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BOJ PROTI PODVODŮM A OCHRANA
FINANČNÍCH ZÁJMŮ EVROPSKÉ UNIE

Činnost Evropské unie v oblasti rozpočtové kontroly se zakládá na dvou zásadách:
na zajištění řádného plnění výdajové stránky rozpočtu EU na straně jedné a na
ochraně finančních zájmů Unie a boji proti podvodům na straně druhé. Evropský
úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má pravomoc vyšetřovat podvody související
s rozpočtem EU, korupci a závažná pochybení a vypracovává politiku boje proti
podvodům. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje, stíhá a předvádí
před soud pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet Evropské unie.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Čl. 310 odst. 6 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o boji
proti podvodům.

— Článek 287 SFEU o Evropském účetním dvoře.

— Článek 86 SFEU o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

— Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet
Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013,
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014,
(EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom)
č. 966/2012, hlava XIII a XIV.

— Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových
záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích,
včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů, část III.

— Jednací řád Evropského parlamentu, hlava II, kapitola 6, články 92, 93 a 94;
hlava V, kapitola 1, článek 129, kapitola 2, článek 134 a kapitola 4, článek 142;
příloha V.

CÍLE

Aby měli občané jistotu, že jsou jejich peníze využívány řádným způsobem, musí
Evropská unie spolu se svými členskými státy chránit finanční zájmy Unie. Je rovněž
důležité sledovat a kontrolovat činnost úřadů OLAF a EPPO a podporovat jejich kroky
v boji proti podvodům a nesrovnalostem při plnění rozpočtu EU.
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SOUVISLOSTI

Boj proti podvodům a korupci a ochrana finančních zájmů EU nabyly formální podoby
poté, co byla v roce 1988 zřízena Koordinační jednotka pro boj proti podvodům. Na
základě aktu Rady ze dne 26. července 1995 začala platit Úmluva o ochraně finančních
zájmů Evropských společenství. V roce 1999 byl vytvořen úřad OLAF. Nařízením Rady
(EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017 byl zřízen úřad EPPO, který zahájil svou činnost
v červnu 2021.
V posledních letech vzrostlo množství legislativních textů a doporučení týkajících se
ochrany finančních zájmů EU. Účelem těchto textů je v zásadě dosáhnout těchto cílů:
— zaručit ochranu finančních zájmů pomocí trestního práva a správních vyšetřování

prostřednictvím integrované politiky zaměřené na ochranu peněz daňových
poplatníků a prostřednictvím strategie Komise pro boj proti podvodům,

— zlepšit řízení úřadu OLAF a posílit procesní záruky v rámci vyšetřování,

— podporovat úřad EPPO,

— uskutečnit reformu Eurojustu a zlepšit ochranu finančních zájmů EU.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

A. Posílení mechanismů pro boj proti podvodům
V roce 2004 byl zahájen první program Hercule, jehož cílem bylo chránit finanční
zájmy EU prostřednictvím boje proti nesrovnalostem, podvodům a korupci, jež
mají dopad na rozpočet EU. Na program Hercule I navázaly programy Hercule II
(2007–2013) a Hercule III (2014–2020). Všechny programy Hercule spravoval úřad
OLAF. V souvislosti s víceletým finančním rámcem (2021–2027) byl zaveden nový
program EU pro boj proti podvodům. Jeho cílem je reprodukovat a zlepšit program
Hercule III a kombinovat jej s informačním systémem pro boj proti podvodům (AFIS),
což je technická infrastruktura pro výměnu informací týkajících se podvodů mezi
vnitrostátními a unijními správami, a se systémem pro řízení nesrovnalostí (IMS), což
je informační systém určený orgánům EU pro sdílení údajů týkajících se vyšetřování
úřadu OLAF, přičemž oba tyto systémy spravuje OLAF.
Parlament podpořil akční plán Komise na posílení boje proti daňovým podvodům
a únikům, který byl navržen v rámci balíčku opatření pro spravedlivé a jednoduché
zdanění. To by znamenalo strategii pro lepší a multidimenzionální spolupráci
a koordinaci mezi samotnými členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vytvoření mechanismů prevence, předběžného
odhalování a dohledu při celním odbavování. Komise zavedla dva nové systémy pro
boj proti podvodům. Prvním z nich je systém AFIS, který podporuje používání celních
a zemědělských předpisů prostřednictvím poskytování nástrojů pro výměnu informací
a pomoc při operativních činnostech. Druhým programem je IMS, což je elektronický
systém, který usnadňuje hlášení nesrovnalostí v různých oblastech. Tento systém je
k dispozici členským státům a příjemcům prostředků. Systém IMS je součástí systému
AFIS a momentálně jej používá 35 zemí.
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Dne 18. února 2020 byla přijata nová opatření pro předávání a výměnu údajů o platbách
za účelem boje proti podvodům s DPH při elektronickém obchodování. Mimo jiné byl
vytvořen centrální elektronický systém platebních informací (CESOP), v němž budou
od roku 2024 zaznamenávány informace o přeshraničních platbách v EU i o platbách
směřujících do třetích zemí nebo na třetí území. Daňové orgány tak budou mít možnost
náležitě sledovat, zda jsou řádně plněny povinnosti týkající se odvádění DPH při
přeshraničních dodávkách zboží podniků a poskytování jejich služeb spotřebitelům
(B2C). V posledních letech Parlament naléhavě vyzýval Komisi, aby podnikla kroky
k zajištění plné transparentnosti všech příjemců finančních prostředků EU v členských
státech, a to tak, že na internetových stránkách Komise zpřístupní seznam všech
takových příjemců. Parlament rovněž vyzval členské státy, aby spolupracovaly s Komisí
a poskytovaly jí úplné a spolehlivé informace o příjemcích finančních prostředků EU,
které spravují.
Ode dne 1. ledna 2016 zavedla Komise systém včasného odhalování rizik a vylučování
hospodářských subjektů (EDES). Tento systém je využíván k ochraně finančních zájmů
EU prostřednictvím odhalování nespolehlivých osob a subjektů, jež žádají o finanční
prostředky EU nebo mají právní závazky vůči orgánům, institucím a jiným subjektům
EU. Pravidla pro systém EDES jsou stanovena v článku 135 finančního nařízení.
Arachne je nástroj IT používaný k vytěžování a obohacování dat. Využívá se
k administrativním a řídicím kontrolám v oblasti strukturálních fondů. Nástroj Arachne je
schopen identifikovat projekty, příjemce, veřejné zakázky a dodavatele, u nichž existuje
riziko podvodu, střetu zájmů a jiných nesrovnalostí.
B. Nová evropská politika a programy boje proti podvodům
Počátkem roku 2019 Evropský účetní dvůr zdůraznil ve své zvláštní zprávě č. 01/2019
nazvané „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné přijmout opatření“,
že EU musí zintenzivnit svůj boj proti podvodům a že Evropská komise by měla v tomto
ohledu sehrát vedoucí úlohu a přehodnotit funkci a odpovědnost svého úřadu pro boj
proti podvodům.
V dubnu 2019 představila Komise novou strategii, která aktualizovala strategii proti
podvodům z roku 2011. Nová strategie měla zajistit větší soudržnost a lepší koordinaci
mezi jednotlivými útvary Komise, pokud jde o boj proti podvodům. Strategie má
současně připravit půdu pro větší počet opatření proti podvodům, která budou založena
na údajích a mají být přijata v nadcházejících letech. Doplňuje takzvaný balíček Komise
týkající se správy věcí veřejných, který byl přijat v listopadu 2018 a v němž byl
OLAF jmenován vedoucím útvarem pro koncepci a rozvoj evropské politiky boje proti
podvodům.
Zavedení plánu na podporu oživení NextGenerationEU vedlo k nové operaci na
ochranu finančních zájmů EU pod dohledem Europolu. Operace Sentinel se konkrétně
zaměří na podvody s finančními prostředky EU určenými na podporu oživení po
pandemii COVID-19. Byla zahájena dne 15. října 2021 a zahrnuje spolupráci mezi
Europolem, úřadem EPPO, Eurojustem, úřadem OLAF a 19 členskými státy.
Přijetím nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 byl zaveden režim podmíněnosti
dodržováním zásad právního státu za účelem ochrany rozpočtu EU. Nařízení bylo
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vypracováno s cílem potírat pokračující porušování zásad právního státu. Vstoupilo
v platnost dne 1. ledna 2021.
C. Směrnice o boji proti podvodům a ochraně finančních zájmů EU
Členské státy[1] byly povinny provést směrnici (EU) 2017/1371 (dále jen „směrnice
PIF“) o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční
zájmy Unie do svých vnitrostátních právních předpisů do 6. července 2019. Všech 26
členských států, které jsou touto směrnicí vázány, oznámilo úplné provedení směrnice
do dubna 2021. Nová pravidla zvyšují úroveň ochrany rozpočtu EU harmonizací definic,
sankcí a promlčecích lhůt u trestných činů poškozujících finanční zájmy EU.

INSTITUCE

A. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Úřad OLAF funguje nezávisle na Komisi a má pravomoc vyšetřovat podvody související
s rozpočtem EU, korupci a závažná pochybení v rámci evropských orgánů a pro
potřeby Komise vypracovává politiku boje proti podvodům. Parlament, Rada a Komise
podepsaly v roce 1999 interinstitucionální dohodu o vnitřním vyšetřování, aby zajistily
hladký průběh vyšetřování vedených úřadem OLAF. Část těchto pravidel, která
jsou nyní součástí služebního řádu úředníků Evropské unie, ukládá zaměstnancům
povinnost spolupracovat s úřadem OLAF a poskytuje určitou míru ochrany úředníkům,
kteří zveřejní informace o možném podvodu nebo korupci.
Nové nařízení o úřadu OLAF bylo přijato v roce 2013 a pozměněno v červenci 2016.
Nové znění přineslo podstatná vylepšení, která zvýšila účelnost, účinnost
a odpovědnost úřadu OLAF a zároveň zachovala nezávislost jeho vyšetřování.
Obsahuje zejména jasnější definici právního rámce pro vyšetřování podvodů. Zahrnuje
rovněž definice „nesrovnalosti“, „podvodu, úplatkářství a jiného protiprávního jednání
ohrožujícího finanční zájmy Unie“ a pojem „hospodářský subjekt“. Odkazuje na Listinu
základních práv, na jejímž základě jsou při vyšetřováních úřadu OLAF zachovány
procesní záruky a právo na obhajobu, práva svědků a oznamovatelů a právo nahlížet
do spisu a dalších příslušných dokumentů.
Nejnovější znění tohoto nařízení upravuje vyšetřování vedená úřadem OLAF
s ohledem na zřízení úřadu EPPO, a to za účelem zajištění maximální doplňkovosti
a zvýšení účinnosti vyšetřovací funkce úřadu OLAF, mimo jiné pokud jde o inspekce
na místě, kontroly, pomoc vnitrostátním orgánům, informace o bankovních účtech,
přípustnost důkazů shromážděných úřadem OLAF, koordinační služby pro boj proti
podvodům a koordinační činnost.
Komise vydává výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU (zpráva PIF), která
hodnotí úspěchy, jichž bylo v daném roce dosaženo v boji proti podvodům a ochraně
finančních zájmů EU.

[1]V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě
o fungování EU, se Dánsko nemusí účastnit přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.
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B. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)
Pravidla pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce jsou uvedena
v článku 86 SFEU, v němž stojí: „Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo
ohrožujícím finanční zájmy Unie může Rada zvláštním legislativním postupem formou
nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce“.
Nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce bylo přijato v rámci postupu
posílené spolupráce dne 12. října 2017 a vstoupilo v platnost dne 20. listopadu 2017.
V současné době se do této iniciativy zapojuje 22 zemí.
Úřad evropského veřejného žalobce je decentralizovaným úřadem žalobce Evropské
unie s výhradní pravomocí vyšetřovat, stíhat a žalovat před soudem pachatele
trestných činů ohrožujících rozpočet Evropské unie. Úřad má ve všech účastnících
se členských státech jednotné vyšetřovací pravomoci, které vycházejí z jejich
vnitrostátních právních systémů, do nichž jsou začleněny.
Sídlem Úřadu evropského veřejného žalobce je Lucemburk. V září 2019 se Evropský
parlament a Rada dohodly, že do funkce prvního evropského nejvyššího žalobce bude
jmenována paní Laura Codruţa Kövesiová. Ve funkci bude na neobnovitelné období
sedmi let. Společně s 22 evropskými veřejnými žalobci složila dne 28. září 2020 přísahu
u Soudního dvora. Úřad EPPO zahájil svou činnost dne 1. června 2021.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament je spolutvůrcem právních předpisů Programu EU pro boj proti podvodům
na období 2021–2027, který byl přijat dne 29. dubna 2021. Byl rovněž spolutvůrcem
právních předpisů pro směrnici o ochraně finančních zájmů, kterou Parlament a Rada
přijaly dne 5. července 2017.
Parlament každoročně posuzuje zprávu o ochraně finančních zájmů a předkládá
k ní připomínky prostřednictvím usnesení, přičemž poslední bylo přijato dne
7. července 2022.
S navrženými kandidáty na členy Účetního dvora a s uchazeči, kteří se dostali
do užšího výběru při výběrovém řízení na funkci generálního ředitele úřadu OLAF,
probíhají slyšení v parlamentním Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tyto funkce nelze
obsadit, aniž by proběhla slyšení v Parlamentu.
Generální ředitel OLAF je jmenován Komisí po konzultaci s Parlamentem a Radou
a členové dozorčího výboru úřadu OLAF jsou jmenováni na základě společné dohody
Parlamentu, Rady a Komise.
Parlament a Rada se rovněž musí dohodnout na jmenování evropského nejvyššího
žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce, což je funkce, do níž byla dne
14. října 2019 jmenována Laura Codruţa Kövesiová.
Další informace k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách Výboru pro
rozpočtovou kontrolu.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1798&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1798&from=cs
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/cont/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/cont/home/highlights
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