
CS 

 

 
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. 
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – tiskový mluvčí  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Tisková zpráva 
Lucemburk 10. října 2018 

 
 

Kvůli řadě zpoždění nebudou celní informační systémy do 
roku 2020 k dispozici. Auditoři zjišťovali, kde se stala 
chyba 
Realizace nových informačních systémů v oblasti celnictví v EU měla řadu zpoždění, uvádí se 
v nové zprávě Evropského účetního dvora. Přes dosažený pokrok nebudou některé klíčové 
systémy do termínu stanoveného na rok 2020 k dispozici. V příštím programu bude potřeba 
zohlednit získaná ponaučení, říkají auditoři. 

EU se zaměřuje na modernizaci celní unie od roku 2003 a zavedení klíčových informačních 
systémů hraje v této souvislosti zásadní roli. Některé z těchto systémů ani po 15 letech stále 
nebyly zavedeny, uvádějí auditoři.  

Evropská komise vypracovala program Clo 2020, aby podpořila modernizaci celní unie. Celkový 
rozpočet programu činí 523 milionů EUR v průběhu sedmi let, z čehož většina je věnována na 
budování kapacit v oblasti informačních technologií. EU hradí náklady na pořízení, vývoj, instalaci, 
údržbu a každodenní provoz systémů na úrovni EU. Členské státy mají za úkol vyvinout systémy 
na vnitrostátní úrovni a nést náklady s nimi spojené. 

Auditoři posuzovali, zda v rámci programu budou vytvořeny informační systémy nezbytné pro 
zlepšení celních operací v EU, a zda program zajišťuje jejich včasné zavedení. Dále přezkoumávali 
koncepci programu, jeho monitorování a podávání zpráv. 

Zjistili, že řada nových informačních systémů nebude do termínu stanoveného na rok 2020 v 
úplnosti realizována. V systémech byla řada zpoždění a termíny se postupně odkládaly. Hrozí 
také, že ani změněné termíny nebudou splněny, varují auditoři, a že budou odloženy na období 
po roce 2025. 

Hlavními důvody zpoždění byly změny rozsahu projektů, což zvyšovalo jejich složitost, 
nedostatečné zdroje přidělené Unií a členskými státy a zdlouhavý rozhodovací proces v důsledku 
vícevrstvé správní struktury. 

http://www.eca.europa.eu/
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„Digitalizace a modernizace celních procesů je pro EU klíčová,“ uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za zprávu Eva Lindströmová. „Měla by pomoci EU fungovat jako 
významný obchodní blok, podpořit hospodářskou činnost a růst a zvýšit bezpečnost a ochranu 
občanů EU. To se však nestane, pokud se lhůty pro zavedení informačních systémů neustále neplní 
a posouvají.“ 

Auditoři také konstatují, že Evropská komise o zpožděních odpovídajícím způsobem nepodávala 
informace. Cíle programu a mechanismy podávání zpráv nebyly vhodné pro monitorování 
realizace informačních systémů a vykazování informací nebylo dostatečně transparentní. Původní 
přístup k vývoji informačních systémů byl z větší části decentralizovaný a zaměřoval se na snížení 
rizika nedodání systémů, avšak na úkor nákladové efektivnosti. 

EU nyní projednává příští sedmiletý program v oblasti cel, který by měl být zahájen v roce 2021 
s navrhovaným rozpočtem 950 milionů EUR. S ohledem na uvedená zjištění auditoři doporučili 
Evropské komisi, aby: 

• výslovně zaměřila příští program v oblasti cel na realizaci informačních systémů, které 
mají stanovené přesné a měřitelné cíle,  

• zlepšila odhady časové náročnosti, zdrojů a rozsahu každého projektu v oblasti IT, 

• usnadňovala spolupráci na vývoji informačních systémů s členskými státy a mezi nimi, 

• zjednodušila řízení zajištěním efektivnější a pohotovější komunikace,  

• včas a transparentně informovala o provádění projektů a výdajích. 

 

Poznámky pro redaktory 

Podstatou celní unie je neexistence cel a kvót na vnitřních hranicích mezi členskými státy a 
zavedení společných cel na dovozy ze třetích zemí. 

EU je závislá na účinném pohybu zboží do celní unie a z ní a na volném pohybu zboží v rámci 
jednotného trhu. Podle nejnovějších dostupných statistických údajů činil dovoz a vývoz přibližně 
3,7 bilionu EUR. Tento údaj dokládá význam obchodu a celní unie pro prosperitu EU. Dovozní cla 
tvoří také nemalou část příjmů EU. V roce 2017 dosáhla 20,3 miliardy EUR, což představuje 15 % 
celkového rozpočtu EU. 

Z programu Clo 2020 se financují unijní složky informačních systémů. Jedná se o prostředky 
informačních technologií (jako je hardware, software a síťová propojení) a služby na podporu 
informačních systémů, které jsou společné EU a členským státům. Členské státy by měly 
vypracovat související vnitrostátní prvky (neunijní složky) a hradit náklady s nimi spojené. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví 
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, 
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany 
EU. 
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Zvláštní zpráva č. 26/2018 „Řada zpoždění s realizací celních informačních systémů – kde se stala 
chyba?“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. 

 

 

 


