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Úvod
Právním základem pro spolufinancovaná propagační opatření na podporu zemědělských 
produktů je v současné době nařízení Rady (ES) č. 3/20081, které je jediným nařízením 
zahrnujícím všechny politiky pro podporu zemědělských produktů. Toto nařízení nezměnilo 
významným způsobem obsah dvou předchozích nařízení (nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze 
dne 14. prosince 1999 a č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000).
Opatření uvedená v tomto nařízení se musí vztahovat na období jednoho roku až tří let a 
mohou zahrnovat činnosti v oblasti vztahů s veřejností, propagačních a reklamních akcí, které 
musí zdůrazňovat výhody produktů EU. Opatření mohou zahrnovat také účast na 
společenských akcích a veletrzích a informační kampaně.
Tyto programy jsou Evropskou unií zpravidla financovány maximálně do výše 50 %. Roční 
příděl rozpočtových prostředků se v posledních letech zvýšil ze 17 milionů EUR v roce 2002 
na 50 milionů EUR v roce 2007 a v dalších letech.

Audit Účetního dvora
Cílem auditu bylo vyhodnotit účinnost informačních a propagačních opatření a správnost 
výdajů.
Audit se zaměřil na používaný systém řízení a sledování a měl zjistit, zda systém umožňuje 
prokázat účinnost opatření a poskytnout záruku, že programy byly vybrány řádným a 
transparentním způsobem a že výdaje byly vynaloženy zákonným a řádným způsobem.
Audit byl proveden v Komisia a ve Španělsku, Francii a Itálii (tyto tři země představují téměř 
45 % výdajů), a týkal se zejména období od roku 2006 do poloviny roku 2008.
Účetní dvůr posoudil postupy používané v Komisi a členských státech k provádění politiky 
a v každém členském státě navštívil alespoň jednoho příjemce a jeho prováděcí orgán.

Závěry auditu Účetního dvora
Účetní dvůr zjistil, že byl formulován cíl opatření – propagace evropských zemědělských 
produktů, aniž by byla stanovena celková strategie nebo definovány cíle typu „SMART2“.
Vzhledem k absenci cílů typu SMART nebyly pomocí ukazatelů sledovaných a šířených 
Komisí měřeny výsledky ani dopady politiky, nicméně pro definování vhodnějších ukazatelů 
by bylo potřeba nejprve lépe definovat cíle.

Účetní dvůr upozornil, že rozpočet Společenství určený na informační a propagační opatření 
je v poměru k počtu produktů, zeměpisné oblasti a subjektům relativně malý a že samotná 
opatření nemohou mít na cíle významný dopad. Pro dosažení cílů je potřeba, aby se tyto 
programy staly součástí širšího rámce národních a soukromých opatření. 

                                               
1o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích 
zemích (Úř. věst. 3, 5.1.2008, s. 1)
2 Z anglického “specific, measurable, achievable, relevant, timed” (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 
odpovídající a časově vymezené) – viz  čl. 27, odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002 (Úř. věst. 248, 16.9.2002, s. 1).
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Za účelem zhodnocení dopadu různých programů prověřil Účetní dvůr vzorek 30 programů 
uskutečněných v letech 2006 a 2007 a zjistil, že shrnutí provedených prací ve většině případů 
obsahovala dostatečně podrobné informace a použité finanční prostředky a provedená 
opatření byly v souladu s cílem podpory. Účetní dvůr však také zjistil, že Komise nemá 
vytvořen formální postup analýzy zpráv o činnosti a že kvalita dostupných informací 
o hodnocení výsledků je méně než uspokojivá, protože kvalitativní posouzení dopadů není ve 
většině případů doloženo a kvantitativní ukazatele zahrnují pouze počet vytvořených 
kontaktů.
Účetní dvůr upozornil, že i když většina hodnocení došla k závěru, že opatření měla pozitivní 
dopad, je velmi obtížné určit účinnost a efektivitu (poměr nákladů a dopadů) programů.

Při zkoumání výběru a schvalování návrhů programů Účetní dvůr zjistil, že členské státy 
prováděly předběžný výběr pouze v omezeném rozsahu. Komise ve snaze zlepšit tuto situaci 
postupně stanovuje kritéria, která se budou při hodnocení návrhů programů používat, tento 
proces však dosud nebyl ukončen.
Účetní dvůr zjistil, že se výrazně zlepšila úroveň výběrovosti Komise při schvalování návrhů: 
míra schválených návrhů klesla ze 100 % v letech 2001–2002 na méně než 50 % v letech 
2006–2008. Od roku 2006 byly projekty vybírány formou řádného úředního postupu, který 
byl dobře dokumentován, a Komise značně zvýšila své požadavky na úroveň podrobnosti 
údajů uváděných v návrzích.
Účetní dvůr se domnívá, že je zde stále prostor pro zlepšení, například v oblasti následného 
používání jednotného souboru objektivních kritérií, formálnějšího přístupu k řešení zjištěných 
problémů a přijatých odpovědí, a že by měly být vyžadovány konkrétnější informace 
o očekávaném dopadu programů a způsobu jeho měření. V souvislosti s dopadem programů 
Účetní dvůr zejména zjistil, že nedostatek předem definovaných přesných cílů a ukazatelů 
zvyšuje obtížnost měření účinnosti programů (a také efektivity politiky jako celku).

Při prověřování výběru prováděcích orgánů Účetní dvůr zjistil, že ačkoli jsou členské státy 
odpovědné za kontrolu způsobu, jakým navrhující organizace vybírají prováděcí orgány, 
nepoužívají při této kontrole dostatečně formální a systematický postup. Bylo také zjištěno, že 
jsou stanovovány velmi krátké lhůty (kvůli nimž bylo předloženo málo nabídek nebo dokonce 
jen jediná nabídka), a jeden konkrétní případ vyvolal pochybnosti o transparentnosti výběru.

V souvislosti se sledováním výdajů Účetní dvůr zjistil, že Komise v posledních dvou letech 
zavádí nebo posiluje postupy a nástroje pro sledování programů členských států a žádostí 
o platby. Přestože bylo dosaženo jistého pokroku, používané nástroje jsou stále zlepšovány,  
i během auditu tudíž byly odhaleny některé nedořešené problémy.

Účetní dvůr zjistil přetrvávající slabé stránky některých členských států. Ukázalo se, že 
administrativní postupy používané ve Španělsku a Itálii dosud nedokázaly zajistit, aby řízení 
a kontrola programů splňovaly zákonné požadavky. Nedostatky zjištěné během auditu se 
shodovaly s nedostatky zjištěnými v roce 2005 Komisí (nedostatky v oblasti kontrol, 
nedodržování časových lhůt, příspěvek Společenství překračující 50 %). Ve Španělsku i 
v Itálii byly podniknuty kroky pro řešení těchto problémů, avšak na ověření účinnosti těchto 
změn bylo příliš brzy.
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Odpovědi Komise
Komise děkuje Evropskému účetnímu dvoru za vykonanou práci a její výsledky a několik 
záležitostí nyní vyjasní.

Komise je toho názoru, že čtyři cíle uvedené v nařízení Rady (ES) č. 3/2008 a také konkrétní 
cíle pro vnitřní trh každého z produktů uvedených v příloze 1 nařízení jsou cíli typu SMART.

Komise se domnívá, že rozpočet Společenství na propagační a informační opatření je 
adekvátní, protože jeho cílem je doplnit a posílit systémy provozované členskými státy. 
Komise si je vědoma nedostatků týkajících se součinnosti a doplňkovosti propagačních 
kampaní, na které upozornil Účetní dvůr, a hledá způsoby, jak zlepšit definování a provádění 
programů. 

V reakci na zjištěné problémy vyhodnocování dopadu programů Komise zdůrazňuje, že 
převážnou většinu programů ve vzorku použitém Účetním dvorem tvořily programy vybrané 
členskými státy před rokem 2005, které nepodléhaly nynějším zlepšeným pravidlům.
Komise od 7. listopadu 2008 vyvíjí jednotný systém hodnocení, na jehož základě je od 
15. února 2009 hodnocena účinnost informačních a propagačních programů. Komise je tedy 
schopna hodnotit všechny programy objektivně.

Co se týče zjištěných nesrovnalostí v procesu výběrového řízení na prováděcí orgány, Komise 
uložila finanční opravu těm členským státům, které podle zjištění příslušná pravidla 
nedodržely.

Co se týče těchto konkrétních členských států, zahájila Komise v letech 2007 a 2008 šetření, a 
to na základě významných oprav uložených Španělsku a Itálii po provedení šetření v roce 
2005. Komise těmto členským státům rovněž doporučila, aby zintenzívnily klíčová šetření a 
odstranily slabé stránky při přidělování subdodávek.

Poznámky a doporučení od Výboru pro rozpočtovou kontrolu k možnému začlenění 
návrhu zprávy o udělení absolutoria Komisí (finanční rok 2008)
[Evropský parlament:]

vítá zprávu Účetního dvora a souhlasí s jeho výsledky a závěry;

upozorňuje, že Komise zlepšila řízení a kontrolu výdajů na propagační opatření týkající se 
zemědělských produktů, a bere na vědomí dosažené výsledky; přesto se domnívá, že by 
Komise měla dále pracovat na zlepšení některých záležitostí;

s lítostí konstatuje, že používaný systém neumožňuje hodnotit účinnost opatření: i když má 
politika možná pozitivní dopad, vzhledem k neexistenci konkrétních cílů, přesné strategie 
a vhodných ukazatelů je velmi obtížné takový dopad změřit;

naléhavě Komisi žádá, aby upřesnila cíle politiky s přihlédnutím k potřebě souladu mezi 
deklarovanými ambicemi a přiděleným rozpočtem, aby nově formulované cíle byly konkrétní, 
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měřitelné, dosažitelné, odpovídající a časově vymezené (SMART) a aby definovala a 
sledovala vhodné ukazatele výkonnosti;

vyzývá Komisi, aby nadále zlepšovala postup výběru, a to zejména zachováním požadavku 
uvádět v návrzích informace o očekávaném dopadu opatření a o způsobu, jakým bude měřen;

vyzývá členské státy, aby přispěly ke zlepšení postupu výběru prověřováním relevantnosti 
návrhů a zvyšováním úrovně výběrovosti, a povzbuzuje členské státy k tomu, aby Komisi 
informovaly o svých národních propagačních akcích a opatřeních; 

vyzývá členské státy, aby zlepšily své postupy zadávání veřejných zakázek používané při 
výběru prováděcích orgánů, zejména aby nepoužívaly příliš krátké časové lhůty, aby 
systematicky uplatňovaly formální postupy a aby zajistily, že navrhující organizace splňují 
podmínky výběru.


