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Auditoři EU prověřují nástroje na řízení rizik a řešení krizí, 
které mají sloužit ke stabilizaci příjmů zemědělců  
Evropský účetní dvůr v současnosti provádí audit nástrojů na řízení rizik a řešení krizí v rámci 
společné zemědělské politiky (SZP). Auditoři budou zkoumat, zda jsou uplatňovaná opatření účinná 
a efektivní při řešení ztrát příjmů zemědělců. K těm může docházet v souvislosti s riziky, jako jsou 
extrémní počasí, nakažlivá onemocnění nebo politická rozhodnutí (např. zákaz dovozu z EU do 
Ruska).  

Audit se zaměří na nástroje řízení rizik, pomocí nichž se část rizik, kterým jsou zemědělci vystaveni, 
přenáší na třetí strany jako například pojišťovny a vzájemné fondy. Zároveň bude zkoumat 
„mimořádná opatření“, která mají pomáhat zemědělcům v krizových situacích, jakými mohou být 
nerovnováha trhu, nemoci zvířat nebo ztráta důvěry spotřebitelů. 

„Na příjmy zemědělců mají přímý vliv ztráty v produkci a také politická rozhodnutí (jako např. zákaz 
dovozu do Ruska)“, uvedl Samo Jereb, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit. 
„Vzhledem k omezením v rozpočtu EU a k novým prioritám, ale také silnějším výkyvům počasí musí být 
rámec na řízení rizik a řešení krizí v zemědělské oblasti stabilní a ucelený“. 

Auditoři budou zkoumat posouzení potřeb provedená Evropskou komisí, zaměřená na řízení rizik a 
řešení krizí. Budou hodnotit, zda jsou tyto nástroje na řízení rizik a řešení krizí dobře navzájem sladěny 
i zkoordinovány, a to i s opatřeními na národní úrovni. Budou rovněž analyzovat řízení rizik v praxi 
v rámci celé EU a také mimořádná opatření zavedená pro odvětví ovoce a zeleniny v návaznosti na 
zákaz dovozu do Ruska. 

Auditoři plánují navštívit několik členských států a budou mít jednání s řídicími orgány a platebními 
agenturami v rámci SZP a hlavními zainteresovanými stranami, jako jsou pojišťovny a vzájemné fondy. 
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v polovině roku 2019. 

Poznámky pro redaktory 

Celkové veřejné výdaje (financování členských států a spolufinancování EU) vyčleněné na pojištění, 
vzájemné fondy a stabilizaci příjmů představují u programování rozvoje venkova na období 2014–
2020 částku 2,5 miliardy EUR. 
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Výdaje EU na výjimečná opatření v odvětví ovoce a zeleniny v letech 2015–2017 činily 459 milionů 
EUR. 

 


