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Budovy delegací EU: „ne vždy se jedná o nejlepší hodnotu za 
peníze,“ říkají auditoři EU 

Kancelářské budovy a rezidence diplomatů EU po celém světě ne vždy přinášejí nejlepší 
hodnotu za peníze a ve způsobu, jakým jsou vybírány a spravovány, existují nedostatky, tvrdí se 
v nové zprávě Evropského účetního dvora. 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) koordinuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU. 
Poskytuje kancelářské prostory pro zaměstnance EU a rezidence pro vedoucí delegací v přibližně 
140 delegacích EU po celém světě. Výdaje ESVČ na budovy delegací v roce 2014 dosáhly 165 
milionů EUR. 

Auditoři zkoumali výběrový proces u 30 budov delegací, všem delegacím zaslali dotazník a čtyři 
z nich navštívili (Nepál, Tanzanie, Turecko a USA – Washington DC). Podle zjištění auditorů 
budovy delegací obecně potřebám vyhovují, avšak v některých případech nepřinášejí za 
vynaložené peníze nejlepší hodnotu, protože jejich prostory svým rozsahem přesahují horní meze 
stanovené v politice pro oblast budov a protože ESVČ vlastní budovy, které již nevyužívá, a 
některé poplatky hrazené hostujícími organizacemi ve sdílených prostorách nepokrývají náklady 
v plné výši.  

„Účinná správa budov delegací přispívá k plnění cílů zahraniční, obchodní a rozvojové politiky EU,“ 
uvedl Pietro Russo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Je však nutné, 
aby šla také ruku v ruce s optimálním využitím prostředků.“  

ESVČ ne vždy vybírá správné budovy, což je způsobeno nedostatky v každé z hlavních fází výběru, 
říkají auditoři: některé delegace nemají při provádění průzkumu místního trhu dostatečné 
zkušenosti k tomu, aby rozpoznaly vhodné nabídky, a nedostává se jim dostatečné podpory ze 
strany ústředí; když delegace předkládají ústředí různé možnosti, navrhované řešení někdy 
nevychází ze spolehlivé technické a finanční analýzy; když ústředí přijímá konečné rozhodnutí, 
někdy je už na podpis smlouvy příliš pozdě a jeho rozhodnutí ne vždy přinese nejlepší hodnotu za 
vynaložené peníze.  

Jakmile ESVČ budovy vybere, pravidelně prostřednictvím návštěv na místě posuzuje, zda 
potřebám delegací nadále vyhovují, avšak všechny nedostatky neodhalí. Kromě toho ESVČ 
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důsledně nezaznamenává výsledky monitorování do svých informačních systémů. Skutečnost, že 
chybí spolehlivé základní informace, je podle slov auditorů překážkou pro účinné plánování.  

Dlouhodobým cílem ESVČ je nakoupit více prostor a v roce 2015 se dohodla na podmínkách 
půjčky ve výši až 200 milionů EUR. Auditoři však upozorňují, že ESVČ má jen omezené zkušenosti 
s vlastnictvím budov a zatím nezavedla účinné systémy správy nemovitostí, které vlastní. 

S ohledem na svá zjištění auditoři doporučují, aby ESVČ: 

• mezi cíle politiky v oblasti nemovitostí pro kancelářské budovy zařadila hledisko životního 
prostředí, přístupu pro osoby se zdravotním postižením a flexibility; 

• zajistila, aby poplatky hrazené jinými subjekty hostujícími v budovách delegací byly 
shodné a pokrývaly náklady v plné výši; 

• posílila uplatňování postupu výběru budov; 
• využívala centrální zdroj informací k ověřování a monitorování tržních sazeb 

u kancelářských budov;  
• zdokonalila svůj informační systém pro správu nemovitostí tak, aby poskytoval 

spolehlivější a relevantnější informace, které lze využít v procesu plánování; 
• posílila odborné zkušenosti se správou nemovitostí v ústředí s cílem vypracovat 

strategičtější přístup; 
• stanovovala priority pro pronájmy, nákupy, prodeje, úpravy a údržbu v průběžných 

střednědobých plánech; 
• zavedla systémy pro účinnou správu vlastněných budov. 

 

Poznámka pro redaktory 

Při svém vytvoření v lednu 2011 převzala ESVČ od Evropské komise odpovědnost za provoz 
delegací EU po celém světě. Poskytuje kancelářské prostory pro 5 300 zaměstnanců v přibližně 
140 delegacích. ESVČ rovněž odpovídá za rezidence vedoucích delegací a za zajištění ubytování – 
nebo proplacení nákladů na ubytování – 2 400 zaměstnanců.  

Zvláštní zpráva č. 7/2016 „Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém 
světě“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

V roce 2014 EÚD zveřejnil zvláštní zprávu č. 11/2014 na příbuzné téma s názvem „Ustavení 
Evropské služby pro vnější činnost“ (zprávu lze nalézt na internetové stránce eca.europa.eu). 

 


