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OLAF potřebuje nezávislého inspektora procesních záruk, 
říkají auditoři EU 
Stanovisko, které dnes zveřejnil Účetní dvůr (EÚD), podporuje návrh Evropské komise posílit 
procesní záruky osob vyšetřovaných Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), a to 
vytvořením funkce nezávislého externího kontrolora, kterým bude „inspektor procesních 
záruk“. Podle názoru auditorů by se měl inspektor zabývat jakýmkoliv potenciálním porušením 
základních práv a procesních záruk v souvislosti s probíhajícími vyšetřováními úřadu OLAF. Dále 
by měl inspektor vydávat zmocnění pro určité vyšetřovací kroky, např. kontroly a inspekce na 
místě prováděné úřadem OLAF, které se týkají hospodářských subjektů nebo orgánů EU. 

Louis Galea, člen Účetního dvora odpovědný za toto stanovisko, uvedl: „Účetní dvůr přikládá značný 
význam účinnému boji proti podvodům, korupci a dalším protiprávním činnostem. Totéž si žádá důvěra 
občanů v orgány EU a základní řádná správa věcí veřejných. Potřebujeme proto silný úřad OLAF. 
Zkušenosti však ukazují, že jakýkoliv oprávněný vyšetřovací úkon může být vážně ohrožen, pokud 
v lidech vznikne dojem, že nedostatečně zaručuje ochranu individuálních práv.“  

Ve svém stanovisku č. 6/2014 Účetní dvůr podpořil legislativní návrh Komise, jehož cílem je vytvořit 
funkci inspektora procesních záruk. Zároveň ale Účetní dvůr doporučuje upravit návrh tak, aby se 
zvýšila nezávislost inspektora a aby byl lépe definován rozsah jeho zásahů v rámci vyšetřování. 

V souladu s článkem 325 Smlouvy o fungování Evropské unie Evropský parlament a Rada musí požádat 
Účetní dvůr o stanovisko před tím, než přijmou právní předpisy v oblasti prevence a boje proti 
podvodům ohrožujícím finanční zájmy Unie s ohledem na zajištění účinné a odpovídající ochrany 
v členských státech a ve všech orgánech, subjektech, úřadech a agenturách Unie. 

Úřad OLAF je generálním ředitelstvím Komise, ale při výkonu své vyšetřovací činnosti je funkčně 
nezávislý. 
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