená, že 

půda jednoho regionu režimu základní platby se nacházela v několika comarcas a 

autonomních komunitách pevninského Španělska. V mnoha regionech se však průměrné 

jednotkové hodnoty nároků režimu základní platby lišily jen marginálně. I když tato 

regionalizace byla v souladu s právním rámcem EU, správu půdy zkomplikovala. Zemědělci 

mohli používat své nároky pouze v regionu, k němuž byly původně přiřazeny, což se mohlo 

týkat i jednotlivých zemědělských pozemků v téže vesnici (viz obrázek 6).  

                                                           

39 Např. francouzské orgány obdržely přibližně 360 000 žádostí o přidělení platebních nároků, 
z nichž u 46 000 se modifikovala referenční částka a kontrolovala podkladová dokumentace. 
Současně musely řešit asi 12 milionů odchylek, které zjistily při křížových kontrolách se 
systémem LPIS. Orgány musely najmout přibližně 700 dodatečných dočasných zaměstnanců, 
aby byly schopny tento neočekávaný objem práce zvládnout. 
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Obrázek 6 – Složité regionální provádění režimu základní platby ve Španělsku 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr na základě údajů španělských orgánů (FEGA). 

Na rozdíl od Španělska používalo Řecko mnohem jednodušší model založený na 

zemědělských charakteristikách, který má pouze tři regiony. 

46. Výzvu pro bezproblémové zavedení režimu BPS představovala nejen volba modelu BPS 

členským státem, ale i varianty, s nimiž právní předpisy EU počítají při stanovování 

způsobilých ploch. Tím se mělo posílit cílení podpory, ale zároveň to mohlo vést i k závažným 

zpožděním ve výpočtu nároků BPS a ovlivnit přesnost jejich hodnoty (viz rámeček 1).  

Rámeček 1 – Možnosti zvolené členskými státy, které přispěly k výrazným zpožděním při zavádění 

režimu základní platby 

Pro podporu z režimu základní platby jsou způsobilé všechny plochy orné půdy, trvalých travních 

porostů a plochy s trvalými kulturami. Z důvodu ochrany určitých krajinných prvků, jako jsou křoviny, 

rybníky, příkopy, stromořadí, ve skupinách či samorosty, souvratě nebo terasy, mohly členské státy 

rozhodnout, že tyto prvky jsou rovněž způsobilé pro přiznání platebních nároků v rámci BPS. Podle 

Region 0201
83,62 EUR/ha

Region 0203
80, 19 EUR/ha

Region 0502
124,67 EUR/ha
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pravidel pro platby v rámci ekologizace by členské státy mohly jako „plochy využívané v ekologickém 

zájmu“ definovat i jiné krajinné prvky, které nebyly způsobilé pro podporu z BPS. Pokud se tak 

členský stát rozhodl, bylo nutno všechny prvky zkontrolovat a zaevidovat je v národním systému LPIS. 

Francie zvolila rámec, kdy francouzské orgány musely v rámci rozsáhlé aktualizace francouzského 

systému LPIS registrovat a dohlížet na přibližně 45 milionů takových krajinných prvků a určovat, zda 

jsou způsobilé pro podporu BPS a ekologickou platbu, pouze pro ekologickou platbu či zda nejsou 

způsobilé vůbec. Pokud zemědělci nahlásili pozemky, na nichž se vyskytovaly i nezpůsobilé prvky, 

bylo nutno je zkontrolovat manuálně a často bylo nutné zemědělce kontaktovat, aby se věc vyjasnila, 

i když částky podpory, o něž šlo, byly marginální. To výrazně přispělo ke zpožděním ve výpočtu 

nároků BPS a platbám podpory ve Francii. 

V Itálii se minimální míra zemědělské činnosti nutná pro uznání způsobilosti významného podílu 

trvalých travních porostů40 různila podle umístění pozemku a na regionální úrovni platila řada 

výjimek. Italské orgány musely pomocí referenčního čísla pozemku v katastru identifikovat pozemky, 

u nichž se uplatňovaly specifické podmínky, a následně provést jejich křížovou kontrolu s žádostmi 

o podporu, které podali zemědělci. V době, kdy náš audit končil, tato činnost stále probíhala a italské 

orgány nám nebyly schopny sdělit, kdy tuto práci dokončí. Tato detailní koncepce systém 

zkomplikovala a způsobila značné zpoždění ve výpočtu platebních nároků a realizace plateb podpory. 

…a někteří zemědělci mohli výrazným snížením velikosti svých hospodářství generovat 

neočekávané zisky 

47. V členských státech, které v režimu BPS uplatňovaly koncepci sbližování41, vzniklo 

specifické riziko nadměrné kompenzace zemědělců zavedením režimu BPS, pokud zemědělci 

mezi referenčním obdobím (2014) a rokem 2015 výrazně snížili počet obdělávaných hektarů. 

Bylo totiž možné koncentrovat referenční částku stanovenou na základě velké plochy na 

menší plochu, což těmto zemědělcům umožnilo realizovat neočekávaný zisk.  

                                                           

40 Plochy přirozeně ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin, plochy, 
které tvoří součást zavedených místních postupů pro pastvu zvířat, a nekvalitní pastviny. 

41 Viz obrázek 2.  
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48. Členské státy však mohou tyto neočekávané zisky získat zpět42. Sedm ze 13 členský 

států, kde tato možnost existovala, jí využilo43, což jim také umožnilo tyto prostředky 

účinněji realokovat, například přidělením nároků v rámci režimu BPS mladým zemědělcům. 

Italské orgány nicméně řádně neidentifikovaly všechny zemědělce, kterým takto vznikly 

neočekávané zisky, nebo v jiných případech uplatňovaly tato pravidla nesprávně. 

Francouzské orgány se původně rozhodly ustanovení o neočekávaných ziscích uplatňovat, 

ale v praxi se jim to nedařilo (viz rámeček 2)44.  

Rámeček 2 – Příklady neočekávaných zisků plynoucích ze snížení velikosti hospodářství  

Objem neočekávaných zisků mohl být značný. Španělské orgány odebraly 7 000 zemědělců referenční 

částky ve výši více než 75 milionů EUR, které mohly následně přidělit začínajícím zemědělcům. To 

představuje přibližně 3 % veškeré podpory BPS vyplacené ve Španělsku. 

Vzhledem k tomu, že Francie ustanovení o neočekávaném zisku neuplatňovala, celková míra 

neočekávaných zisků zemědělců není známa. Nalezli jsme nicméně jednotlivé zemědělce, kteří v roce 

2014 dostávali přímé platby, ale v roce 2015 převedli téměř veškerou svou půdu na jiné zemědělce, 

včetně rodinných příslušníků. V extrémních případech si ponechali jen malý kus půdy, někdy pouze 

0,01 ha, na němž jim bylo umožněno akumulovat celou jejich referenční částku. Výsledná hodnota 

jejich nároků v režimu BPS dosahovala a někdy i převyšovala částku 9 000 EUR. Právně to bylo možné, 

protože Francie na rozdíl od ostatních členských států nestanovila minimální plochu, kterou 

zemědělci potřebovali, aby mohli žádat o podporu na základě nároků režimu BPS45. Jednotlivci a 

společnosti, kteří tuto půdu získali, mohli obdržet nároky z vnitrostátní rezervy jako noví zemědělci.  

                                                           

42 Článek 28 nařízení (EU) č. 1307/2013. 

43 Viz příloha II. Tato možnost se neuplatňovala v pěti členských státech (Dánsko, Švédsko a Finsko 
se rozhodly nároky v rámci SPS zachovat, zatímco Německo a Malta uplatňovalo v roce 2015 ve 
všech regionech paušální sazbu). 

44 Ani francouzské, ani italské orgány nebyly schopny poskytnout údaje o celkovém finančním 
dopadu neuplatnění ustanovení o neočekávaných ziscích. 

45 Viz příloha II. 
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Nová pravidla usilovala o lepší zacílení podpory, ale byla pouze částečně účinná 

Nová pravidla zavedla povinnost provádět u určitých kategorií žadatelů o podporu zvláštní 

kontroly … 

49. Reforma SZP z roku 2013 usilovala o lepší cílení přímé podpory EU na skutečné 

zemědělce a zavedla koncept „aktivního zemědělce“46. Tento koncept stanoví další povinné 

podmínky způsobilosti pro dvě kategorie uchazečů: osoby, které převážně hospodařily na 

půdě, jež je přirozeně ponechávána ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin47, a 

osoby vykonávající komerční činnosti uvedené na negativním seznamu. Osoby ve druhé 

skupině mohly být do režimu znovu zařazeny, pokud byly schopny prokázat, že jejich 

zemědělské činnosti „nebyly nevýznamné“. 

50. Nová pravidla umožnila členským státům vyloučit žadatele, kteří pobírali přímé platby 

ve výši až 5 000 EUR ročně, z jakýchkoliv kontrol či stanovit vlastní alternativní kritéria, 

v souladu s nimiž žadatelé mohli být do režimu opětovně zařazeni a mít prospěch z přímé 

podpory EU. Jedenáct z 18 členských států uplatňovalo maximální práh ve výši 5 000 EUR na 

celém svém území nebo na jeho části48. Členské státy byly oprávněny nevyplácet podporu 

osobám, jejichž zemědělské činnosti představovaly pouze nevýznamnou část jejich 

souhrnných hospodářských aktivit nebo jejichž hlavní hospodářské činnosti nespočívaly 

v provádění zemědělských činností.  

51. Jelikož je režim základní platby oddělen od zemědělské produkce, nebylo možné 

podmínit způsobilost pro podporu tím, že zemědělci budou generovat příjem z vykonávání 

zemědělské činnosti. Příjemci v zásadě mohli všechny zemědělské činnosti prováděné na 

jejich půdě zadat třetím stranám, aniž by o svůj status „aktivního zemědělce“ přišli. 

                                                           

46 10. bod odůvodnění preambule nařízení (ES) č. 1307/2013. Viz také body 29 až 31 zvláštní 
zprávy č. 5/2011. 

47 Viz bod 61. 

48 Podrobnosti viz příloha III. 
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Rozhodovací pravomoci, přínosy a finanční rizika zemědělců by však měla poměrně 

odpovídat zemědělským činnostem vykonávaným na půdě, na kterou se žádá podpora. 

…a některé členské státy dosáhly dobrých výsledků…  

52. Z dat státní správy, jako jsou obchodní a daňové rejstříky, jsme zjistili, že Španělsko a 

Itálie dosahovaly, pokud jde o identifikaci žadatelů nevykonávajících zemědělské činnosti 

nebo vykonávajících zemědělské činnosti pouze okrajově, dobrých výsledků49. Nizozemsko 

nás informovalo o tom, že vnitrostátní orgány vyloučily přibližně 4 % žadatelů, protože jejich 

hlavní obchodní činnost nebo předmět podnikání se netýkaly zemědělské činnosti, a kteří 

proto nemohli být takto zapsáni do obchodního rejstříku. 

53. Přestože orgány obecně po žadatelích požadovali nahlásit, zda provozují činnosti 

uvedené na negativním seznamu, ve všech navštívených členských státech bylo obtížné 

patřičně identifkovat žadatele, u nichž bylo nutno kontrolovat status „aktivního zemědělce“, 

a to buď proto, že informace ve formuláři žádosti nebyly dostatečně jasné, nebo proto, že 

v některých případech nebyly případy možného obcházení předpisů dostatečně vyšetřeny.  

…ale zavádění bylo pouze částečně účinné a pro platební agentury představovalo 

významnou administrativní zátěž… 

54. V závislosti na možnosti, kterou si členský stát zvolil, se počet žadatelů, u nich se 

kontrolovala významnost jejich zemědělských činností, výrazně lišil: v některých případech 

byla většina žadatelů v členském státě nebo regionu pod stanovenou prahovou hodnotu a ve 

většině případů se členské státy rozhodly negativní seznam nerozšiřovat. Žadatelé na 

negativním seznamu a nad prahovou hodnotou mohli předložit důkazy o tom, že: i) jejich 

přímé platby v posledním fiskálním roce činily alespoň 5 % jejich příjmu z nezemědělské 

činnosti, ii) jejich hlavním předmětem podnikání byla zemědělská činnost nebo iii) jejich 

zemědělské činnosti nebyly okrajové povahy. V prvním případě měly členské státy při 

stanovování kritérií značnou volnost. Zatímco některé členské státy uplatňovaly kritéria jako 

                                                           

49 Španělské orgány obecně považovaly svůj přístup za účinný, protože v roce 2015 obdržely 
přibližně o 35 000 žádostí o podporu méně než v roce 2014. Tento pokles si vyložily jako 
výsledek informační kampaně o nových pravidlech pro „aktivní zemědělce“ a „zemědělskou 
činnost“. U ostatních členských států však takové informace nebyly k dispozici. 
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podíl nezemědělského příjmu na celkovém příjmu, Německo a Spojené království (s výjimkou 

Skotska) akceptovaly jako „aktivní zemědělce“ i žadatele, kteří nahlásili, že provozují činnosti 

uvedené na negativním seznamu, pokud počet jejich způsobilých hektarů přesáhl velikost 

blížící se národnímu nebo regionálnímu průměru. Mohla tak vzniknout situaci, kdy žadatelé 

s činnostmi uvedenými na negativním seznamu byly vyloučeni, pokud se rozloha jejich půdy 

nacházela pod tímto prahem, zatímco žadatelé s počtem hektarů, který tento práh 

převyšoval, mohli být do režimu zařazeni bez ohledu na to, zda jejich činnosti byly okrajové 

povahy či nikoliv.  

55. Vnitrostátní orgány většiny navštívených členských států vyloučily pouze několik osob, 

protože většina těch, jichž se negativní seznam týkal, splňovala jednu z podmínek 

umožňujících opětovné zařazení do režimu. Například v Německu orgány původně provedly 

hloubkovou kontrolu přibližně 1 000 žadatelů, kteří nahlásili, že provozují činnosti uvedené 

na negativním seznamu. To představovalo významnou administrativní zátěž, ale nakonec 

bylo z přístupu k režimu základní platby vyloučeno pouze 26 žadatelů. 

…a mohla vést k tomu, že se s různými žadateli zacházelo různě 

56. Kritéria, která členské státy přijaly, mohla vést k tomu, že se s různými žadateli 

v obdobných situacích zacházelo různým způsobem, protože vnitrostátní orgány si právní 

předpisy EU vykládaly různě nebo nerozšířily negativní seznam na subjekty, které obvykle 

provádějí pozemkovou správu a zemědělské činnosti provozují pouze okrajově, nebo jejichž 

hlavním předmětem podnikání nebyla zemědělská činnost (viz rámeček 3).  

Rámeček 3 – Příklady různého zacházení v obdobných situacích 

V Německu orgány rozhodly, že jezdecké kluby či školy musí prokazovat svůj status „aktivního 

zemědělce“, pouze pokud mají stálá sportoviště jako manéž pro výcvik koní. Francouzské orgány 

měly za to, že jezdecké kluby a obdobné činnosti spadají do kategorie sportu a volnočasových aktivit, 

což znamená, že u všech identifikovatelných žadatelů s těmito činnostmi se kontroloval status 

aktivního zemědělce. V důsledku toho bylo přibližně 700 žadatelů z přímých plateb vyloučeno.  

Italské orgány se rozhodly zařadit na negativní seznam veřejné subjekty, s určitými výjimkami. Obce a 

orgány lesní správy byly tedy z přidělování nároků v rámci režimu základní platby v zásadě vyloučeny. 

Německo a Spojené království (Anglie) svůj negativní seznam o takové subjekty nerozšířily. Obce a 
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orgány lesní správy, které hrají určitou roli ve správě pozemků ve veřejném vlastnictví, byly tedy pro 

přidělení nároků v rámci režimu základní platby v zásadě způsobilé. 

Od roku 2018 se členské státy mohou rozhodnout zjednodušit kritéria nebo negativním 

seznam přestat používat 

57. V rámci revize finančních pravidel platných pro souhrnný rozpočet EU Komise navrhla 

dát členským státům větší prostor k volnému uvážení při uplatňování definice „aktivního 

zemědělce“, aby systém nepředstavoval takovou zátěž, a to buď omezením počtu kritérií, 

jimiž žadatelé prokazují status „aktivního zemědělce“, nebo upuštěním od uplatňování 

souvisejících ustanovení50. Druhý návrh byl odůvodněn obavou, že obtíže a administrativní 

náklady na uplatňování ustanovení o aktivních zemědělcích převáží přínosy plynoucí 

z vyloučení velmi omezeného počtu neaktivních příjemců z režimů přímé podpory. V říjnu 

2017 se Rada a Parlament dohodly, že členské státy mohou od roku 2018 samy rozhodovat 

o tom, zda omezí kritéria, kterými žadatelé mohou prokázat svůj status „aktivního 

zemědělce“, což bude pro žadatele znamenat méně možností pro opětovné zařazení do 

režimu, nebo negativní seznam přestanou používat51.  

                                                           

50 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný 
rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) 
č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) 
č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 541/2014/EU (souhrnný návrh). 

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, 
kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, Úř. věst. L 350, 
29.12.2017, s. 15. Tato změna se nedotkne pravidel pro vykonávání minimálních činností na 
půdě ponechávané ve stavu vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin. 
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Nová pravidla rozšířila kategorie půdy, na něž se vyplácí podpora, … 

58. Zemědělci mohli obdržet nároky v rámci režimu základní platby a platby podpory 

v tomto režimu, jakož i jinou přímou podporu odvozenou od plochy, pouze pokud 

disponovali způsobilou zemědělkou půdou. Členské státy dále mohly rozšířit způsobilost 

trvalých travních porostů na plochy, na nichž trávy a jiné bylinné pícniny nepřevažují. V praxi 

se to týkalo vřesovišť a lesů v regionech, kde je využívání takové půdy zavedenou místní 

praxí52. U předchozího režimu jednotné platby nebyla způsobilost takové půdy pro podporu 

dostatečně jasná53.  

…a umožnila členským státům přijmout opatření snižující riziko spekulativních žádostí… 

59.  V minulosti jsme zjistili, že v rámci režimu jednotné platby mohli investoři získat 

platební nároky vysoké hodnoty a nahlásit je spolu s půdou nízké hodnoty, která vyžadovala 

jen minimální údržbové práce nebo takové práce nevyžadovala vůbec54. Ve výsledku byla 

podpora příjmu z rozpočtu EU vyplácena osobám, které se zemědělské činnosti nevěnovaly. 

Nalezli jsme členské státy, které přijaly opatření v rámci režimu základní platby, jež tento 

stav částečně napravovala nebo jež zamýšlela riziko spekulativních žádostí omezit (viz 

rámeček 4). 

Rámeček 4 – Účinné zmírňování vedlejších účinků oddělení přímé podpory 

Ve Spojeném království (Skotsko) se orgány rozhodly BPS regionalizovat, aby zlepšily cílení podpory 

na zemědělce v oblastech s vyšším zemědělským potenciálem nebo na ty zemědělce, kteří svou půdu 

aktivně využívají. Rozhodly se vymezit konkrétní regiony, které zahrnovaly většinu málo úrodné půdy 

(extenzivní pastviny). V členských státech, které se rozhodly pro regionalizaci, jako Spojené království 

(Skotsko), je možné platební nároky převádět či aktivovat pouze v tomtéž regionu. To znemožňuje 

převod nároků BPS vysoké hodnoty z jiných regionů na tento typ půdy. Do roku 2019 budou všechny 

                                                           

52 V říjnu 2017 se Rada a Parlament dohodly na dodatečných změnách pravidel způsobilosti půdy 
umožňující členským států dále rozšířit definici trvalých travních porostů o půdu, na níž neroste 
tráva ani jiné bylinné pícniny. 

53 Viz bod 36 zvláštní zprávy č. 5/2011. 

54 Viz body 66 až 87 zvláštní zprávy č. 5/2011. 
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nároky v rámci BPS v takových regionech upraveny na velmi nízkou hodnotu na hektar, která lépe 

odráží nízký zemědělský potenciál této půdy. Zemědělci aktivně využívající půdu k produkci mohou 

využít nově zavedený režimu zvláštní podpory chovu ovcí, jehož cílem je snížit riziko opuštění půdy a 

poklesu produkce. I když jednotliví investoři v roce 2015 stále dostávali velké částky podpory, přijatá 

opatření budou cílení podpory do roku 2019 postupně snižovat. 

Ve Španělsku se rozsáhlé oblasti trvalých travních porostů po léta vůbec nevyužívaly. Bylo zde riziko, 

že žadatelé tuto půdu nahlásí výhradně za účelem získání nároků v rámci BPS, i když na této půdě 

neprováděli zemědělské činnosti. Španělské orgány se rozhodly přidělovat nároky v rámci BPS na 

základě půdy, na niž byla podána žádost o podporu v květnu 2013 (tj. dříve než byli zemědělci 

obeznámeni s reformou SZP schválenou v prosinci 2013), pokud byla tato plocha menší než v roce 

2015. U tohoto typy půdy dále přijímaly žádosti, pouze pokud zemědělci poskytli důkazní informace 

o tom, že ji skutečně využívají k provozování zemědělské činnosti, a v případech, kdy měly 

pochybnosti, iniciovaly kontroly na místě. 

…ale také způsobila složité problémy s realizací 

60. V rámci právních předpisů EU je půda obecně způsobilá pouze tehdy, pokud ji zemědělci 

využívají k zemědělské činnosti55. Tato zásada pomáhá zabránit opouštění půdy a zhoršování 

stanovišť. Zjistili jsme, že většina členských států vymezila pravidelnou minimální roční 

činnost, jako pastvu nebo případně sečení, která byla vhodná pro zachování zemědělského 

potenciálu půdy nebo prevenci zhoršování stanovišť. Členské státy mohly rovněž definovat 

určité znaky zemědělské půdy, a pokud se tyto znaky vyskytly, byla půda považována za 

půdu využívanou k zemědělské činnosti56. Pro členské státy, které si zvolily tuto možnost, 

bylo obtížné tyto zvláštní znaky vymezit: Francie a Spojené království (Anglie) například přišly 

s obecnějšími popisy jako „půda, která není pokrytá hustými křovisky“ (Anglie) nebo na níž 

„nepřevládá nežádoucí plevel“ (Francie). Zemědělci by tak mohli být ponecháni v nejistotě, 

pokud jde o způsobilost jejich půdy, a mohlo se stát, že nároky BPS budou přiděleny na 

opuštěné plochy. 

                                                           

55 Čl. 32 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1307/2013. 

56 Čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 639/2014. 
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61. Dále u ploch v regionech se specifickými klimatickými podmínkami či špatnou kvalitou 

půdy se pro zachování zemědělského potenciálu nemusí konkrétní pravidelné činnosti 

vyžadovat. Nová pravidla stanovila, že takové plochy „přirozeně ponechávané ve stavu 

vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin“ jsou způsobilé pouze tehdy, pokud na nich 

zemědělci prováděli určité minimální činnosti57. 

62. Členské státy mohly samostatně rozhodnout, zda mají „plochy přirozeně ponechávané 

ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin“. Například Francie a Itálie takto 

vymezily oblasti v horských regionech nad určitou nadmořskou výškou, u nichž jako 

minimální zemědělskou činnosti vyžadovaly pravidelnou pastvu nebo sečení. Nicméně 

orgány ve Spojeném království (Skotsku) měly za to, že podle platných právních předpisů EU 

taková minimální činnost nemusí nutně být činností zemědělskou či souviset se správou 

pozemků (viz rámeček 5).  

Rámeček 5 – Minimální činnosti na půdě ponechávané ve stavu vhodném k pastvě nebo 

k pěstování plodin 

Spojené království (Skotsko) definovalo jako „půdu ponechávanou ve stavu vhodném k pastvě nebo 

k pěstování plodin“ nekvalitní trvalé travní porosty („extenzivní pastviny“). Tyto plochy byly 

způsobilé, pouze pokud je zemědělci využívali k zemědělské produkci nebo alternativně v každém 

kalendářním roce prováděli na půdě posouzení vlivů na životní prostředí. Součástí posouzení byla 

mapa a popis prostředí zemědělského podniku, průzkumy hnízdících ptáků, savců, motýlů a zdraví 

rostlin a monitoring stanovišť. V roce 2015 byla taková posouzení k dispozici pro přibližně 190 000 ha.  

                                                           

57 Čl. 4 odst. 1 bod iii) nařízení (EU) č. 1307/2013. 
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Foto 1 – Půda ponechávaná ve stavu vhodném k pastvě, která je předmětem posouzení životního 

prostředí  

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

V souvislosti s posouzením vznikly příjemců značné náklady, posouzení však poskytla hodnotné údaje 

o životním prostředí. Jejich vztah k cíli podpory příjmů zemědělců byl však slabý.  

63. Nová pravidla rovněž umožnila členským státům alokovat nároky v rámci BPS na 

zemědělské plochy, kde nepřevládal travní porost ani jiné bylinné pícniny. Mohlo jít 

o pastviny s dřevinami nebo o vřesoviště využitelná k pastvě, pokud zemědělci tuto půdu 

tradičně využívali k pastvě zvěře. Pastva je zpravidla jediná činnost, jíž je možné udržovat 

takovou půdu v dobrém stavu, odlišit ji od nezemědělské půdy a vyhnout se jejímu 

poškození či opuštění58. Podmínění podpory vlastnictvím zvířat by však nebylo v souladu 

s oddělenou povahou režimu základní platby. Členské státy se tak musely vyrovnat s úkolem 

nastavit taková pravidla, která zajistí dostatečnou údržbu půdy.  

                                                           

58 Takové oblasti jsou významné ve Spojeném království (Skotsko), Španělsku, Itálii a Řecku, ale 
také v jiných členských státech, na něž se náš audit nevztahoval. 
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Reforma SZP byla krokem k jednotnější distribuci podpory na hektar a stanovit efektivnost 

podpory BPS pro příjmy zemědělců je i nadále obtížné 

Reforma společné zemědělské politiky z roku 2013 byla pojata jako posun k jednotnější 

míře podpory na hektar… 

64. V rámci reformy SZP z roku 2003 se podpora příjmů zemědělců odvozovala převážně od 

míry přímé podpory v letech 2000–2002. I když omezení těchto historických prvků hodnot 

nároků v rámci režimu základní platby či jejich přiblížení jednotné částce na hektar umožnila 

členským státům již reforma SZP z roku 2003, pouze několik členských států se rozhodlo tak 

učinit59. 

65. Reforma SZP z roku 2013 představovala posun k vyrovnanějším mírám podpory na 

hektar. Podle pravidel této reformy měly mít všechny platební nároky aktivované v roce 

2019 v členském státě nebo v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu60. Aby zemědělci 

nebyli zasaženi destabilizujícími finančními důsledky tohoto kroku, bylo členským státům 

formou výjimky povoleno zohledňovat při výpočtu platebních nároků, které by zemědělci 

měli mít v roce 2019, historické faktory. Šest z 18 členských států, které režim uplatňovaly, 

bude do roku 2019 vyplácet na hektar částku jednotné hodnoty a sedmý stát tak učiní do 

roku 2020 (viz obrázek 7)61. 

                                                           

59 Body 46, 55 a 58 zvláštní zprávy č. 5/2011. 

60 23. bod odůvodnění preambule nařízení (EU) č. 1307/2013. 

61 Německo, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko (2020), Finsko a Spojené království 
(s výjimkou Severního Irska).  
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Obrázek 7 – Zavádění režimu základní platby členskými státy 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

…ale většina členských států si zvolila možnost částečného sbližování… 

66. Přechod k paušálnímu modelu režimu základní platby by mohl vést k významné 

redistribuci podpory mezi zemědělci a zemědělskými sektory, a tím výrazně ovlivnit 

příjmovou situaci jednotlivých zemědělců.  

67. Za této situace se jedenáct členských států rozhodlo pro model částečného sblížení. Díky 

tomuto modelu budou mít do roku 2019 všechny nároky v režimu základní platby 

jednotkovou hodnotu odpovídající minimálně 60 % národního nebo regionálního průměru. 

(Pevninská) Francie si vybrala ambicióznější model, v jehož rámci budou mít všichni 

zemědělci do roku 2019 nárok na 70 % průměrné národní jednotkové hodnoty na hektar. 

Následný krok k jednotné podpoře na hektar se tím zjednoduší. Většina z těchto jedenácti 

členských států se rozhodla v souladu s právními předpisy EU omezit snížení hodnoty nároků 

těch zemědělců, kteří byli nad průměrem roku 2019, na maximálně 30 %. 

68. Zjistili jsme, že na míru redistribuce mohla mít významný dopad nejen volba modelu 

režimu základní platby, ale také kritéria pro regionální alokaci rozpočtových stropů a že 

Paušální sazba v roce 2015

Sjednocení s plošnou sazbou do roku 
2019

Sjednocení s plošnou sazbou do roku 
2020

Částečné sjednocení do roku 2019

Režim jednotné platby na plochu



 47 

 

zemědělci si mohli ponechat obzvláště vysoké míry podpory odvozené od produkce 

v minulosti (viz rámeček 6).  

Rámeček 6 – Účinky redistribuce v závislosti na uplatňovaném modelu režimu základní platby 

Španělský model režimu základní platby je odvozen od regionálního zemědělského potenciálu a 

zohledňuje faktory jako typ půdy a plodiny v roce 2013. Důsledkem vytvoření 50 regionů bylo 50 

různých cílových jednotkových hodnot v roce 2019, které se pohybovaly od 60 EUR do 1 430 EUR. 

Mezi lety 2015 a 2019 budou mezi zemědělce v rámci sbližování přerozděleny částky, jež přestavují 

pouze 5,9 % španělského stropu pro BPS. Itálie se rozhodla jinak a vytvořila pouze jeden region 

s cílovou hodnotou na hektar pro rok 2019 v přibližné hodnotě 217 EUR. Na redistribuci podpory 

mezi zemědělce a regiony v letech 2015 až 2019 připadne 10,7 % celkového ročního stropu BPS62. 

69. Stanovení národních stropů na základě historické míry podpory a různé možnosti 

členských států, pokud jde o rozdělení disponibilních prostředků pro přímé platby mezi 

stávající režimy na národní úrovni, znamená, že průměrné míry podpory v režimu základní 

platby se významným způsobem různí (viz tabulka 1). 

                                                           

62 Situace Španělska a Itálie v oblasti rozdělování přímé podpory před reformou SZP z roku 2013 byla z větší 
části srovnatelná. 
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Tabulka 1 – Průměrné hodnoty platebních nároků v režimu základní platby v roce 2015 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

U zemědělců v obdobné situaci je zde navíc riziko, že výrazně odlišné míry podpory budou mít 

negativní vliv na podmínky hospodářské soutěže a budou narušovat aspekt společných rysů SZP. 

…a i nadále je obtížné stanovit míru efektivnosti podpory příjmů zemědělců z režimu 

základní platby 

70. Na základě reformy SZP z roku 2013 budou zemědělci do roku 2019 dostávat minimální 

podporu na hektar. Standardní částka podpory na hektar ze své podstaty nezohledňuje 

konkrétní podmínky zemědělského podniku, jako náklady na zemědělskou činnost, 

Region Regiony BPS
Průměrná hodnota 

nároku BPS (EUR) 
v roce 20151)

Podíl BPS na přímých 
platbách EU 

Vlámsko 1 235 59 %
Valonsko 1 122 32 %

1 201 62 %

132) 155 - 192 60 %
1 183 68 %
3 258 / 314 / 386 63 %

50 60 – 1 430 58 %
2 1353) / 144 47 %
1 79 61 %
1 229 60 %
1 185 68 %
1 76 13 %
1 289 67 %
1 200 68 %
1 99 49 %
1 165 54 %
2 110 / 126 51 %
1 127 55 %

Anglie 3 45 / 170 / 172 68 %
Severní Irsko 1 235 68 %

Skotsko 3  143) / 513) / 1413) 60 %
Wales 1 121 58 %

1)

2) 1 region do roku 2019
3) předběžné hodnoty

Itálie 
Lucembursko
Malta 
Nizozemsko 

V členských státech, které neuplatňují paušální sazbu na hektar se mohou individuální 
hodnoty od hodnot uvedených v tabulce významně lišit.

Členský stát

Spojené království

Rakousko
Portugalsko 
Slovinsko 
Finsko 
Švédsko 

Belgie

Dánsko
Německo
Irsko 
Řecko
Španělsko
Francie 
Chorvatsko 
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generovaný příjem, ziskovost zemědělského podniku nebo potřebu podpory příjmu ze strany 

EU. Jelikož celková částka podpory vyplacená zemědělskému podniku je poměrná k počtu 

obdělávaných hektarů, je režim základní platby výhodnější pro větší zemědělské podniky, 

které mohou realizovat úspory z rozsahu ve větší míře než menší zemědělské podniky63. 

Podpora příjmů některých velkých extenzivně hospodařících zemědělských podniků nebo 

některých pozemkových správců s historicky nízkou podporou ze strany EU by se mohla 

podstatně zvýšit, aniž by tato změna byla spojena se změnou způsobu hospodaření, nákladů 

či trhu (viz rámeček 7).  

Rámeček 7 – Příklady redistribuce na základě z reformy z roku 2013 beze změny struktury 

hospodaření64 

V Itálii jsme nalezli zemědělce s extenzivním chovem dobytka a ovcí s přibližně 270 ha způsobilé 

půdy, většinou šlo o nekvalitní travní porosty ve veřejném vlastnictví. Před rokem 2015 dostával 

tento zemědělec přímou podporu ve výši přibližně 5 000 EUR ročně. Po zavedení režimu základní 

platby obdržel nároky v rámci režimu základní platby, jejichž hodnota se zvýšila na přibližně 

61 000 EUR.  

Ve Spojeném království (Skotsko) jsme narazili na zemědělce, který vlastnil několik tisíc hektarů 

nekvalitních trvalých travních porostů. Zemědělec se zemědělské produkci nikdy dříve nevěnoval, ale 

před reformou koupil platební nároky od jiných zemědělců, a proto obdržel podporu v rámci režimu 

jednotné platby v přibližné výši 27 000. Po zavedení režimu základní platby obdržel nároky v rámci 

režimu základní platby, jejichž celková hodnota přesáhla 34 000 EUR. Jejich hodnota se díky 

sbližování bude zvyšovat a do roku 2019 dosáhne přibližně 130 000 EUR.  

                                                           

63 Na úrovni plateb mohou členské státy tyto účinky vyrovnat uplatněním snížení částek 
přesahujících 150 000 EUR na zemědělce nebo uplatněním redistributivní platby na hektar 
u všech zemědělců na počet hektarů, který nepřesahuje 30 ha nebo průměrnou velikost 
zemědělského podniku. Většina členských států uplatňuje 5% snížení.  

64 Skutečná míra podpory vyplacená těmto zemědělců se musí navýšit o ekologickou platbu, která 
v Itálii v roce 2015 odpovídala 50,2 % hodnoty nároku v režimu základní platby. Ve Spojeném 
království (Skotsko) v závislosti na tom, v jakém regionu se pozemky nacházely, se ekologická 
platba v tomto roce pohybovala mezi 83 a 4 EUR na hektar a v Německu (Dolní Sasko) činila 
87 EUR. V Itálii a Skotsku mohli chovatelé dobytka či ovcí za určitých okolností dostávat podporu 
neoddělenou od produkce, která se vyplácí na zvíře, a zemědělci v Německu mohli dostávat 
redistributivní platbu ve výši 50 EUR na prvních 30 ha a další 30 EUR na plochu až do 46 ha. 
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V Německu (Dolní Sasko) orgány rozšířily způsobilou půdu o vřesoviště. Jednomu chovateli ovcí 

s několika stovkami hektarů takové půdy byly následně přiděleny dodatečné nároky v režimu základní 

platby ve výši 65 000 EUR. 

71. Plné účinky reformy SZP z roku 2013 na příjem zemědělců a ziskovost jejich 

zemědělských podniků jsme zatím nebyli schopni posoudit. Již v našich dřívějších zprávách 

jsme však upozornili, že systém výlučně vázaný na plochu vedl ke zvýšení tržní ceny 

zemědělské půdy a nájmu půdy a ke vzniku nových kategorií žadatelů o podporu65. Komise 

očekává, že reforma SZP z roku 2013 bude s ohledem na koncepci režimu základní platby a 

jiných plateb podpory vázaných na plochu spojena s dalším zvýšení kapitalizace oddělené 

podpory v hodnotách půdy66. Jinak řečeno, z velkého podílu podpory v režimu základní 

platby mají prospěch především vlastníci zemědělské půdy.  

72. I když je podpora BPS významným zdrojem příjmů pro mnoho zemědělců, má tento 

režim přirozené limity. Podpora se vyplácí bez ohledu na to, zda má zemědělec nízký či 

vysoký příjem, a jeho případnou potřebu veřejné podpory a bez ohledu na typ využívané 

půdy a náklady související s jejím užíváním. O jiných příjmech zemědělců, které nepramení ze 

zemědělské činnosti, toho není příliš známo, a není tedy možné zhodnotit, zda je 

poskytovaná podpora vhodná67. Pouze několik členských států se rozhodlo alokovat nároky 

v rámci režimu základní platby na základě agronomických či sociálně-hospodářských faktorů 

regionů, čímž náležitě rozlišily podporu poskytovanou těmto jednotlivým regionům68, nebo 

                                                           

65 Viz body 27–31 a 53 zvláštní zprávy č. 5/2011. 

66 Viz https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/impact-2013-cap-reform-decoupled-payments-
capitalization-land-values. 

67 V rámci jiného auditu jsme zjistili, že množství a kvalita statistických údajů používaných 
k analýze příjmů zemědělců měly významné limity. Viz body 27, 47, 50 a 77 zvláštní zprávy 
Evropského účetního dvora č. 1/2016: „Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu 
k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“. 

68 Řecko, Španělsko, Francie (Korsika) a Spojené království (s výjimkou Severního Irska). Rakousko 
využívalo zvláštní variantu, které umožňovala přidělit nižší počet nároků v rámci režimu základní 
platby na horské oblasti. 
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z přidělování pomoci vyjmout oblasti, u nichž se mělo za to, že zdejší zemědělci obecně nijak 

zvlášť podporu z režimu základní platby nepotřebují69.  

73. Cíl Smlouvy zajistit spravedlivou životní úroveň zemědělců a obecný cíl SZP spočívající 

v ziskové produkci potravin, který je přímo spojen s režimem základní platby, nebyly jasně 

definovány a transformovány do podoby měřitelných cílů; neexistuje rovněž žádná výchozí 

referenční hodnota, s níž by bylo možné účinnost a efektivitu podpory příjmů zemědělců 

měřit. Rovněž není známo, jaká forma rozdělení podpory mezi zemědělce je z hlediska 

zajištění ziskové produkce potravin v celé EU a spravedlivé životní úrovně zemědělců 

nejúčinnější a nejefektivnější. Posuzovat výkonnost podpory z režimu základní platby, pokud 

jde o dosažení jejího hlavní cíle a toho, zda by bylo možné tohoto cíle dosáhnout jiným 

rozdělením podpory a s nižšími rozpočtovými náklady, je tedy i nadále obtížné70.  

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

74. Hlavní auditní otázkou této zprávy je, zda Komise a členské státy řádným způsobem 

zahájily fungování režimu základní platby. Dospěli jsme k závěru, že režim je provozně 

funkční, ale jeho dopad na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory je omezený. 

75. Zavedení režimu základní platby si vyžádalo značné úsilí ze strany vnitrostátních orgánů, 

které musely stanovit a rozdělit nároky v rámci tohoto režimu přibližně čtyřem milionům 

zemědělců. Celkově většina členských států těmto výzvám dostála. Povětšinou snížily riziko 

nesprávného výpočtu a platby podpory nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

V několika členských státech však byly hodnoty nároků v režimu základní platby vypočteny 

v roce 2017 stále pouze předběžně, na základě odhadů nebo byly zatíženy výpočetními 

chybami a některé platební agentury, které jsme navštívili, měly značné problémy 

v souvislosti s klíčovými kontrolami a při určování způsobilých oblastí (body 26 až 33). 

                                                           

69 Např. Francie pro pozemky s vinohrady. 

70 Viz bod 81 zvláštní zprávy č. 1/2016.  
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Doporučení 1 

Komise by měla zajistit, aby členské státy náležitě uplatňovaly klíčové kontroly a opravovaly nároky 

v rámci BPS, jejichž hodnoty jsou významně ovlivněny neuplatněním příslušných pravidel či absencí 

aktuálních informací o využívání půdy. 

Termín pro splnění doporučení: 2018. 

76. Celkově Komise vykonávala dohled nad prováděním režimu základní platby dobře, ne 

vždy to však zajistilo jednotný výklad složitých výpočetních pravidel. Některé členské státy 

také řádně neposkytly klíčové informace, což Komisi monitorování režimu zkomplikovalo 

(body 34 a 35). 

77. Vlastní audity Komise měly obecně dobré výsledky, ale Komise mohla od certifikačních 

orgánů žádat více, pokud jde o jejich klíčové kontroly alokace nároků v rámci BPS a přesnosti 

ročního výpočtu nároků v rámci BPS (body 36–41). 

Doporučení 2 

Komise by měla: 

a) přezkoumat a inventarizovat účinnost svých systémů pro poskytování informací členským 

státům, aby tak maximalizovala jednotnost jejich výkladu a uplatňování právního rámce BPS;  

b) posoudit možnosti, pokud jde o budoucí právní přepisy, která by jí umožnily vymáhat od 

členských států předávání klíčových informací o provádění režimů přímé podpory; 

c) vyjasnit příslušné role Komise a certifikačních orgánů, pokud jde o kontrolu existence účinných 

kontrol a ústřední výpočet nároků v tomto režimu. 

Termín pro splnění doporučení: 2018. 

78. Složitá pravidla pro výpočet platebních nároků v režimu základní platby a řada možností 

a výjimek, jež si členské státy zvolily, pokud jde o způsobilost půdy a koncepci regionů, 

zvýšila zátěž jejich státních správ. K dosažení obecného cíle zjednodušení to tedy nepřispělo 

(body 42–46). 
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79. Pokud členské státy nevyužily možnost poskytovanou právními předpisy EU, zemědělci, 

kteří mezi lety 2014 a 2015 výrazně zredukovali obhospodařovanou plochu, mohli generovat 

neočekávané zisky (body 47 a 48). 

80. Smyslem nových pravidel bylo lepší cílení podpory BPS a ostatních přímých plateb na 

aktivní zemědělce. Přestože některé členské státy dosáhly dobrých výsledků, uplatňování 

pravidel souvisejících s konceptem „aktivního zemědělce“ bylo účinné pouze zčásti, 

způsobilo značnou správní zátěž a mohlo vést k různému zacházení s žadateli v obdobné 

situaci, aniž by realizovalo očekávané výsledky. Rada a Parlament se proto dohodly, že 

členské státy mohou od roku 2018 samy rozhodnout o tom, zda kritéria, kterými žadatelé 

mohou prokázat svůj status „aktivního zemědělce“, omezí nebo „negativní seznam“ 

přestanou používat úplně (body 49–57). 

81.  Reforma SZP z roku 2013 rovněž rozšířila kategorie půdy, na něž lze podporu vyplácet, a 

umožnila členským státům přijmout opatření ke snížení rizika spekulativních žádostí. Snaha 

podporu lépe cílit na zemědělskou půdu nicméně vedla ke vzniku řadu problémů s realizací 

(body 58–63). 

82. Reforma SZP z roku 2013 představovala posun k vyrovnanějším mírám podpory na 

hektar. Podle pravidel této reformy měly mít všechny platební nároky aktivované v roce 

2019 v členském státě nebo v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu. Členským státům 

bylo v podobě výjimky povoleno zohledňovat při výpočtu platebních nároků, které by 

zemědělci měli mít v roce 2019, historické faktory. Šlo o možnost tzv. částečného sblížení. 

Šest z 18 členských států, které režim uplatňovaly, bude do roku 201971 na celém území 

nebo jeho části vyplácet na hektar částku jednotné hodnoty a sedmý stát tak bude činit do 

roku 2020. Zbývajících jedenáct členských států se rozhodlo pro model částečného sblížení. 

Volba členského státu má významný dopad na míru přerozdělování podpory a zemědělci byli 

v některých případech schopni zmrazit obzvláště vysoké míry podpory díky úrovni podpory, 

kterou dostávali v minulosti (body 64–69). 

                                                           

71 Francie se rozhodla zavést paušální systém pouze pro region Korsiky, na který připadá pouze 
0,6% francouzského rozpočtového stropu pro BPS.  
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83. Nároky přidělené v režimu základní platby v roce 2015 proporčně odpovídaly plochám 

obdělávaným v tomto roce. Posun k jednotnějším sazbám na hektar měl významný dopad na 

rozdělování podpory mezi zemědělce. Jako režim, který je ve své podstatě odvozen od 

plochy, favorizuje BPS velké zemědělské podniky. S ohledem na koncepci režimu základní 

platby a jiných plateb podpory odvozených od plochy Komise očekává, že reforma SZP z roku 

2013 bude spojena s dalším zvýšením kapitalizace oddělené podpory v hodnotách půdy, a 

bude tedy ku prospěchu majitelů zemědělské půdy (body 70 a 71).  

84. Podpora BPS je významným zdrojem příjmů pro mnoho zemědělců, ale má přirozené 

limity. Nebere v úvahu tržní podmínky, využívání zemědělské půdy ani individuální situaci 

zemědělského podniku a nevychází z analýzy celkové situace zemědělců, pokud jde o jejich 

příjmy (bod 72).  

85. Cíl Smlouvy zajistit spravedlivou životní úroveň zemědělců a obecné cíle SZP pro 

ziskovou produkci potravin a příjmy zemědělců nebyly dosud transformovány do podoby 

měřitelných ukazatelů a neexistuje rovněž žádná výchozí referenční hodnota, s níž by bylo 

možné dosažené výsledky porovnávat. V budoucích scénářích snížených rozpočtů to 

zkomplikuje měření výkonnosti podpory i určování toho, zda by bylo možné tohoto cíle 

dosáhnout jiným rozdělením podpory a s nižšími rozpočtovými náklady (bod 73). 

Doporučení 3 

Před formulací případných návrhů budoucí koncepce SZP by Komise měla posoudit příjmovou situaci 

všech skupin zemědělců a analyzovat jejich potřeby z hlediska podpory příjmů s ohledem na stávající 

distribuci podpory EU a vnitrostátní podpory, zemědělský potenciál půdy, rozdíly v plochách 

převážně určených pro zemědělskou produkci nebo údržbu, náklady a ziskovost zemědělské činnosti, 

příjem z produkce potravin a jiné zemědělské produkce i příjem z jiných než zemědělských zdrojů a 

faktory ovlivňující efektivnost a konkurenceschopnost zemědělských podniků a hodnotu veřejných 

statků, které zemědělci poskytují. 

Komise by měla od začátku uvádět k navrhovaným opatřením vhodné provozní cíle a výchozí 

referenční hodnoty, s nimiž by bylo možné výkonnost podpory srovnávat. 

Termín pro splnění doporučení: 2019. 
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Tuto zvláštní zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Phil WYNN OWEN, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne středa 7. února 2018. 
 
 Za Účetní dvůr 
 
 
 předseda 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 



 1 

 

PŘÍLOHA I 

Rozpočtové stropy pro režim základní platby 2015–202072 

(v mil. EUR) 
Členský stát 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belgie  231,51 225,60 222,20 214,40 211,28 225,12 
Dánsko 565,12 564,77 553,02 546,80 539,58 581,97 
Německo 3 063,11 3 042,98 3 022,78 3 005,47 2 988,16 3 128,96 
Irsko 828,31 828,43 826,18 825,89 825,61 825,61 
Řecko 1 205,70 1 182,88 1 129,25 1 103,65 1 091,17 1 156,27 
Španělsko 2 809,79 2 816,11 2 826,61 2 835,99 2 845,37 2 845,37 
Francie 3 577,32 3 199,09 3 185,17 2 280,46 2 272,64 2 528,64 
Chorvatsko 79,65 87,94 108,75 126,00 143,25 138,04 
Itálie 2 345,13 2 314,33 2 245,53 2 217,39 2 189,26 2 189,26 
Lucembursko 22,86 22,82 22,78 22,76 22,74 22,74 
Malta 0,65 0,65 0,65 0,64 0,65 0,26 
Nizozemsko 521,77 513,03 504,28 475,19 466,96 509,89 
Rakousko 471,28 470,85 470,39 470,38 470,38 470,38 
Portugalsko 279,10 284,81 274,19 273,50 279,56 279,56 
Slovinsko 74,80 73,58 73,62 71,58 71,12 71,12 
Finsko 267,42 269,56 262,27 262,55 262,84 262,84 
Švédsko 383,29 401,64 401,86 402,46 403,06 403,06 
Spojené 
království 2 100,80 2 091,38 2 112,70 2 102,72 2 092,65 2 346,80 

                                                           

72 Členské státy se mohou rozhodnout své původní rozhodnutí o vnitrostátním stropu pro přímé 
platby modifikovat (příloha II nařízení (EU) č. 1307/2013). V takovém případě bude upraven 
i roční rozpočtový strop pro režim základní platby. 
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PŘÍLOHA II 

Modely provádění režimu základní platby 

 

Region
Uplatňováno na 

regionální úrovni Model BPS
Zachovat 
platební 

nároky SPS

Počet 
příjemců

Minimální 
velikost 

zemědělského 
podniku

Minimální míra 
průměru roku 2019 

na hektar

Maximální pokles 
hodnoty PN do roku 

2019
Referenční částka SPS

Integrace přímých 
plateb mimo SPS

Plochy pro výpočet počtu 
platebních nároků

Ustanovení 
o neočekávaných 

ziscích

Vlámsko ne ne 22 275 2 ha ne 2015 nebo 2013, pokud nižší ne

Valonsko ne ne 13 666 1 ha ne 2015 ne

ne částečné sblížení ano 40 696 2 ha 60 % ne – ne 2015 –

13 regionů v roce 
2015

1 region v roce 2019

paušální částka 
v roce 2015

ne 320 786 1 ha – – – – 2015 –

ne částečné sblížení ne 121 355 – 60 % ne hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ano 2015 nebo 2013, pokud méně ne

3 regiony částečné sblížení ne 684 306 0,4 ha 60 % 30 % hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ne 2015 ale bez orné půdy pod 
pevně ukotvenými skleníky

ano

50 regionů částečné sblížení ne 784 938 0,2 ha 60 % 30 % platby v rámci SPS 2014 ano 2015 nebo 2013, pokud méně ano

Kontinentální částečné sblížení ne 358 5341) – 70 % 30 % Platby v rámci SPS 2014 ano 2015 ale bez vinohradů (2013) ne

Korsika Paušální částka 
v roce 2015

ne 2 004 – – – – ne 2015 ale bez vinohradů (2013) –

ne částečné sblížení ne 72 152 1 ha 60 % ne platby v rámci SPS 2014 ano 2015 ano

ne částečné sblížení ne 982 0021) 0,5 ha 60 % 30% platby v rámci SPS 2014 ano 2015 ano

ne částečné sblížení ne 1 830 0,3 ha 0 % ne platby v rámci SPS 2014 – 2015 ne

ne paušální částka 
v roce 2015

ne 5 178 0,3 ha – – – – 2015 –

ne Plné sjednocení do 
roku 2019 

ne 47 029 0,3 ha – – hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ne 2015 ale bez orné půdy pod 
pevně ukotvenými skleníky

ne

ne Plné sjednocení do 
roku 2019 

ne 108 054 1,5 ha – – platby v rámci SPS 2014 ano 2015 ano

ne částečné sblížení ne 158 831 0,5 ha 60 % 30 % platby v rámci SPS 2014 ano 2015 nebo 2013, pokud méně ano

ne částečné sblížení ne 55 465 1 ha 60 % 30 % platby v rámci SPS 2014 ano 2015 ne

2 regiony Plné sjednocení do 
roku 2019 

ano 52 024 – 60 % ne – ne 2015 –

ne Plné sjednocení do 
roku 2020 

ano 60 543 4 ha – – – ne 2015 –

Anglie 3 regiony paušální částka 
v roce 2015

ano
87 303

5 ha – – – – 2015 –

Severní Irsko ne částečné sblížení ne 23 327 3 ha 71,4% ne hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ne 2015 ne

Skotsko 3 regiony Plné sjednocení do 
roku 2019 

ne
18 243

3 ha – – hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ne 2015 ano

Wales ne Plné sjednocení do 
roku 2019 

ne 15 348 5 ha – – hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 2014

ne 2015 ano

1) předběžné údaje

Spojené království

hodnoty platebních nároků 
SPS v roce 201430 %

Německo

Irsko 

Řecko

Španělsko

Francie 

Chorvatsko 

Itálie 

Lucembursko

Malta 

Nizozemsko 

částečné sblížení 60 %

Slovinsko 

Finsko 

Švédsko 

Rakousko

Portugalsko 

Členský stát

Belgie

Dánsko
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PŘÍLOHA III 

Realizace konceptu „aktivního zemědělce“ 

 

Region
Práh pro vynětí z uplatnění 

ustanovení týkajících se 
aktivních zemědělců (EUR)

Rozšíření negativního 
seznamu

Rozšíření na všechny 
žadatele s pouze 
nevýznamnými 

zemědělskými aktivitami1)

Práh výměry, od níž 
se činnosti považují za 

významné (ha)

Půda ponechávaná 
ve stavu vhodném 

k pastvě nebo
k pěstování plodin

Vlámsko 0 ne ne ano
Valonsko 350 ne ne ne

– 5 000 ne ne ne
– 5 000 ano ne 38 ano
– 5 000 ne ne 32 ne
– 5 000 ne ano ne
– 1 250 ne ne ne
– 200 ne ne ano
– 5 000 ne ne ne
– 1 250  2) ano ano ano
– 100 ne ne ne
– 250 ano ne ne
– 0 ano ano ne
– 1 250 ne ne ne
– 5 000 ne ne ne
– 5 000 ne ne ne
– 5 000 ne ne ne
– 5 000 ne ne 36 ne

Anglie 5 000 ne ne 36 ne
Severní Irsko 5 000 ne ne 26 ne

Skotsko 5 000 ne ne ano
Wales 0 ne ne 21 ano

1)

2) 5 000 EUR ve znevýhodněných nebo horských oblastech

Portugalsko 
Slovinsko 
Finsko 
Švédsko 

Čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013

Členský stát

Belgie

Dánsko
Německo
Irsko 
Řecko
Španělsko
Francie 
Chorvatsko 
Itálie 
Lucembursko
Malta 
Nizozemsko 

Spojené 
království

Rakousko
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 

„REŽIM ZÁKLADNÍ PLATBY PRO ZEMĚDĚLCE – PROVOZNĚ FUNKČNÍ, ALE 
S OMEZENÝM DOPADEM NA ZJEDNODUŠENÍ, CÍLENÍ A SBLIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ 

PODPORY“ 
SHRNUTÍ 
III. Podle právních předpisů EU byly členské státy povinny přidělit platební nároky způsobilým 
hektarům určeným v roce prvního přidělení platebních nároků, tj. hektarům považovaným za 
způsobilé po dokončení administrativní kontroly a kontroly na místě. Obdobně bylo hodnotu 
platebních nároků třeba vypočítat teprve po stanovení počtu těchto nároků.  
Podobné nepřesnosti v hodnotách platebních nároků BPS byly zjištěny v rámci auditů souladu 
prováděných Komisí. Tyto postupy schvalování souladu pokračují. Veškerá finanční rizika pro 
rozpočet EU v souvislosti s výdaji BPS budou řešena prostřednictvím finančních oprav. 
IV. Komise poskytla jasné a jednoznačné pokyny, dostupné všem členským státům, ve webovém 
systému Střediska komunikačních a informačních zdrojů pro správní orgány, podniky a občany 
(„CIRCABC“)1. Je povinností členských států, aby se s dostupnými pokyny seznámily. Několik 
členských států nepředalo včas některé informace.  
Proběhly audity s cílem prověřit práci certifikačních orgánů týkající se nároků BPS. Pokud jde 
o testování nároků, které se má provést, nemohou být pokyny Komise příliš direktivní, protože 
certifikační orgány jsou kvalifikovanými auditory a v souladu s mezinárodně uznávanými 
auditorskými standardy by při provádění certifikace měly používat svůj odborný úsudek. V některých 
členských státech certifikační orgán přepočítal nároky u všech operací podrobených testování věcné 
správnosti (tj. u statisticky vybraného vzorku). 
V. Proces společné normotvorby vyústil v několik možností, jak režim základní platby uplatňovat. 
Zahrnoval však také možnost, aby členské státy omezily svůj výběr. Komise se domnívá, že členské 
státy, které uplatnily restriktivní přístup k možnostem SZP, byly vystaveny menší administrativní 
zátěži.  
VI. Negativní seznam nebyl obsažen v návrhu Komise, ale byl zaveden v důsledku politického 
kompromisu. Komise původně navrhovala, aby existovalo jedno kritérium pro všechny žadatele 
(přímé platby ve výši alespoň 5 % celkových nezemědělských příjmů), ale spolunormotvůrci poskytli 
řadu možností politiky v oblasti uplatňování ustanovení o aktivních zemědělcích a členským státům 
umožnili zohlednit svá národní specifika. 
VII. Cílení často vede ke složitějšímu uplatňování. Je zjevné, že každá změna zákonných požadavků, 
včetně definic způsobilosti, má důsledky pro administrativní a kontrolní systémy (IACS). Během 
provádění poslední reformy poskytovala Komise rozsáhlou podporu, mimo jiné pro účely prvního 
přidělení platebních nároků. 
IX. Přímé platby se v naprosté většině poskytují na hektar způsobilé plochy, a proto úzce souvisejí se 
zemědělskou plochou v hospodářství. BPS by však neměl být posuzován jako samostatný režim. 
Tento režim zajišťuje, aby byla zemědělcům vyplácena minimální podpora na hektar. BPS je ovšem 
doplňován dalšími platbami, které upřednostňují přerozdělování podpory. Analýza provedená Komisí 
ve skutečnosti ukazuje, že přímé platby na hektar s rostoucí velikostí hospodářství klesají a že 
jednotková podpora je vyšší u malých hospodářství, která mají v průměru nižší příjem na pracovníka.  

                                                      
1 CIRCABC je webová služba poskytovaná Evropskou komisí pro sdílení dokumentů s členskými státy.  
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Hodnotu půdy z velké části ovlivňuje řada faktorů jiných než podpora SZP, např.: ceny zemědělských 
komodit, tlak měst, vnitrostátní předpisy o trhu s půdou, daně, délka platnosti nájemních/pachtovních 
smluv atd. Navíc v členských státech s režimem BPS, kde lze s nároky snadno obchodovat odděleně 
od půdy, dochází k menší kapitalizaci podpory příjmů do cen půdy.  
X. Účelem BPS je zlepšit celkovou situaci zemědělců, pokud jde o jejich příjmy. Podpora BPS je 
založená na ploše a oddělená od produkce a ve většině členských států má vazbu na historické 
referenční údaje. Nezaměřuje se na individuální situaci každého zemědělského podniku, aby se 
zamezilo nadměrné administrativní zátěži. Další zacílení podpory se provádí prostřednictvím jiných 
režimů, jako je platba pro mladé zemědělce, redistributivní platba, režim pro malé zemědělce 
a dobrovolná podpora vázaná na produkci.  
Připravované posouzení dopadů, které bude součástí návrhu nového realizačního modelu SZP, 
provede analýzu současného rozdělování a cílení podpory příjmů podle velikosti hospodářství 
a druhu zemědělské činnosti se zohledněním příjmu ze zemědělských činností. Při posuzování 
celkového významu podpory příjmů se vezmou v potaz také další příjmy, vytvářené 
z nezemědělských činností založených na zemědělských faktorech (například z agroturistiky). V této 
souvislosti je třeba uvést, že toto posouzení dopadů je teprve v počáteční fázi, a proto zatím nelze 
určit, zda bude zahrnovat všechny faktory uvedené v této připomínce.  
XI. Zajištění spravedlivé životní úrovně zemědělců je skutečně cílem SZP uvedeným ve Smlouvě. 
Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ navrhuje nový realizační model SZP, ve 
kterém by Unie měla stanovit základní parametry politiky a členské státy by měly nést větší 
odpovědnost, pokud jde o způsob dosahování cílů, které by měly být uvedeny a odůvodněny ve 
strategickém plánu SZP. Komise uznává význam životaschopné produkce potravin jakožto cíle SZP 
a zadala vyhodnocení dopadu opatření SZP na „životaschopnou produkci potravin“.  
XII. Některá doporučení byla přijata a některá odmítnuta. Konkrétně byla přijata doporučení týkající 
se alokace a výpočtu nároků BPS a role certifikačních orgánů. Odmítnuto však bylo doporučení 
týkající se systémů Komise pro poskytování informací členským státům. 
XIII. Co se týče návrhů na příští programové období, Komise doporučení přijímá zčásti. Sdělení 
Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“2 navrhuje nový realizační model SZP. Cílem 
sdělení je dosáhnout větší míry subsidiarity, která umožní lépe zohledňovat místní podmínky 
a potřeby a v jejich kontextu posuzovat záměry a cíle. Posouzení dopadů, které podpoří návrh 
Komise pro SZP po roce 2020, vezme v potaz všechny dostupné důkazy o dosavadních výsledcích 
dané politiky, mimo jiné analýzu některých navržených faktorů, a tyto informace využije v rámci 
analýzy konkrétních řešení pro budoucnost.  
Aby nepředjímala výsledky výše zmíněného posouzení dopadů, nemůže Komise v této fázi přijmout 
doporučení, aby od začátku uváděla k navrhovaným opatřením vhodné operační cíle a výchozí 
referenční hodnoty, s nimiž lze výkonnost podpory porovnávat. Nicméně v souladu se sdělením 
Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ bude zvážen způsob, jak posuzovat výkonnost 
jakýchkoli typů opatření, ve vhodných případech včetně podpory příjmů. 

ÚVOD 
3. Při příležitosti reformy z roku 2013 se Komise zabývala nedostatky zjištěnými EÚD, a bylo tedy 
zavedeno závazné ustanovení o „aktivních zemědělcích“. V rámci předchozího systému (který se 
řídil nařízením (ES) č. 73/2009) již členské státy mohly volitelně některé osoby vyloučit z přístupu 
k přímé podpoře. K vyloučení mohlo dojít, jestliže zemědělská činnost tvořila pouze zanedbatelnou 
část celkové hospodářské činnosti těchto osob nebo se jejich podnikatelská činnost nezaměřovala na 

                                                      
2 COM(2017) 713 final. 
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zemědělskou činnost nebo se na ni zaměřovala pouze okrajově. Pro tuto možnost se rozhodlo pouze 
Nizozemsko. 
Také definice termínu „způsobilá půda“ byla zdokonalena tak, aby zahrnovala zvláštní požadavky na 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin. Kromě toho mají 
členské státy možnost sestavit seznam oblastí převážně využívaných k nezemědělské činnosti. 
Definice termínů „zemědělec“ a „zemědělská činnost“ odpovídá oddělení přímých plateb od 
produkce a související potřebě neukládat s ohledem na pravidla „zelené kategorie“ WTO jako 
kritérium způsobilosti produktivní činnosti. 
Podobné chyby a nedostatky byly zjištěny v rámci auditů souladu prováděných Komisí ohledně SPS. 
Finanční riziko pro rozpočet EU vyplývající z těchto chyb a nedostatků bylo řešeno prostřednictvím 
finančních oprav, které byly uplatňovány, dokud dotčené členské státy nepřijaly vhodná nápravná 
opatření k zajištění legality a správnosti výdajů SPS.  
12. Viz odpověď Komise k bodu 13. 
13. U členských států uplatňujících model částečného sblížení je hodnota platebních nároků založena 
na historických prvcích, a historické rozdíly v míře podpory na hektar proto přetrvávají. Tyto rozdíly 
v míře podpory se však v důsledku procesu vnitřního sbližování budou do roku podání žádosti 2019 
postupně snižovat.  

PŘIPOMÍNKY 
29. Překročení stropu BPS bylo zjištěno také v rámci auditu souladu, který v Itálii provedla Komise. 
Tento postup schvalování souladu pokračuje. Veškerá finanční rizika pro rozpočet EU v souvislosti 
s výdaji BPS budou řešena prostřednictvím finančních oprav. 
a) U řídicího a kontrolního systému, který se týká platebních nároků BPS ve Spojeném království 
(Skotsku), dosud neproběhl audit souladu. V případě, že budou zjištěny chyby ohledně přidělených 
platebních nároků, budou výsledná finanční rizika pro rozpočet EU řešena prostřednictvím finančních 
oprav, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření k zajištění legality a správnosti výdajů BPS. 
Pokud jde o Nizozemsko, je si Komise vědoma zjištění EÚD nasvědčujícího nesprávnému použití 
pravidel pro vnitřní sbližování. Tato otázka bude vzata v potaz v rámci analýzy rizik pro účely 
plánování auditů Komise.  
b) Skutečnost, že zemědělci neznali konečnou hodnotu svých nároků v rámci režimu BPS před 
podáním žádosti na další rok podání žádosti, byla zjištěna také v rámci auditu souladu, který ve 
Francii a ve Spojeném království (Anglii) provedla Komise. Tyto postupy schvalování souladu 
pokračují. Veškerá finanční rizika pro rozpočet EU budou řešena prostřednictvím finančních oprav. 
Ohledně Spojeného království (Skotska) viz odpověď Komise k bodu 29 písm. a). 
i) Podobná zpoždění byla zjištěna v rámci auditu souladu, který ve Francii provedla Komise.  
Se zohledněním těchto nedostatků bylo dne 12. července 2016 přijato prováděcí rozhodnutí Komise 
(C(2016) 4287), kterým byly pozastaveny měsíční platby Francii v období od července 2016 do 
července 2017 včetně. K pozastavení došlo na úrovni 3 % přímých plateb požadovaných 
k proplacení.  
Tento postup schvalování souladu pokračuje. Veškerá finanční rizika pro rozpočet EU budou řešena 
prostřednictvím finančních oprav, dokud dotčený členský stát nepřijme vhodná nápravná opatření 
k zajištění legality a správnosti výdajů BPS. 
ii) Podobné nedostatky řídicího a kontrolního systému, který se týká BPS, byly zjištěny v rámci 
auditů souladu, které ve Spojeném království (Anglii) provedla Komise. Tento postup schvalování 
souladu pokračuje. Veškerá finanční rizika pro rozpočet EU způsobená těmito nedostatky budou 
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řešena prostřednictvím finančních oprav, které budou uplatňovány, dokud nebudou přijata vhodná 
nápravná opatření k zajištění legality a správnosti výdajů BPS.   
Ohledně Spojeného království (Skotska) viz odpověď Komise k bodu 29 písm. a). 
31. Podobné nedostatky řídicího a kontrolního systému, který se týká BPS, byly zjištěny v rámci 
auditů souladu, které v Itálii provedla Komise. Tyto postupy schvalování souladu pokračují. Veškerá 
finanční rizika pro rozpočet EU způsobená těmito nedostatky budou řešena prostřednictvím 
finančních oprav, které budou uplatňovány, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření 
k zajištění legality a správnosti výdajů BPS. 
32. Audity souladu, které v Řecku, Francii, Itálii a Spojeném království provedla Komise, vedly 
k podobným zjištěním. Tento postup schvalování souladu pokračuje. Veškerá finanční rizika pro 
rozpočet EU způsobená těmito chybami a nedostatky budou řešena prostřednictvím finančních oprav, 
které budou uplatňovány, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření k zajištění legality 
a správnosti výdajů BPS. 
33. Spolehlivost informací v registru zvířat bude ověřena během auditu souladu, který je v souladu 
s víceletým programem auditů na období 2017–2020 naplánován na první pololetí roku 2018. 
Veškerá finanční rizika pro rozpočet EU budou řešena prostřednictvím finančních oprav, které budou 
uplatňovány, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření k zajištění legality a správnosti výdajů 
BPS. 
34. Pokyny vydané Komisí byly jasné, jednoznačné a konzistentní. Kromě toho se každý výkladový 
dokument nebo odpověď širšího významu zpravidla zpřístupní všem členským státům 
prostřednictvím webové služby CIRCABC. Zástupci všech členských států, kteří mají přístup 
k systému CIRCABC, se mohou zaregistrovat v systému pro upozornění zajišťujícím, že obdrží 
oznámení vždy, když je v systému CIRCABC k dispozici nový dokument. Je povinností členských 
států pravidelně kontrolovat CIRCABC s cílem zajistit, aby správně používaly právní předpisy EU. 
36. Některé audity v kalendářních letech 2016 a 2017 skutečně nebyly provedeny podle plánu. 
Vzhledem k dostupným lidských zdrojům dostaly prioritu nezbytné kroky navazující na 
13 dokumentárních auditů zahájených v roce 2016, které se vedle dobrovolné podpory vázané na 
produkci týkaly také aspektů souvisejících s BPS, jako je ustanovení o aktivních zemědělcích, 
přidělování platebních nároků z vnitrostátní rezervy atd.  
Práci certifikačních orgánů týkající se legality a správnosti Komise přezkoumala na základě analýzy 
rizik, a práci v oblasti nároků BPS proto nepřikládala zvláštní prioritu, protože činnost certifikačních 
orgánů zahrnuje jak fondy SZP, tak všechna opatření. Byly naplánovány některé audity specificky za 
účelem kontroly práce certifikačního orgánu týkající se nároků BPS. V případě auditů, do jejichž 
rozsahu nároky nespadaly, Komise práci certifikačního orgánu v oblasti nároků specificky 
nezkoumala, pokud s ní nebyla spojena zvláštní rizika. V rámci finančního schvalování byly 
sledovány všechny otázky týkající se nároků BPS.  
37. V souladu s její strategií auditu je práce Komise v oblasti auditů souladu založena na systémech 
a na rizicích, tj. zaměřuje se, například prostřednictvím přezkumu vzorků operací, na ověřování 
klíčových kontrol, s nimiž je v případě nedodržování pravidel EU spojeno nejvyšší finanční riziko. 
Vzhledem k načasování těchto auditů souladu byly za klíčové kontroly spojené s nejvyšším 
finančním rizikem považovány kontroly související s prvním přidělením platebních nároků BPS, 
jakož i s přidělováním nových platebních nároků BPS z vnitrostátní rezervy, které je důležitým 
aspektem správy této rezervy. Přezkum vzorků operací umožnil rovněž ověřit důležité prvky 
obecných výpočtů (tj. různé používané koeficienty, vypočítané roční průměry atd.). 
Většina auditů souladu týkajících se platebních nároků BPS byla provedena v roce 2016. V té době 
(kdy bylo první přidělení platebních nároků právě dokončeno, či dokonce ještě dokončeno nebylo, 
a vzhledem k významným zpožděním při zavádění BPS v některých členských státech) z posouzení 
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nevyplynulo, že by postupy pro rušení neoprávněně přidělených platebních nároků představovaly 
vysoké finanční riziko. 
39. Testování nároků, které mají certifikační orgány provádět, sestává ze dvou kroků a je stanoveno 
v pokynech, které byly těmto orgánům poskytnuty: 
- zaprvé se týká postupů zavedených členským státem pro zajištění správného přidělení nároků 
a správného výpočtu hodnoty nároků (srov. oddíl 5.2 pokynu č. 2). Hlavní procesní aspekty, které se 
mají zkontrolovat, jsou podrobně uvedeny v oddíle 7.2.2 pokynu č. 3, protože přidělováním nároků 
je třeba se zabývat z procesního (systémového) hlediska. Poté by mělo následovat testování souladu 
u konkrétních operací. Pokyn č. 3 doporučuje použít deset operací. Pro účely testování souladu pokyn 
č. 2 jednoznačně doporučuje použít jako referenční úroveň seznam klíčových a pomocných kontrol 
(srov. s. 21 pokynu č. 2 pro rozpočtový rok 2016), 
- zadruhé by měl certifikační orgán v rámci testování věcné správnosti dokumentace pro přímé platby 
provést kontrolu matematické správnosti, jakož i kontrolu toho, zda byl k platbě převzat konečný 
počet nároků.   
40. Pokyny Komise nemohou být příliš direktivní, protože certifikační orgány jsou kvalifikovanými 
auditory a v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy by při provádění certifikace 
měly používat svůj odborný úsudek. V některých členských státech certifikační orgán přepočítal 
nároky u všech operací podrobených testování věcné správnosti (tj. u statisticky vybraného vzorku).  
41. Pokyny Komise mají obecnou povahu a nemohou pamatovat na všechny situace v členských 
státech. Pokyny jsou nicméně jasné, pokud jde o práci, kterou mají certifikační orgány ohledně 
nároků vykonat, jak je uvedeno v odpovědi Komise k bodu 39. Kromě toho se v oddíle 7.2.2 pokynu 
č. 3 uvádí, že rozpočtový rok 2016 (rok podání žádosti 2015) je prvním rokem stanovení platebních 
nároků, a proto byl vyžádán závěr certifikačních orgánů ohledně procesu přidělování nároků.  
Mimoto se několik členských států opozdilo při stanovování konečných nároků. Jelikož mají 
certifikační orgány přísné lhůty pro podávání zpráv (tj. do 15. února po skončení daného 
rozpočtového roku), nemohly ve všech případech učinit závěr ohledně správnosti výpočtu nároků. 
První odrážka: Ve většině členských států, které mají regionální platební agentury a ve kterých se 
nároky vypočítávají na celostátní úrovni, je výpočty nároků možné podrobit certifikačnímu auditu. 
V případě Německa ústřední orgán, který vypočítal platební nároky, certifikačnímu auditu podroben 
nebyl. Případ Německa (Dolního Saska) tedy nevypovídá o práci certifikačních orgánů vykonávané 
v ostatních členských státech. 
Druhá odrážka: Otázka nároků pro Itálii je dále řešena prostřednictvím probíhajícího auditu souladu.  
Třetí odrážka: Otázka nároků pro Francii je dále řešena v rámci probíhajícího auditu souladu. 
42. Počáteční návrh Komise cílil na zjednodušení režimu přímých plateb. Původní návrh Komise totiž 
obsahoval méně možností, a byl tedy jednodušší. Během procesu společné normotvorby však byly 
doplněny další možnosti, což zvýšilo složitost pravidel. Zjednodušení je kromě toho jedním 
z hlavních cílů v rámci jednání o nové společné zemědělské politice pro období po roce 2020.  
43. Je sice pravda, že model stanovení hodnot platebních nároků na základě vnitřního sbližování je 
složitější, ale je třeba uvést, že použití tohoto modelu jako alternativy k jednoduchému modelu 
paušální sazby od prvního roku provádění bylo pro členské státy jednou z možností. Volba 
konkrétního modelu provádění ze strany členských států je v souladu se zásadou sdíleného řízení 
SZP, podle níž je provádění přímo řízeno každým členským státem a vnitrostátní orgány jsou 
odpovědné za správu a kontrolu přímých plateb zemědělcům ve své zemi. 
45. Španělské orgány se rozhodly pro model regionalizace BPS na základě mnoha kritérií v těsné 
spolupráci s regionálními orgány. Uplatňování současné regionalizace BPS bude posouzeno 
a zohledněno v rámci úvah o budoucí SZP.  
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46. Rozšíření definice způsobilé plochy nebylo pro členské státy povinné. Pokud členské státy této 
možnosti využijí, mají odpovědnost posoudit složitost systému, který se rozhodnou uplatňovat, spolu 
se skutečnou potřebou zohledňovat konkrétní zemědělské metody na svém území. 
48. Právní předpisy stanovily možnost omezit nárůst hodnoty platebních nároků v případě, že by tento 
nárůst vedl k neočekávaným ziskům. Rozhodnutí o tom, zda toto volitelné ustanovení použít, spadá 
do odpovědnosti členských států.  
Navíc, pokud neočekávané zisky vzniknou kvůli podmínkám, které byly vytvořeny uměle a v rozporu 
s cíli SZP, použije se (povinná) doložka o obcházení stanovená v článku 60 nařízení (EU) 
č. 1306/2013. V důsledku použití článku 60 se příslušným fyzickým nebo právnickým osobám 
neposkytne žádná výhoda.  
Konečně u zemědělských podniků, které získávají platební nároky vysoké hodnoty soustředěním 
podpory na menší plochu, se na tyto nároky vztahuje vyšší snížení dané vnitřním sbližováním. 
 

Reakce EÚD na odpověď 

Doložka o obcházení stanovená v článku 60 nařízení (EU) č. 1306/2013 a vnitřní sbližování mají jako 
mechanismy omezující neočekávané zisky pouze omezený dopad. 

Jak opakovaně uvedl Soudní dvůr, uplatnění doložky o obcházení členskými státy je podmíněno 
zaprvé, kombinací objektivních okolností, za kterých nebylo přes formální dodržení podmínek daných 
pravidly Evropské unie jejich účelu dosaženo, a zadruhé, subjektivním prvkem spočívajícím v záměru 
získat výhodu umělým vytvořením podmínek nutných pro získání této výhody. V případě 
neočekávaných zisků v důsledku převodu půdy na jiné zemědělce (viz rámeček 2) je pro členské státy 
extrémně obtížné dokázat, že výhradním záměrem žadatele při převodu půdy bylo získat výhodu 
v rozporu s cíli BPS. 

Do roku 2019 sníží vnitřní sbližování hodnotu nároků v rámci režimu základní platby uvedených 
v rámečku 2 o přibližně 25 %, což znamená, že zemědělci i tak v tomto roce získají 75 % z daného 
neočekávaného zisku. 

 
53. Podobné nedostatky týkající se ověřování statusu aktivního zemědělce u žadatelů byly zjištěny 
v rámci auditů souladu prováděných Komisí. Tyto postupy schvalování souladu pokračují. Veškerá 
finanční rizika pro rozpočet EU budou řešena prostřednictvím finančních oprav, dokud dotčený 
členský stát nepřijme vhodná nápravná opatření k zajištění legality a správnosti výdajů na přímé 
platby. 
54. Pro uplatňování ustanovení o aktivních zemědělcích poskytli spolunormotvůrci řadu možností 
politiky a členským státům umožnili zohlednit svá národní specifika. 
Používání prahové hodnoty vyjádřené ve způsobilých hektarech jakožto alternativního kritéria pro 
účely čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013 s cílem prokázat, že zemědělská činnost není 
zanedbatelná, hodnotí Komise příznivě, pokud tato podmínka není spojena s pobízením zemědělců 
k produkci.  
55. Negativní seznam nebyl obsažen v návrhu Komise, ale byl zaveden v důsledku politického 
kompromisu. Komise původně navrhovala, aby existovalo jedno kritérium pro všechny žadatele 
(přímé platby ve výši alespoň 5 % celkových nezemědělských příjmů), ale spolunormotvůrci poskytli 
řadu možností politiky v oblasti uplatňování ustanovení o aktivních zemědělcích a členským státům 
umožnili zohlednit svá národní specifika. Je dosti pravděpodobné, že v důsledku existence 
negativního seznamu se některé subjekty rozhodly žádost vůbec nepodat, a takovéto údaje nemá 
Komise k dispozici.  
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Rámeček 3 – Příklady různého zacházení v obdobných situacích 
Komise zveřejnila pokyny k uplatňování článku 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 (DSCG/2014/29). Je 
povinností členských států, aby toto ustanovení dále uplatňovaly v souladu s účelem pravidla 
o aktivních zemědělcích a obecnými zásadami práva EU.  
Pokud jde o stálé sportovní a rekreační areály, má negativní seznam cílit na specializované 
provozovatele trvale existujících ploch se stálým vybavením nebo stálými stavbami pro diváky, které 
se využívají pro účely sportovních a rekreačních činností. Německo se těmito pokyny řídilo. 
V případě Francie ještě probíhá schvalování souladu. 
Spolunormotvůrce zavedl flexibilitu umožňující členským státům nastavit negativní seznam podle 
svých zvláštních podmínek a potřeb. Druhý pododstavec čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 totiž 
členským státům dovoluje zařadit na základě objektivních a nediskriminačních kritérií na negativní 
seznam jakékoli další obdobné nezemědělské podniky nebo činnosti. Veškeré položky nově zařazené 
na seznam však musí být objektivně odůvodněny na základě kritéria „obdobnosti“ uvedeného v čl. 9 
odst. 2, tj. podniky/činnosti daných subjektů by měly být svou povahou obdobné jako 
podniky/činnosti subjektů již zařazených na negativní seznam. 
Stejně tak se spolunormotvůrce rozhodl umožnit volitelné uplatňování čl. 9 odst. 3 téhož nařízení. 
57. V důsledku procesu jednání o takzvaném souhrnném nařízení3 lze čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1307/2013 (negativní seznam) od roku 2018 nebo kteréhokoli následujícího roku přestat používat. 
Naproti tomu čl. 9 odst. 1 se i nadále používá pro všechny členské státy, které mají plochy přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin. 
60. Vymezení způsobilosti na základě znaků zemědělské půdy nezbavuje zemědělce povinnosti 
vykonávat zemědělskou činnost. Uvedené znaky by měly vyplývat z této činnosti. Jestliže členské 
státy tyto znaky vymezí správně, budou opuštěné plochy pokládány za opuštěné, a tedy budou 
považovány za nezpůsobilé. 
62. Komise se domnívá, že v případě ploch přirozeně ponechávaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin by minimální činnost neměla být zcela oddělena od obhospodařování půdy, 
ledaže by to bylo výsledkem provádění sítě Natura 2000 (z čehož také vyplývá, že u daných ploch 
existovalo právo na platby v roce 2008)4.  

Rámeček 5 – Minimální činnosti na půdě ponechávané ve stavu vhodném k pastvě nebo 
k pěstování plodin 
Skotské orgány Komisi neoznámily své rozhodnutí provádět na půdě v každém kalendářním roce 
místo zemědělské činnosti posouzení vlivů na životní prostředí.  
Je sporné, zda lze posouzení vlivů na životní prostředí považovat za minimální činnost na zemědělské 
ploše. 
Předpokládá se, že daná činnost má dopad na samotnou půdu (např. udržuje, nebo dokonce zvyšuje 
přírodní hodnotu daných travních porostů) a neomezuje se na pozorování environmentálního stavu 
příslušné plochy, jehož vývoj není důsledkem žádných činností vykonávaných zemědělcem. 

Rámeček 6 – Účinky redistribuce v závislosti na uplatňovaném modelu režimu základní 
platby 

                                                      
3 Nařízení (EU) 2017/2393 (Úř. věst. L 350, 29.12.2017). 

4 Čl. 32 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1307/2013. 
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Španělské orgány se rozhodly pro model regionalizace BPS na základě mnoha kritérií v těsné 
spolupráci s regionálními orgány. Uplatňování současné regionalizace BPS bude posouzeno 
a zohledněno v rámci úvah o budoucí SZP.  
Přestože částka převedená z platebních nároků vysoké hodnoty na platební nároky nízké hodnoty 
vyjádřená jako procento stropu BPS ukazuje na lepší sbližování v Itálii než ve Španělsku, srovnání 
uvedených procentních podílů neumožňuje vyvozovat závěry o různých účincích sbližování mezi 
všemi členskými státy. Členský stát, u kterého je toto procento vyšší než u jiného, totiž nezbytně 
nebude na konci období v lepší situaci. Je důležité vzít v úvahu také výchozí stav, zejména možnost 
dalšího sbližování. Přestože převody finančních prostředků vyjádřené jako procento stropu BPS 
budou v členském státě, který má hodnoty platebních nároků blízké průměru již na začátku období 
sbližování, nižší, může tento členský stát skončit s více sblíženými hodnotami než členský stát 
s mnohem vyšším procentem převedených prostředků.  
69. Rozdílnost průměrné výše podpory BPS lze zčásti vysvětlit skutečností, že členské státy přijaly 
rozdílná rozhodnutí o rozdělení prostředků mezi různé režimy přímých plateb. Finanční krytí na BPS 
se rovná objemu prostředků, který zbývá po přidělení finančních prostředků ostatním režimům.  
BPS je režim plateb oddělených od produkce, který má z podstaty věci minimální vliv na rozhodování 
zemědělců o produkci, a tedy i na trh a podmínky hospodářské soutěže. Hodnocení, které provedl 
EÚD, vychází z teoretického předpokladu, že zemědělci v různých členských státech jsou v totožné 
situaci. Taková srovnatelná situace by znamenala nejen rovnost podmínek produkce, ale také to, že 
jsou ve dvou členských státech totožné ceny půdy, nájmy/pachty a další produkční faktory.   
70. Režim základní platby zajišťuje, aby všichni zemědělci dostávali minimální podporu na hektar. 
Zacílení přímých plateb umožňují jiné režimy, jako je redistributivní platba, platba pro mladé 
zemědělce, režim pro malé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci. BPS je systém 
založený na ploše, a celková podpora má tedy tendenci růst s velikostí hospodářství. Analýza 
provedená Komisí ovšem ukazuje, že přímé platby na hektar s rostoucí velikostí hospodářství klesají 
a že u malých hospodářství, která mají v průměru nižší příjem na pracovníka, je jednotková podpora 
vyšší, především díky využívání ostatních režimů přímých plateb. 

Rámeček 7 – Příklady redistribuce na základě reformy z roku 2013 beze změny struktury 
hospodaření 
EÚD uvádí příklady zemědělských podniků, u kterých došlo k exponenciálnímu nárůstu obdržené 
podpory, přestože se nezměnil jejich způsob hospodaření.   
Komise má za to, že na absolutní výši podpory nelze pohlížet izolovaně, ale je třeba ji hodnotit spolu 
s velikostí plochy a podporou, kterou obdrželi ostatní zemědělci ve srovnatelné situaci před sblížením 
a po sblížení. V rámci sbližování lze totiž významný nárůst podpory pro daného zemědělce s největší 
pravděpodobností vysvětlit tím, že podpora, kterou zemědělec dostával před zavedením BPS, byla 
značně podprůměrná, nebo tím, že se BPS vztahuje na větší plochu, než na jakou se vztahoval SPS. 
Jak nárůst platebních nároků nízké hodnoty, tak větší pokrytá plocha přitom byly jasnými cíli daného 
režimu. 
Při bližším prozkoumání příkladů, na něž EÚD upozornil, nejsou popsané situace tak extrémní, jak 
se mohou jevit na první pohled.  
Například ve Spojeném království (Skotsku), kde v roce 2019 dojde ke sblížení podpory na úrovni 
regionální paušální sazby, je maximální podpora na plochu v roce podání žádosti 2019 stanovena na 
161 EUR/ha pro region 1 (orná půda a trvalé travní porosty), 26,9 EUR/ha pro region 2 (extenzivní 
pastviny v jiných než znevýhodněných oblastech a ve znevýhodněné oblasti s kategoriemi pastvy B, 
C a D) a 8,7 EUR/ha pro region 3 (extenzivní pastviny ve znevýhodněné oblasti s kategorií 
pastvy A). Komise se domnívá, že tyto výše platby na plochu nejsou stanoveny na nevhodné úrovni.  
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Pokud jde o uvedený příklad z Itálie, činí průměrná platba na hektar u dotyčného zemědělce přibližně 
225 EUR, což je o něco méně než průměrná hodnota platebního nároku BPS v Itálii pro rok podání 
žádosti 2015 (228 EUR/ha). 
V případě Německa je třeba vysvětlit, že v tomto členském státě bude do roku 2019 postupně 
zavedena celostátní paušální sazba. 
71. Přímé platby mohou být v závislosti na různých faktorech více či méně kapitalizovány do cen 
půdy. Podpora SZP je jen jedním z mnoha faktorů ovlivňujících hodnotu půdy; k dalším patří: ceny 
zemědělských komodit a zemědělská produktivita, tlak měst, různé vnitrostátní předpisy o trhu 
s půdou, délka platnosti nájemních/pachtovních smluv, různé úrovně zdanění půdy… Swinnen et al. 
uvádějí: „CAP subsidies have an impact on land values but the impact varies importantly across 
countries and appears relatively modest compared to other factors, in particular where land prices 
are high“5 [Dotace SZP mají vliv na hodnotu půdy, ale tento vliv je ve významné míře různý 
v různých zemích a ve srovnání s jinými faktory se jeví jako poměrně nízký, zejména v oblastech 
s vysokými cenami půdy]. Navíc v členských státech s režimem BPS, kde lze s nároky snadno 
obchodovat odděleně od půdy, dochází k menší kapitalizaci podpory příjmů do cen půdy. 
72. BPS členským státům umožňuje cílit podporu tím, že vyloučí zemědělce, kteří nijak zvlášť 
podporu příjmů nepotřebují, nebo že rozliší základní platbu. Dalšího zacílení podpory se dosahuje 
především prostřednictvím jiných režimů, jako je redistributivní platba, platba pro mladé zemědělce, 
režim pro malé zemědělce nebo dobrovolná podpora vázaná na produkci. Zatímco některé členské 
státy vykazují značnou míru cílení, v jiných se cílení provádí v menším rozsahu. 
Smlouva kromě toho uvádí zvýšení produktivity zemědělství jako prostředek k zajištění odpovídající 
životní úrovně zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob 
zaměstnaných v zemědělství. Proto je vhodné zaměřit se na příjmy pocházející ze zemědělských 
činností, neboť tyto příjmy mají pro SZP prvořadou důležitost6. Konečně je třeba uvést, že náklady 
na sběr údajů o příjmech domácností zemědělců mohou převážit nad přínosy7. 
73. Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“8 navrhuje nový realizační model SZP.   
Cílem sdělení je dosáhnout větší míry subsidiarity, která umožní lépe zohledňovat místní podmínky 
a potřeby a v jejich kontextu posuzovat záměry a cíle. Komise navíc uznává význam životaschopné 
produkce potravin jakožto cíle SZP a zadala vyhodnocení dopadu opatření SZP na „životaschopnou 
produkci potravin“.  
Posouzení dopadů, které podpoří návrh Komise pro SZP po roce 2020, vezme v potaz všechny 
dostupné důkazy o dosavadních výsledcích dané politiky a tyto informace využije v rámci analýzy 
konkrétních řešení pro budoucnost. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
74. Počáteční návrh Komise cílil na zjednodušení režimu přímých plateb. Původní návrh Komise totiž 
obsahoval méně možností, a byl tedy jednodušší. Během procesu společné normotvorby však byly 
doplněny další možnosti, což zvýšilo složitost pravidel. 

                                                      
5 Swinnen J., Ciaian P, Kancs d'A., Study on the functioning of land markets in the EU Member States under the influence of measures 
applied under the Common Agricultural Policy. Final report, Centrum pro evropská politická studia (CEPS), 2008. 

6 Viz odpovědi Komise (bod V shrnutí) na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2016 „Je Komisí zavedený systém měření 
výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“. 

7 Viz odpovědi Komise (bod VI b) shrnutí) na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2016 „Je Komisí zavedený systém 
měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“. 

8 COM(2017) 713 final. 
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Pokud jde o cílení, BPS členským státům umožňuje podporu zacílit tím, že vyloučí zemědělce, kteří 
nijak zvlášť podporu příjmů nepotřebují, nebo že rozliší základní platbu. Dalšího zacílení podpory se 
dosahuje především prostřednictvím jiných režimů, jako je redistributivní platba, platba pro mladé 
zemědělce, režim pro malé zemědělce nebo dobrovolná podpora vázaná na produkci. Zatímco některé 
členské státy vykazují značnou míru cílení, v jiných se cílení provádí v menším rozsahu.  
Pokud jde sbližování, měly členské státy podle nařízení (EU) č. 1307/2013 ohledně vnitřního 
sbližování tři možnosti (paušální sazba od roku 2015, plné sblížení do roku 2019 a částečné sblížení 
(„režim tunelu“)). Dopad a účinky provádění proto mohou být v různých členských státech různé. 
Významnou úlohu z hlediska skutečné úrovně dosaženého sblížení hrálo také uplatňování 
regionalizace. 
75. S výjimkou Nizozemska a Spojeného království (Skotska) vedly audity souladu provedené 
Komisí k podobnému zjištění. Tyto postupy schvalování souladu pokračují. Veškerá finanční rizika 
pro rozpočet EU způsobená chybami a nedostatky ve fungování řídicích a kontrolních systémů 
týkajících se BPS budou řešena prostřednictvím finančních oprav, které budou uplatňovány, dokud 
nebudou přijata vhodná nápravná opatření k zajištění legality a správnosti výdajů BPS. 

Doporučení 1 
Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že je již realizuje prostřednictvím vydaných pokynů, 
prováděného sledování a schvalování souladu. Jsou-li zjištěny chyby a nedostatky ve fungování 
klíčových kontrol, žádá Komise členské státy, aby přijaly nápravná opatření, a sleduje provádění 
těchto opatření členskými státy.  
Kromě toho Komise členským státům poskytuje pokyny a doporučení k správnému uplatňování 
těchto klíčových kontrol. 
76. Přímé platby, stejně jako veškeré výdaje z EZZF, se provádějí podle zásady sdíleného řízení mezi 
Komisí a členskými státy. Aby bylo zajištěno správné používání režimu BPS, jsou členské státy 
povinny Komisi náležitě oznamovat informace a předávat jí dokumenty za účelem splnění povinností 
stanovených v nařízení (EU) č. 1307/2013. 
Komise poskytla jasné a jednotné pokyny a výklad, které jsou v případě, že mají širší význam, 
k dispozici všem členským státům v systému CIRCABC. 
77. Komise se domnívá, že vysvětlila, co se od certifikačních orgánů vyžaduje. Auditní činnost, která 
se od certifikačních orgánů očekává pro rozpočtový rok 2016 (rok podání žádosti 2015), je jasně 
stanovena v pokynech č. 2 a 3.  

Doporučení 2 
(a) Komise toto doporučení odmítá, protože v souladu se zásadou sdíleného řízení je uplatňování 
jednotného výkladu právního rámce BPS povinností členských států. Veškeré výklady a důležité 
informace jsou s členskými státy sdíleny ve Výboru pro přímé platby a důležité dokumenty se 
nahrávají do systému CIRCABC, který je rovněž k dispozici členským státům. V souladu s tím má 
Komise za to, že ohledně šíření informací a zajištění účinnosti jednotných výkladů mezi členskými 
státy učinila náležité kroky, a domnívá se tedy, že další maximalizace by nebyla v jejích možnostech.  
(b) Komise toto doporučení přijímá. Komise uznává význam předávání klíčových informací 
o provádění režimů přímé podpory. Komise však v této fázi není schopna přijmout konkrétní závazky 
v souvislosti s legislativními návrhy na období po roce 2020. Kromě toho již podle stávajících 
právních předpisů může Komise činit různé formální právní kroky. Některá stávající ustanovení 
Komisi umožňují pozastavit platby, považovat následné výkazy výdajů za nepřípustné a zahájit 
schvalování souladu. V případě systémového a významného nesouladu může Komise zahájit také 
řízení o nesplnění povinnosti, které ve vhodných případech připraví prostřednictvím spisu systému 
EU Pilot, s možností sankce (paušální částky nebo penále), kterou Soudní dvůr Evropské unie uloží 
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při nesplnění prvního rozsudku. Rozhodnutí o vhodném opatření závisí na posouzení jednotlivých 
případů a použitelném právním rámci. 
(c) Komise toto doporučení přijímá. Pokud jde o příslušné role Komise a certifikačních orgánů, má 
Komise za to, že je doporučení splněno, protože požadavky na auditní činnost certifikačních orgánů 
týkající se nároků (přezkum procesu prvního přidělení nároků a přezkum výpočtů hodnoty nároků 
v prvním roce jejich přidělení; přezkum přidělení případných nových nároků, zrušení nároků, 
sbližování atd. v následujících letech) jsou jasně stanoveny v pokynech č. 2 a 3 pro rozpočtový rok 
2016 a další období. V souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy by měl existovat 
prostor pro odborný úsudek certifikačních orgánů. Hlavní rámec je uveden v pokynech (tj. že postupy 
musí být testovány spolu s kontrolami začleněnými do procesu, a to za použití seznamu klíčových 
a pomocných kontrol atd.) a certifikační orgán následně koncipuje a provede své vlastní auditní testy 
nároků.  
Komise využívá této příležitosti, aby vysvětlila, že pokud institucionální struktura členského státu 
certifikačním orgánům neumožňuje zkontrolovat postupy přidělování a výpočtu nároků, je činnost 
orgánů členského státu (platebních agentur, certifikačních orgánů nebo jiných subjektů odpovědných 
za výpočty nároků) podrobena auditům souladu s cílem posoudit, zda je uplatňován použitelný právní 
rámec a příslušné pokyny. 
78. Počáteční návrh Komise cílil na zjednodušení režimu přímých plateb. Původní návrh Komise totiž 
obsahoval méně možností, a byl tedy jednodušší. Během procesu společné normotvorby však byly 
doplněny další možnosti, což zvýšilo složitost pravidel.  
79. Vznikne-li neočekávaný zisk, protože zemědělci uměle vytvořili podmínky pro získání platebních 
nároků velmi vysoké hodnoty, měly by členské státy použít doložku o obcházení a to znamená, že by 
se dotčeným zemědělcům neměla poskytnout žádná výhoda.  
Kromě toho zemědělcům, kteří získají platební nároky vysoké hodnoty tím, že referenční částku 
soustředí na menší plochu, bude hodnota platebních nároků více snížena v důsledku vnitřního 
sbližování. 
 

Reakce EÚD na odpověď 

Doložka o obcházení stanovená v článku 60 nařízení (EU) č. 1306/2013 a vnitřní sbližování mají jako 
mechanismy omezující neočekávané zisky pouze omezený dopad. 

Jak opakovaně uvedl Soudní dvůr, uplatnění doložky o obcházení členskými státy je podmíněno 
zaprvé, kombinací objektivních okolností, za kterých nebylo přes formální dodržení podmínek daných 
pravidly Evropské unie jejich účelu dosaženo, a zadruhé, subjektivním prvkem spočívajícím v záměru 
získat výhodu umělým vytvořením podmínek nutných pro získání této výhody. V případě 
neočekávaných zisků v důsledku převodu půdy na jiné zemědělce (viz rámeček 2) je pro členské státy 
extrémně obtížné dokázat, že výhradním záměrem žadatele při převodu půdy bylo získat výhodu 
v rozporu s cíli BPS. 

Do roku 2019 sníží vnitřní sbližování hodnotu nároků v rámci režimu základní platby uvedených 
v rámečku 2 o přibližně 25 %, což znamená, že zemědělci i tak v tomto roce získají 75 % z daného 
neočekávaného zisku. 

 
80. Míra flexibility, která byla členským státům poskytnuta, např. ohledně rozšíření negativního 
seznamu činností nebo uplatňování ustanovení o aktivních zemědělcích pro všechny žadatele, jim 
umožňuje ustanovení přizpůsobit svým specifikům, avšak nevyhnutelně vede k diferencovanému 
provádění.  
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Kromě toho si první rok používání ustanovení o aktivních zemědělcích vyžádal jednorázové 
nastavení postupů pro ověřování souladu s tímto ustanovením. Přestože u členských států, které 
pokračují v uplatňování negativního seznamu, budou i nadále vyžadovány každoroční kontroly, lze 
rozumně očekávat, že se v následujících letech administrativní zátěž stabilizuje. 
82. Jestliže v roce 2019 přetrvají některé velmi vysoké úrovně podpory příjmů, byly nicméně 
předmětem snížení ve srovnání s úrovní z roku 2015. 
83. Režim základní platby zajišťuje, aby zemědělci dostávali minimální podporu na hektar. Zacílení 
přímých plateb umožňují jiné režimy, jako je redistributivní platba, platba pro mladé zemědělce, 
režim pro malé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci. BPS je systém založený na 
ploše, a celková podpora má tedy tendenci růst s velikostí hospodářství. Analýza provedená Komisí 
ovšem ukazuje, že přímé platby na hektar s rostoucí velikostí hospodářství klesají a že u malých 
hospodářství, která mají v průměru nižší příjem na pracovníka, je jednotková podpora vyšší, 
především díky využívání ostatních režimů přímých plateb. 
Významný nárůst podpory pro daného zemědělce lze s největší pravděpodobností vysvětlit tím, že 
podpora, kterou zemědělec dostával před zavedením BPS, byla značně podprůměrná, nebo tím, že se 
BPS vztahuje na větší plochu, než na jakou se vztahoval SPS. Jak nárůst platebních nároků nízké 
hodnoty, tak větší pokrytá plocha přitom byly jasnými cíli daného režimu. 
84. Účelem BPS je zlepšit celkovou situaci zemědělců, pokud jde o jejich příjmy.  Podpora BPS je 
založená na ploše a oddělená od produkce a ve většině členských států má vazbu na historické 
referenční údaje. Nezaměřuje se na individuální situaci každého zemědělského podniku, aby se 
zamezilo nadměrné administrativní zátěži.  
Oddělení BPS od produkce zajišťuje tržní orientaci a zamezuje vytváření pobídky k produkci pro 
zemědělce. 

Doporučení 3 
Komise toto doporučení částečně přijímá.   
Sdělení Komise ze dne 29. listopadu 2017 „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ navrhuje nový 
realizační model SZP, ve kterém by Unie měla stanovit základní parametry politiky (cíle SZP, obecné 
typy opatření, základní požadavky) a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde 
o způsob dosahování cílů, které by měly být uvedeny a odůvodněny ve strategickém plánu SZP.  
Posouzení dopadů, které podpoří návrh Komise pro SZP po roce 2020, vezme v potaz všechny 
dostupné důkazy o dosavadních výsledcích dané politiky a tyto informace využije v rámci analýzy 
konkrétních řešení pro budoucnost. 
Komise zejména provede analýzu současného rozdělování a cílení podpory příjmů podle velikosti 
hospodářství a druhu zemědělské činnosti se zohledněním příjmu ze zemědělských činností.  

Komise připomíná,9 že SZP podporuje příjmy zemědělců pomocí podpory zemědělských činností 
(podpora na plochu, několik podpor pro jednotlivá odvětví, investice, tržní opatření, environmentální 
činnosti na zemědělských plochách). S ohledem na BPS je proto adekvátní zaměřovat se na příjmy 
z těchto zemědělských činností.  
Kromě toho sdělení Komise předpokládá zaměření podpory na „skutečné zemědělce“, tedy na ty, 
kteří získávají živobytí aktivní zemědělskou činností. 
Dualita cílů přímých plateb odráží uznání provázanosti poskytování tržních produktů a veřejných 
statků, a tedy i obtížnosti řádného ekonomického ocenění všech veřejných statků poskytovaných 

                                                      
9 Viz odpovědi Komise (body I a V shrnutí) na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2016 „Je Komisí zavedený systém 
měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“. 
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zemědělci. Při posuzování celkového významu podpory příjmů se nicméně vezmou v potaz i další 
příjmy, vytvářené z nezemědělských činností založených na zemědělských faktorech (například 
z agroturistiky). 
Posouzení dopadů je teprve v počáteční fázi, a proto zatím nelze určit, zda vezme v úvahu všechny 
faktory uvedené v tomto doporučení. 
Konečně, aby nepředjímala výsledky výše zmíněného posouzení dopadů, nemůže Komise v této fázi 
přijmout doporučení, aby od začátku uváděla k navrhovaným opatřením vhodné operační cíle 
a výchozí referenční hodnoty, s nimiž lze výkonnost podpory porovnávat. V souladu se sdělením 
Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ bude ovšem zvážen způsob, jak posuzovat 
výkonnost různých typů opatření, ve vhodných případech včetně podpory příjmů. 

 



 
Činnost Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 29.6.2016 

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 

7.12.2017 

Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 7.2.2018 

Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) 
ve všech jazycích 

6.3.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S ročními výdaji v přibližné výši 18 miliard EUR je režim 
základní platby, který byl zaveden v roce 2015, největším 
režimem podpory příjmů zemědělců v EU. Zjistili jsme, že 
režim je provozně funkční, ale jeho dopad na 
zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory je 
omezený. 
Předkládáme Komisi řadu doporučení týkajících se opravy 
výpočtu nároků BPS pro zemědělce, klíčových kontrol 
platebních agentur, systémů pro poskytování informací 
členským státům a role certifikačních orgánů.
Pro příští programové období po roce 2020 
doporučujeme, aby Komise analyzovala faktory, jež mají 
dopad na příjmy všech skupin zemědělců, jejich potřeby z 
hlediska podpory příjmů a hodnotu veřejných statků, 
které zemědělci poskytují. Navrhovaná opatření podpory 
příjmů zemědělců by od začátku měla vymezovat vhodné 
operační cíle a výchozí úrovně, s nimiž bude možné jejich 
výkonnost porovnávat.

© Evropská unie, 2018

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské 
unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv. 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lucemburk 
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Tel.: +352 4398-1 

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx 
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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