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Usnesení Evropského parlamentu o obnovení vyšetřování předsedy vlády České
republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety
zájmů
(2019/2987(RSP))
Evropský parlament,
–

s ohledem na č. 13 odst. 2 a čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–

s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria Komisi za roky
2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

–

s ohledem na správní šetření týkající se projektu v České republice označovaného jako
„Čapí hnízdo“, které provedl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a při
němž byly zjištěny „závažné nesrovnalosti“,

–

s ohledem na pracovní cestu ke zjištění potřebných údajů, kterou do České republiky
vyslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu ve dnech 26. a 27. března 2014,

–

s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2018 o střetech zájmů a ochraně
rozpočtu EU v České republice1,

–

s ohledem na český zákon č. 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů, jehož
§ 4c nabyl účinnosti v únoru 2017,

–

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie2
(dále jen „nové finanční nařízení“), jež nabylo účinnosti dne 2. srpna 2018, a zejména
na jeho článek 61,

–

s ohledem na články 144 a 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu3,

–

s ohledem na otázky a stížnosti zaslané Komisi ve věci možného střetu zájmů v České
republice4,

–

s ohledem na stanovisko právní služby Komise ze dne 19. listopadu 2018 nazvané
„Dopad článku 61 nového finančního nařízení (střet zájmů) na platby z evropských

Přijaté texty, P8_TA(2018)0530.
Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_CS.html
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strukturálních a investičních (ESI) fondů“,
–

s ohledem na tiskovou konferenci nejvyššího státního zástupce ze dne 4. prosince 2019,
na níž bylo oznámeno obnovení vyšetřování předsedy vlády České republiky ve věci
zneužití prostředků EU;

–

s ohledem na plenární rozpravu o střetech zájmů a korupci dotýkajících se ochrany
finančních zájmů Evropské unie v členských státech ze dne 18. prosince 2019,

–

s ohledem na plenární rozpravu o obnovení trestního stíhání předsedy vlády České
republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety
zájmů ze dne 15. ledna 2020,

–

s ohledem na pracovní cestu ke zjištění potřebných údajů, kterou do České republiky
vyslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu ve dnech 26. až 28. února 2020,

–

s ohledem na nález českého Ústavního soudu Pl. ÚS 4/17 ze dne 18. února 2020,

–

s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce České republiky nedávno obnovil
vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše, které bylo zahájeno na základě zprávy
úřadu OLAF ve věci neoprávněného čerpání unijních dotací pro malé podniky a o dva
roky později zastaveno; připomíná, že v rámci projektu „Čapí hnízdo“ Agrofert uměle
vytvořil středně velký podnik, který zůstal pod jeho kontrolou, a to s cílem získat
prostředky určené pro malé a střední podniky v celkové výši přibližně 2 milionů EUR;

B.

vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce označil ukončení trestního stíhání za
„nezákonné a předčasné“, protože nebylo vzato v potaz právo EU, a dodal, že při
přidělování dotací neproběhly dostatečné kontroly;

C.

vzhledem k tomu, že čl. 61 odst. 1 ve spojení s čl. 61 odst. 3 finančního nařízení
stanoví:
a)

negativní povinnost účastníků finančních operací zamezit vzniku střetu zájmů ve
vztahu k rozpočtu EU;

b)

pozitivní povinnost účastníků finančních operací přijmout vhodná opatření, která
u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší
situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

D.

vzhledem k tomu, že článek 63 finančního nařízení stanoví povinnost členských států
zavést systémy řízení a kontroly, které by podle čl. 36 odst. 3 měly zajistit, aby ke
střetům zájmů nedocházelo;

E.

vzhledem k tomu, že v únoru 2017 byl novelizován český zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, v němž byl rozšířen seznam zakázaných činností, včetně ustanovení
zakazujících určitým společnostem ucházet se o veřejné zakázky, a to i v roli
subdodavatele, a získávat dotace; vzhledem k tomu, že účelem tohoto zákona je
předcházet střetu zájmů ve všech jeho podobách;
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F.

vzhledem k tomu, že předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek ukládají členským
státům povinnost předcházet střetům zájmů (článek 24 směrnice 2014/24/EU5), včetně
přímého či nepřímého osobního zájmu, a že existují předpisy upravující situace
vnímané jako střety zájmů a specifické povinnosti ve sdíleném řízení (např. nařízení
(EU) č. 1303/2013);

G.

vzhledem k tomu, že podle judikatury Soudního dvora Evropské unie6 „střet zájmů
představuje objektivně sám o sobě vážné narušení, aniž by bylo k jeho kvalifikaci třeba
zohledňovat úmysly zúčastněných stran a jejich dobrou víru“;

H.

vzhledem k tomu, že Komise je povinna pozastavit platby z fondů EU v případech, kdy
existují závažné nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly, a v případech, kdy
byly zjištěny neodhalené, neoznámené a neopravené závažné nesrovnalosti týkající se
střetu zájmů;

I.

vzhledem k tomu, že Agrofert je koncern založený českým premiérem, jehož součástí je
přes 230 podniků a má více než 34 000 zaměstnanců (2017); vzhledem k tomu, že bylo
odhaleno, že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, společnosti ovládající
koncern Agrofert, pod nějž spadá i několik významných českých médií, a to
prostřednictvím svěřenských fondů AB I a AB II, jichž je zakladatelem a současně
jediným obmyšleným; vzhledem k tomu, že pokud se Andrej Babiš rozhodne tyto
svěřenské fondy rozpustit, opětovně nabude plné vlastnictví všech jejich aktiv;

J.

vzhledem k tomu, že v lednu a únoru 2019 provedlo několik útvarů Komise (GŘ
REGIO/GŘ EMPL, GŘ AGRI (přidružené generální ředitelství)) koordinovaný
komplexní audit uplatňování unijních a vnitrostátních právních předpisů; vzhledem
k tomu, že AGRI právě provádí audit, v němž posuzuje údajný střet zájmů českého
ministra zemědělství;

K.

vzhledem k tomu, že v listopadu 2019 zaslala Komise českým orgánům konečné znění
auditní zprávy GŘ REGIO a GŘ EMPL, vypracovaných na základě informací
o údajném střetu zájmů v České republice na základě článku 61 finančního nařízení,
přičemž tato zpráva unikla do českých médií;

L.

vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu uspořádal dne 16. prosince 2019
neveřejnou schůzi s komisařem pro rozpočet Johannesem Hahnem;

M.

vzhledem k tomu, že komisař Hahn Výboru pro rozpočtovou kontrolu sdělil, že Komise
zveřejní závěry svého auditu až poté, co budou veškeré zjištěné skutečnosti řádně
posouzeny a podrobeny důkladné analýze; vzhledem k tomu, že české orgány zaslaly
své připomínky ke konečnému znění auditní zprávy GŘ REGIO dne 29. května 2020;

N.

vzhledem k tomu, že audit Komise stále probíhá a že dokud se situace nevyjasní, byly
jako předběžné opatření zastaveny veškeré platby z rozpočtu EU z ESI fondů ve
prospěch společností, které přímo nebo nepřímo vlastní Andrej Babiš a které by mohly

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
(Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
6 Ismeri Europa Srl v. Účetní dvůr, rozsudek ze dne 15. června 1999, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
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být potenciálně spojeny s uvedeným údajným střetem zájmů;
O.

vzhledem k tomu, že Komise neproplácí českým orgánům prostředky vyplacené v rámci
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na projekty koncernu Agrofert,
které by mohly být potenciálně spojeny s uvedeným údajným střetem zájmů;

P.

vzhledem k tomu, že Parlament České republiky nevykonává dohled nad veřejnými
zakázkami, vnitrostátními dotacemi ani veřejnými investicemi se státní podporou,
z nichž by koncern Agrofert mohl mít i nadále prospěch;

Q.

vzhledem k tomu, koncern Agrofert vlastní dva z největších českých deníků, Mladou
frontu Dnes a Lidové noviny, a ovládá také televizní stanici Óčko a rozhlasové stanice
Impuls a RockZone; vzhledem k tomu, že podle zprávy vydané Evropskou federací
novinářů je Andrej Babiš faktickým vlastníkem 30 % soukromých sdělovacích
prostředků v České republice7;

R.

vzhledem k tomu, že v době působení Andreje Babiše ve veřejných funkcích výrazně
vzrostly příjmy koncernu Agrofert a že Agrofert v téže době získal jen v České
republice zemědělské dotace v celkové výši 970 414 000 CZK v roce 2016,
1 048 685 000 CZK v roce 2017 a 973 284 000 CZK v roce 2018; vzhledem k tomu, že
koncern Agrofert údajně získal v období 2014–2020 v České republice dotace z Fondu
soudržnosti EU ve výši 427 385 000 CZK; vzhledem k tomu, že je velmi
pravděpodobné, že koncern Agrofert získal další dotace v jiných členských státech,
například na Slovensku a v Německu;

S.

vzhledem k tomu, že Ústavní soud České republiky svým nálezem Pl. ÚS 4/17 z února
2020 zamítl návrhy prezidenta České republiky a poslanců Parlamentu České republiky
na zrušení některých ustanovení zákona, který upravuje střety zájmů veřejných
funkcionářů; vzhledem k tomu, že Ústavní soud v tomto rozhodnutí uvedl, že volby
nelze používat jako prostředek k ovládnutí státu za účelem využití nebo dokonce
zneužití jeho kapacit a zdrojů;

1.

vítá obnovení vyšetřování českého premiéra v souvislosti s jeho účastí na projektu
„Čapí hnízdo“; vyjadřuje důvěru v to, že česká justice bude v tomto trestním řízení
postupovat nezávisle a nebude podléhat žádnému politickému vlivu;

2.

odsuzuje veškeré potenciální situace střetu zájmů, které by mohly ohrozit plnění
rozpočtu EU a podlomit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových
poplatníků v Unii;

3.

žádá Komisi, aby jako strážkyně Smluv bojovala proti všem formám střetu zájmů
a vyhodnocovala opatření, která členské státy přijímají k jejich zamezení;

4.

vyzývá Komisi, aby vytvořila kontrolní mechanismus k řešení střetů zájmů v členských
státech a aby aktivní zamezování střetům zájmů, včetně zjišťování skutečných příjemců
unijních dotací, zařadila mezi své priority;

5.

vyzývá Komisi, aby uplatňovala politiku nulové tolerance ke střetům zájmů, dbala na

7 https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf
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rychlé navracení dotací, které byly potenciálně vyplaceny neoprávněně, a současně
dodržovala zásady právního státu a procedurální požadavky a vždy důrazně zasahovala,
zejména pokud státní orgány nečiní kroky k zamezení střetu zájmů mezi nejvyššími
státními představiteli;
6.

zdůrazňuje, že vnitrostátní právní předpisy o střetu zájmů musí být v souladu s literou
i duchem nového finančního nařízení; vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh
společných pokynů, které členským státům pomohou předcházet střetům zájmů mezi
politiky na vysokých postech;

7.

žádá Radu a Evropskou radu, aby přijaly společné normy pro všechny otázky spojené se
střetem zájmů a aby usilovaly o jejich jednotný výklad ve všech členských státech;

8.

vyzývá Komisi, aby v případě porušení pravidel přijala vhodná opatření k ochraně
rozpočtu EU, včetně nápravných opatření ke zpětnému získání všech prostředků, které
byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně, pokud to předpisy umožňují;

9.

vyzývá všechny členské státy, aby zvýšily své úsilí o větší transparentnost rozpočtu tím,
že zajistí, aby relevantní údaje o zadávacích řízeních a přidělování veřejných zakázek
byly snadno a volně přístupné široké veřejnosti;

10.

je znepokojen tím, že z různých částí EU přicházejí zprávy o tom, že politikové se
soukromými zájmy, kteří jsou členy vlády nebo působí na pozicích blízkých vládě, mají
stále větší politický vliv na legislativní činnost a využívání veřejných prostředků, a to
potenciálně s cílem sloužit partikulárním zájmům určitých jednotlivců namísto zájmu
veřejnosti;

11.

vyjadřuje politování nad tím, že Andrej Babiš jako předseda vlády (a dříve jako
předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy) byl a stále je aktivně
zapojen do plnění rozpočtu EU v České republice, přestože stále ovládá koncern
Agrofert jako jeho zakladatel a jediný obmyšlený obou svěřenských fondů, což je
v rozporu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení, a je tudíž zpochybněn nestranný
a objektivní výkon jeho funkcí; je velmi znepokojen zprávami8, které se v nedávné době
objevily ve sdělovacích prostředcích a podle nichž předseda vlády vykonává i nadále
kontrolu nad obchodními rozhodnutími Agrofertu;

12.

poukazuje na to, že ve sdělovacích prostředcích se v nedávné době objevily zprávy,
z nichž zřejmě vyplývá, že Andrej Babiš s manželkou jsou stále vedeni mezi šesti
aktivními osobami, které vykonávají významný vliv či kontrolu nad členy svěřenského
fondu dceřiné společnosti Agrofertu GreenChem Solutions Ltd. ve Spojeném
království;

13.

trvá na tom, že pokud by se střet zájmů na nejvyšší úrovni státní správy členského státu
potvrdil, nelze jej tolerovat a zúčastněné osoby ho musí vyřešit některým z těchto
způsobů:

8 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-

90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpovednapsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukolujevladou-placene-experty-90815
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a)

přijmou se opatření, jimiž se zajistí, aby tyto osoby nadále neměly žádný
ekonomický či jiný zájem či zájmy spadající do působnosti článku 61 finančního
nařízení ve vztahu k určitému podnikatelskému subjektu;

b)

podnikatelské subjekty, které tyto osoby ovládají, již nebudou získávat žádné
finanční prostředky z fondů EU, veřejné dotace ani jiné financování
přerozdělované národní vládou;

c)

příslušné osoby se nebudou podílet na přijímání rozhodnutí týkajících se jejich
zájmů; zdůrazňuje nicméně, že s ohledem na funkce a pravomoci premiéra a členů
jeho vlády je pochybné, zda by takové opatření mohlo v praxi odpovídajícím
způsobem vyřešit střet zájmů, budou-li dotčené osoby i nadále vykonávat své
veřejné funkce, a že odstoupení z veřejných funkcí proto představuje vhodnější
způsob, jak tento střet zájmů vyřešit;

14.

vyzývá Komisi, aby důkladně dohlížela na postup vyplácení plateb v České republice, a
to zejména u plateb z fondů EU, které jsou vypláceny podnikům, jež přímo či nepřímo
vlastní premiér nebo jiný člen vlády zapojený do plnění rozpočtu;

15.

vyzývá Komisi, aby bez zbytečného odkladu vyhodnotila, zda jsou případy, kdy
podniky, které jsou součástí koncernu Agrofert, i nadále získávají dotace z
vnitrostátního rozpočtu, v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory;
konstatuje, že tyto případy mohou přinášet potenciální riziko, že dojde k finančním
škodám, a vyzývá vnitrostátní orgány, aby tyto situace vyhodnotily; má za to, že by o
takové situaci měli být řádně informováni čeští i unijní daňoví poplatníci;

16.

je hluboce znepokojen informacemi9 o tom, že podniky z koncernu Agrofert jsou
schopny uměle přesouvat aktiva mezi jednotlivými dceřinými společnostmi, což jim
umožňuje splňovat kritéria způsobilosti pro dotace určené malým a středním podnikům,
nebo naopak spojovat své operace tak, aby se prezentovaly jako jediný velký podnik,
což jim umožňuje získávat veřejné zakázky;

17.

s politováním bere na vědomí zprávy, podle nichž auditoři zjistili vážné nedostatky ve
fungování řídících a kontrolních systémů u Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Fondu soudržnosti v České republice, a navrhli proto finanční opravu ve výši téměř 20
%; vyzývá Komisi, aby kriticky vyhodnotila, zda tyto případy představují systematické
zneužívání fondů EU;

18.

je znepokojen finanční ztrátou, kterou způsobily nedostatky na straně národních
platebních agentur a kontrolních orgánů; v této souvislosti vyzývá Radu, aby urychleně
přijala návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků
týkajících se právního státu v členských státech;

19.

je hluboce znepokojen právním rámcem v České republice, který Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu nedává právo kontrolovat správnost a optimální využívání veřejných

9 Informace,

která byla získána od Asociace soukromého zemědělství České republiky v průběhu pracovní cesty
ke zjištění potřebných údajů konané ve dnech 26. – 28. února 2020.
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prostředků na regionální a místní úrovni, čímž mu znemožňuje, aby si ověřil, kdo jsou
skuteční majitelé v případě složitých podnikových struktur; s politováním bere na
vědomí informace10, podle nichž Nejvyšší kontrolní úřad neprovádí systematickou
kontrolu konečných příjemců na místě; je znepokojen znevažujícími poznámkami
českého premiéra ohledně práce českého Nejvyššího kontrolního úřadu;
20.

zdůrazňuje, že politicky nevyvážené složení dozorčí rady Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) s sebou nese riziko politického ovlivňování, čímž
podlamuje schopnost Fondu provádět nezávislé audity;

21.

je znepokojen informacemi o tom, že zaměstnanci státní správy11 dostali pokyny a byl
na ně vyvíjen nátlak, aby neprověřovali obvinění týkající se potenciálního střetu zájmů
v souvislosti s koncernem Agrofert, a že jim bylo údajně uloženo, aby vyhodnotili
komerční nabídky, které obdržel Agrofert; je hluboce znepokojen informacemi o tom,
že zaměstnanci státní správy čelili postihům – např. propuštění pod záminkou tzv.
systemizace –, pokud se těmito pokyny odmítli řídit; zdůrazňuje, že tato opatření
zpochybňují nestrannost státní správy a nezávislost výkonu veřejných povinností;

22.

s politováním bere na vědomí indicie, které svědčí o systematických nedostatcích při
odhalování střetu zájmů; s politováním konstatuje, že není prováděna žádná křížová
kontrola a že nesourodé pravomoci vedou ke vzniku neprůhledných struktur bránících
účinnému předcházení střetu zájmů a jeho odhalování v České republice; připomíná, že
pro účinné předcházení situacím střetu zájmů nepostačuje pozitivistický přístup, v jehož
rámci mají úředníci povinnost předložit vlastní prohlášení o tom, že se nenacházejí ve
střetu zájmů; vyzývá české orgány, aby tyto systematické nedostatky bezodkladně
vyřešily, a to zejména tím, že budou požadovat ověřitelné prohlášení o střetu zájmů, v
němž úředníci uvedou seznam vlastních finančních zájmů;

23.

vyjadřuje politování nad tím, že prostředky EU, u nichž byly uplatněny finanční opravy
související s nesrovnalostmi, lze opětovně použít bez jakýchkoli dalších důsledků nebo
omezení; domnívá se, že takový systém ohrožuje finanční zájmy EU; vyzývá Komisi,
aby pozorně monitorovala opětovné použití prostředků EU a aby zvážila vytvoření
systému, v němž budou opravy rovněž spojeny s omezeními dalšího použití těchto
prostředků;

24.

bere na vědomí rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2019 o pozastavení proplácení
příslušných částek, které české orgány zahrnuly do svých výkazů průběžných výdajů
Programu rozvoje venkova České republiky pro čtvrté čtvrtletí 2018 a první čtvrtletí
2019;

25.

konstatuje, že Komise potvrdila, že v rámci společné zemědělské politiky (SZP)
vyplatila platby týkající se roku 2018 podnikům, které jsou součástí koncernu Agrofert,
a také podnikům se stejným skutečným majitelem v několika jiných členských státech
než České republice; zdůrazňuje, že Komise by měla orgánu udělujícímu absolutorium
předložit úplný a spolehlivý přehled všech plateb vyplacených koncernu Agrofert a

10 Informace

obdržená od Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky v průběhu pracovní cesty ke zjištění
potřebných údajů konané ve dnech 26. – 28. února 2020.
11 Informace od zaměstnanců státní správy a zástupců nevládních organizací, na něž byli upozorněni členové
pracovní cesty do České republiky ke zjištění potřebných údajů konané ve dnech 26. – 28. února 2020.
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podnikům se stejným skutečným majitelem ve všech členských státech za rozpočtové
roky 2018 a 2019;
26.

vyzývá české orgány, aby zajistily spravedlivé a vyvážené přerozdělování prostředků
EU, aby peníze unijních daňových poplatníků přinášely prospěch velké většině
obyvatelstva, a to jak prospěch hospodářský, tak i sociální;

27.

je znepokojen nesprávným provedením směrnic (EU) 2015/84912 a (EU) 2018/84313 o
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
(čtvrtá a pátá směrnice o praní peněz); zdůrazňuje povinnost plně a správně provést obě
tyto směrnice a zajistit, aby všechna jejich ustanovení, včetně ustanovení o
transparentnosti skutečného vlastnictví, byla v plné míře provedena;

28.

naléhavě vybízí český Finanční analytický útvar, aby zaujal proaktivnější přístup při
boji proti daňové trestné činnosti, podvodům a korupci a aby zajistil účinnou kontrolu
skutečných majitelů ze strany útvarů příslušných podle pravidel pro boj proti praní
peněz;

29.

s politováním konstatuje, že schvalování, přidělování a audit finančních prostředků EU
ve sdíleném řízení představují složité a neprůhledné procesy, v nichž mají plný přístup k
údajům jen členské státy, což znamená, že Komise není Parlamentu schopna rychle
poskytnout komplexní přehled v reakci na jeho žádosti o informace o určitých
příjemcích v několika členských státech; zdůrazňuje, že tato skutečnost vážně omezuje
práci Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Evropského účetního dvora a jejich schopnost
plnit své funkce kontrolních orgánů;

30.

vyzývá Komisi, aby plně v souladu se zásadou sdíleného řízení zavedla jednotné a
standardizované postupy, jejichž prostřednictvím budou členské státy předávat
informace o konečných příjemcích finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že informace
o konečných příjemcích by měly uvádět také skutečné majitele podniků (fyzické i
právnické osoby); vyzývá Komisi, aby předložila návrh nařízení, kterým se zavede
informatický systém umožňující jednotné a standardizované předávání informací v
reálném čase ze strany orgánů členských států a zajistí se interoperabilita se systémy
členských států, s cílem posílit transparentnost a spolupráci mezi Komisí a členskými
státy, dále zlepšit odpovědnost ohledně plateb, a především napomáhat dřívějšímu
odhalování systémových chyb a zneužívání;

31.

s politováním konstatuje, že žádné z nařízení, která upravují využívání prostředků z
fondů na podporu zemědělství a soudržnosti, vnitrostátním orgánům neukládá povinnost
zveřejňovat skutečné majitele subjektu, právní osoby či svěřenského fondu, které jsou
příjemcem příslušných finančních prostředků; vyzývá spolunormotvůrce, aby této
otázce věnovali zvláštní pozornost a aby ji komplexně vyřešili, až budou rozhodovat o
budoucích pravidlech pro transparentnost unijních dotací;

32.

zdůrazňuje, že rejstřík skutečných majitelů musí obsahovat pouze plně ověřené údaje o

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).).
12
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ovládající osobě či osobách a musí být v plném rozsahu zpřístupněn veřejnosti;
33.

důrazně odmítá vytváření a zavádění oligarchických struktur čerpajících prostředky z
fondů EU na podporu zemědělství a soudržnosti, což vede k tomu, že malá menšina
příjemců získává velkou většinu finančních prostředků EU; vyzývá Komisi, aby
společně s členskými státy vypracovala účinné právní nástroje s cílem zaručit
dodržování zásad právního státu a předcházet bujení těchto struktur;

34.

opakuje, že je znepokojen tím, že případy střetu zájmů poškozují cíle politiky
soudržnosti a společné zemědělské politiky (SZP), které mají důležité hospodářské,
sociální a environmentální rozměry, a že na tyto politiky vrhají negativní světlo;

35.

vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu pravidel SZP směrem ke
spravedlivějšímu přidělování prostředků EU s cílem zajistit, aby byly prostředky SZP
spravedlivě poskytovány aktivním zemědělcům, kteří obhospodařují půdu, a aby
nevedly k obchodům s pozemky, z nichž těží vybraná skupina osob s politickými
konexemi, a nevytvářely pobídky k nekalým praktikám při privatizaci státem
vlastněných pozemků; bere na vědomí návrh Komise na nový model realizace, včetně
zavedení horního limitu kombinovaného s degresivním mechanismem; domnívá se
nicméně, že toto „zastropování“, společně se zavedením započtení nákladů na pracovní
sílu před samotným „zastropováním“, není dostatečné pro zajištění spravedlivějšího
přidělování přímých plateb; podporuje myšlenku závazného mechanismu
přerozdělování;

36.

bere na vědomí, že majetková práva k pozemkům často nebyla dostatečně jednoznačně
vymezena a že pozemky zůstaly klasifikovány jako státní pozemky, na něž dohlíží
Státní pozemkový úřad, který měl tendenci pronajímat je rozsáhlým zemědělským
podnikům; bere na vědomí úsilí českých orgánů o zjištění právoplatných vlastníků do
roku 2023; trvá na tom, že dražby pozemků, jejichž právoplatné vlastníky nelze určit,
musí být prováděny spravedlivým způsobem a musí být při nich poskytnuty rovné
příležitosti k nákupu pozemkům malým a středním zemědělským podnikům a mladým
zemědělcům;

37.

naléhavě vybízí Komisi, aby předložila návrh stanovující maximální částku přímé
platby pro jednu fyzickou osobu jakožto skutečného majitele příslušného podniku či
podniků, přičemž se uplatní politika nulové tolerance u osob ve střetu zájmů;
zdůrazňuje, že by nemělo být možné obdržet dotace EU ve výši stovek milionů v
jediném období víceletého finančního rámce;

38.

trvá na tom, že osoby odpovědné za zneužívání finančních prostředků EU by měly čelit
následkům svých činů a že v případě finančních oprav by nemělo být příslušné břemeno
přesunuto na vnitrostátní daňové poplatníky; vyzývá české státní orgány, aby po
osobách, které měly protiprávně prospěch z neoprávněně vyplacených dotací, tyto
dotace vrátily; má za to, že pro příští programové období by měla být zavedena základní
podmínka vyžadující, aby vnitrostátní právní předpisy zahrnovaly ustanovení, kterým se
odpovědnému příjemci uloží povinnost získat zpět neoprávněně vyžádané částky;

39.

důrazně odsuzuje veřejně pronesené hanlivé a nenávistné výroky namířené proti
účastníkům pracovní cesty EP ke zjištění potřebných údajů (konané ve dnech 26. – 28.
února 2020), k němuž se na své tiskové konferenci uchýlil předseda vlády; považuje za
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nepřijatelné, aby poslanci Evropského parlamentu, kteří se zúčastnili uvedené pracovní
cesty Výboru pro rozpočtovou kontrolu do České republiky, čelili při plněních svých
povinností poslanců Evropského parlamentu výhrůžkám smrtí a dalším verbálním
útokům;
40.

vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby Parlamentu poskytl informace o
veškerých relevantních zjištěních, která nashromáždil při své pracovní cestě ke zjištění
potřebných údajů, a aby o tom také odpovídajícím způsobem informoval Komisi a
příslušné orgány;

41.

vyzývá Komisi, aby učinila vše, co je v jejích silách, pro bezodkladné dokončení
probíhajících auditních postupů a aby svá zjištění zveřejnila neprodleně poté, co
všechny nashromážděné důkazy řádně vyhodnotí; vybízí Radu a Evropskou radu, aby
posoudily zjištění těchto auditů a řádně zohlednily článek 61 finanční nařízení s
ohledem na jednání o příštím víceletém finančním rámci;

42.

vyzývá Komisi, aby dále přezkoumala obvinění z nevyřešených střetů zájmů v jiných
členských státech;

43.

znovu vyjadřuje politování nad tím, že Komise v druhé zprávě o boji proti korupci v EU
(ARES(2017)455202) upustila od uvádění informací za jednotlivé země; opětovně
vyzývá Komisi, aby obnovila podávání zpráv o stavu korupce v členských státech,
včetně hodnocení účinnosti protikorupčního úsilí podporovaného EU, odděleně od
zpráv v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik; znovu
Komisi vyzývá, aby protikorupční úsilí nehodnotila pouze z hlediska hospodářských
ztrát;

44.

zdůrazňuje, nakolik je důležité bránit právní stát, dělbu moci, nezávislost soudnictví a
nezávislost a pluralismus sdělovacích prostředků jakožto základní podmínky pro
úspěšné využívání finančních prostředků z EU;

45.

zdůrazňuje význam nezávislých veřejných sdělovacích prostředků, investigativních
novinářů a nevládních organizací pracujících na posilování právního státu; v tomto
ohledu zdůrazňuje rozhodující význam podpory EU určené nezávislým novinářům a
organizacím občanské společnosti, a to i v souvislosti s příštím víceletým finančním
rámcem; je znepokojen skutečností, že v České republice se vlastnictví velké části
soukromých sdělovacích prostředků koncentruje v rukách několika málo subjektů;

46.

vyzývá Komisi, aby při monitorování situace v rámci mechanismu pro právní stát
zohlednila obavy vyjádřené v tomto usnesení;

47.

vyzývá české orgány, aby orgány EU co nejdříve informovaly o výsledku obnoveného
vyšetřování ve věci projektu „Čapí hnízdo“;

48.

vyzývá Radu a Evropskou radu, aby v rámci jednání o budoucím rozpočtu EU a o
příštím víceletém finančním rámci učinily veškeré nezbytné a vhodné kroky k zamezení
střetům zájmů v souladu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení;

49.

vyjadřuje solidaritu s českými občany vyzývajícími k poctivosti, spravedlnosti a
vyřešení problému neslučitelnosti podnikatelských zájmů českého premiéra s jeho
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politickou rolí a pravomocemi;
50.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládě a Parlamentu
České republiky.
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