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Vážený pane předsedo,  

vážené poslankyně, vážení poslanci,  

vážení zástupci předsednictví Rady,  

vážený pane komisaři Oettingere, 

dámy a pánové,  

 

jsem potěšen, že tu mohu být dnes s Vámi a s mým váženým kolegou panem Lazarem Lazaru zahájit letošní postup 

udílení absolutoria s výroční zprávou Evropského účetního dvora za rok 2018. Proč jsem tedy dnes odpoledne zde? Rád 

bych Vás ve stručnosti seznámil se situací v oblasti finančního řízení EU. V naší výroční zprávě a zvláště pak v našem 

prohlášení o věrohodnosti posuzujeme, zda finanční prostředky, které jste Vy jako Parlament dali k dispozici pro loňský 

rozpočet, byly vynaloženy legálně, správně a samozřejmě také účinně.  

Provedli jsme audit konsolidované účetní závěrky EU za rok 2018. Podle našeho názoru zobrazuje věrně ve všech 

významných (materiálních) ohledech finanční situaci EU a není zatížena významnými (materiálními) nesprávnostmi – 

jinak řečeno: vydali jsme výrok bez výhrad. 

Zadruhé, u příjmů plynoucích do rozpočtu EU jsme nezjistili významnou (materiální) míru chyb.  

Zatřetí, míru chyb u výdajů odhadujeme na 2,6%1. To znamená, že podle našeho odhadu 2,6 % plateb nemělo být 

z rozpočtu EU vyplaceno, protože nebylo použito v souladu s pravidly Unie. Tento celkový odhad však zastírá jeden 

důležitý rozlišující faktor: na riziko výskytu chyb má velký dopad způsob, jakým jsou prostředky vypláceny.  

U výdajů podléhajících složitým pravidlům, které představují přibližně polovinu rozpočtu EU2, tedy hlavně u 

„úhradových plateb“, kde příjemci musí předkládat žádost o úhradu způsobilých nákladů, jež jim vznikly – například 

u nákladů na výzkumné projekty, projekty související se zaměstnaností, projekty regionálního rozvoje nebo rozvoje 

venkova a rozvojové projekty v nečlenských zemích EU, činí odhadovaná míra chyb 4,5 %.  

Na druhé straně u výdajů, které podléhají jednodušším pravidlům, a to zejména u „nárokových plateb“, kde příjemci 

obdrží platbu, pokud splní určité podmínky – například u přímé podpory pro zemědělce, správních výdajů, studentských 

stipendií nebo rozpočtové podpory pro nečlenské země EU, je riziko chyb nižší. Jinými slovy přibližně 50 % našeho 

základního souboru není zatíženo významnou (materiální) mírou chyb.  

                                                      
1 Spodní hranice: 1,8 %, odhadovaná míra chyb: 2,6 %, horní hranice: 3,4 %. VZ 1.15 
2 50,6 % 
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Z tohoto důvodu vydáváme za rok 2018 k výdajům již třetím rokem po sobě „výrok s výhradou“, který znamená „ano, 

ale“. Považujeme to za povzbuzující doklad toho, že Komise a členské státy pokračovaly v pokroku, který byl 

zaznamenán v předchozích dvou letech. Naši auditoři identifikovali určitá pozitivní zjištění týkající se oblastí rozpočtu 

EU, kde je nízké riziko. Na druhé straně v oblastech s vysokým rizikem nadále přetrvávají vážné problémy, které je 

potřeba řešit. 

V rámci své víceleté strategie Účetní dvůr vychází při formulaci prohlášení o věrohodnosti z koncepce nepřímého 

vykazování, což znamená, že v budoucnu máme v úmyslu poskytovat ujištění ohledně prohlášení (vedení) Komise, které 

samotné vychází jednak z vlastních kontrol Komise a jednak kontrol provedených na národní úrovni v případě sdíleného 

řízení.  

Spolu s Komisí tedy dál pracujeme na tom, abychom zavedli podmínky nezbytné pro přechod ke koncepci nepřímého 

vykazování. Rád bych při této příležitosti poděkoval panu komisaři Oettingerovi za jeho podporu a těším se na 

pokračování spolupráce s jeho nástupcem. Jsem přesvědčen o tom, že „cesty vznikají tím, že jimi kráčíme“ – tím, že 

podnikáme konkrétní kroky, které mohou být na začátku i skromné, abychom dosáhli cíle moci se rozumně spoléhat na 

práci, kterou již vykonali jiní. 

Vážené poslankyně a vážení poslanci, jednotlivé kapitoly naší výroční zprávy, jež jsou k dispozici ve všech jazycích EU, 

poskytují podrobnější vhled do našich závěrů a doporučení pro každý okruh VFR. Před dvěma týdny jsem již měl 

příležitost podrobně pojednat každou kapitoly před výborem pro rozpočtovou kontrolu. Jelikož většina z Vás byla 

přítomna, nebudu se zde nyní zabývat podrobnostmi. 

Dámy a pánové,  

je zde však bod, který nemohu dostatečně zdůraznit: stojíme na křižovatce – před námi je nové legislativní období, 

jeden členský stát je v procesu vystoupení z EU a zbývajících 27 členských států v závěrečné fázi jednání o víceletém 

finančním rámci na období 2021–2027. Z naší auditní práce, s níž jsme Vás dnes seznámili, však vyplývá, že EU navzdory 

řadě přetrvávajících problémů již třetí rok po sobě splňuje vysoké standardy transparentnosti a vyvozování 

odpovědnosti při vynakládání veřejných prostředků. Očekáváme, že nová Komise a členské státy vytrvají ve svém úsilí a 

budou je dál rozvíjet. A v tomto se spoléháme také na Vás. 

Děkuji vám za pozornost.  


