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I
Tento dokument je první „situační zprávou“ vypraco‑
vanou Evropským účetním dvorem. Situační zprávy 
představují nový druh dokumentu, který EÚD vypra‑
covává. Jsou zaměřeny na obecná témata volená na 
základě výzkumů Účetního dvora a jeho získaných 
zkušeností, která souvisejí s otázkami, jež přímo spa‑
dají do působnosti EÚD. Tato situační zpráva pojed‑
nává o tématu „mechanismy vyvozování odpovědnosti 
a auditu EU“, přičemž druhá situační zpráva věnovaná 
tématu „rizika ohrožující souhrnný rozpočet EU“ bude 
uveřejněna v následujících měsících.

II
Tato zpráva se zabývá mechanismy vyvozování odpo‑
vědnosti a auditu v oblasti politik, nástrojů a subjektů 
Evropské unie a souvisejících zdrojů veřejného finan‑
cování, jakož i souvisejícími výzvami. Pro tyto účely se 
vyvozováním odpovědnosti rozumí především demo‑
kratický (zejména parlamentní) dohled nad politikami 
a činnostmi veřejných subjektů, zatímco auditem 
veřejných prostředků se rozumí finanční audit a audit 
výkonnosti v případě politik a souvisejících veřejných 
finančních prostředků a jejich provázanosti s postupy 
v oblasti vyvozování odpovědnosti.

III
Cílem této zprávy je zvýšit povědomí a podpořit úvahy 
o výzvách v oblasti mechanismů vyvozování odpověd‑
nosti a auditu EU. V tomto případě proto EÚD nevydal 
žádná doporučení auditu, součástí zprávy jsou však 
vodítka poukazující na otázky, kterými se evropští 
tvůrci politik, zákonodárci a příslušné orgány v oblasti 
auditu musejí zabývat.

IV
Dokument má čtyři navzájem související části: 
v části I jsou popsány vazby mezi vyvozováním 
odpovědnosti a auditem veřejných prostředků. Je 
zde vymezeno šest klíčových prvků, které tvoří pevný 
řetězec vyvozování odpovědnosti a auditu; v části II 
je popsáno šest významných oblastí, v nichž je třeba 
vyrovnat se s výzvami v oblasti vyvozování odpo‑
vědnosti a auditu veřejných prostředků na úrovni EU; 
část III se zabývá mechanismy vyvozování odpověd‑
nosti a auditu, které se používají ve spojitosti s nejrůz‑
nějšími novými evropskými a mezivládními nástroji, 
jež byly v reakci na finanční krizi urychleně vyvinuty. 
Poslední část obsahuje závěry této zprávy.

V
Šesti prvky, které tvoří pevný řetězec vyvozování 
odpovědnosti a auditu, jsou:

i) jednoznačně vymezené úlohy a povinnosti;

ii) zabezpečení řízení, pokud jde o splnění politic‑
kých cílů (účetní výkaznictví a podávání zpráv 
o výkonnosti);

iii) plný demokratický dohled;

iv) zpětné vazby, které umožňují přijmout nápravná 
opatření / provést zlepšení;

v) silný mandát pro provedení nezávislého externí‑
ho auditu, jehož cílem je ověřit účetní závěrku, 
soulad a výkonnost, a

vi) provádění doporučení auditu a opatření přijatých 
v návaznosti na audit.

Tyto prvky popisují vazbu mezi vyvozováním odpo‑
vědnosti a úlohou auditu veřejných prostředků s cílem 
podpořit obecnější postup. Mohou přispět k plánu pro 
budoucí otestování mechanismů vyvozování odpo‑
vědnosti a auditu.

VI
Šesti významnými oblastmi na úrovni EU, v nichž 
je třeba vyrovnat se s výzvami v oblasti vyvozo-
vání odpovědnosti, jsou:

i) Koordinovaná opatření EU a členských států 
mají podobu nástrojů, které jsou buď zakotveny 
v právním rámci EU, nebo vycházejí z mezivlád‑
ních dohod, či je jejich základem obojí. Tyto 
struktury vznikají z nejrůznějších důvodů, mohou 
být však závislé na nejednotném systému parla‑
mentní kontroly a auditu veřejných prostředků.

ii) Finanční prostředky EU jsou spravovány 
v rámci partnerství s jinými subjekty, jako jsou 
mezinárodní organizace, třetí země či soukromí 
partneři. Nemohou podléhat demokratickému 
procesu a postupu auditu EU prováděnému týmž 
způsobem a v témže rozsahu jako přímé výdaje 
z rozpočtu EU. Systémy vyvozování odpovědnosti 
a auditu partnerů musí být dostatečné a spolehli‑
vé, aby bylo možné postupy vyvážit.
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iii) Politiky uplatňuje pouze podskupina členských 
států EU (vícerychlostní Evropa). Příkladem 
složité politické struktury a systému správy, do 
nichž nejsou zapojeny všechny členské státy EU, 
je eurozóna.

iv) Institucionální uspořádání EU zahrnuje stá‑
le větší počet institucí. U jednotlivých skupin 
institucí EU se např. v závislosti na zdrojích příjmů 
uplatňují odlišné mechanismy vyvozování odpo‑
vědnosti a auditu. Odlišné účtování a mechanis‑
my auditu a udělování absolutoria mohou vést 
k nepřiměřeným úrovním kontroly, nedostatkům 
a překrývání.

v) Finanční řízení a řízení výkonnosti rozpočtu 
EU podléhá obsáhlým ustanovením o parlamentní 
kontrole a auditu. Stále se nedaří odstranit problé‑
my, pokud jde o zjednodušení postupů v oblasti 
přímého řízení a správy, vyvozování odpověd‑
nosti a auditu, které jsou prováděny na úrovni 
členských států, a to jak v případě příjmů, tak 
zejména výdajů v rámci sdíleného řízení. Kon troly 
primárního stupně jsou v některých členských 
státech stále nedostatečné, a přestože dochází 
k nákladnému překrývání činností v oblasti auditu, 
nevedou k určení chyb ani jejich nápravě.

vi) Politické výstupy, dopady a výsledky jsou 
závislé na mimorozpočtových nástrojích. 
Rozpočet EU je pouze jedním ze zdrojů, které 
jsou využívány k dosažení výsledků politických 
iniciativ EU (k dalším patří vnitrostátní rozpočto‑
vé prostředky členských států a mobilizace sou‑
kromých finančních zdrojů). Politiky mohou být 
navíc závislé výhradně na právních či regulačních 
nástrojích. Ucelený systém auditu a vyvozování 
odpovědnosti zaměřený na výsledky musí posu‑
zovat všechny tyto složky politiky dohromady.

VII
V rámci reakce EU na finanční krizi byly urychleně 
vytvořeny nové evropské či mezivládní nástroje se 
zvláštními mechanismy vyvozování odpovědnosti 
a auditu. Určité mezivládní nástroje jsou financovány 
přímo členskými státy (ECB, EIB, EMS, JMD), a ačkoli 
nejsou z hlediska rozpočtu EU příliš významné, přesto 
vyžadují, aby byla na vhodné úrovni provedena 
kompletní demokratická kontrola a audit veřejných 
prostředků, a to pokud jde o vzájemné vztahy mezi 
těmito nástroji a úlohou a funkcemi některých orgánů 
a institucí EU, objem veřejných finančních prostředků 
spravovaných těmito nadnárodními nástroji a jejich 
provázanost s cíli a systémovými riziky EU.

VIII
Mezi obecné závěry, jak zlepšit vyvozování odpověd‑
nosti a audit veřejných prostředků na úrovni EU, patří 
tyto:

 — V případě koordinovaných či mezivládních ná‑
strojů, které sdílejí EU a členské státy, lze vyžado‑
vat systém kontrol založený na intenzivnější 
spolupráci.

 — Je zapotřebí zavést napříč všemi politikami, 
nástroji a fondy EU spravovanými orgány a sub‑
jekty EU jednotnější a ucelenější soubor me-
chanismů. Parlamenty a veřejné kontrolní orgány 
by měly mít možnost posoudit všechny aspekty 
řádného finančního řízení, které souvisí s jejich 
činností, jakož i všechny veřejné finanční prostřed‑
ky a zdroje spadající pod jejich odpovědnost.

 — Lepší řídicí a kontrolní systémy u činností 
a finančních prostředků EU jsou předpokladem 
pro zajištění transparentnosti, řádné správy věcí 
veřejných a vyvozování odpovědnosti. K zajištění 
lepšího vyvozování odpovědnosti za rozpočet 
EU je nezbytné lépe definovat cíle, kontrolovat 
dodržování pravidel, lépe měřit výstupy a výsled‑
ky a zlepšit související systémy interních kontrol 
a podávání zpráv. K těmto krokům musí přistoupit 
všechny strany podílející se na řízení a kontrole 
finančních prostředků EU, a zejména pak členské 
státy, pokud jde o jejich odpovědnost za investo‑
vání finančních prostředků EU (především pro‑
středků v rámci sdíleného řízení).
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 — Je nezbytné zaměřit se na měření dopadů a vý-
sledků politik EU v případech, kdy rozpočet EU 
má jen poměrně malou funkci, ale kdy na úrovni 
EU existuje významný regulační či právní předpis. 
Vyvozování odpovědnosti za politiky EU tudíž 
vyžaduje, aby jak Evropský parlament, tak i vnitro‑
státní parlamenty prováděly komplexní kontrolu 
evropských nástrojů. Taková kontrola může vyža‑
dovat posílenou spolupráci, jež není v současné 
struktuře EU v oblasti vyvozování odpovědnosti 
a auditu ani v evropských nástrojích založených na 
mezivládní spolupráci zakotvena.

 — Omezení nákladného překrývání činností v ob-
lasti auditu politik a finančních prostředků EU vy‑
žaduje, aby byly prozkoumány všechny možnosti, 
jak zamezit nákladnému překrývání těchto činnos‑
tí, a to především tak, že se zajistí, aby se auditoři 
na každé úrovni mohli v přiměřené míře spoléhat 
na práci jiných auditorů. V zájmu dosažení tohoto 
cíle by EÚD a veřejné kontrolní orgány členských 
států musely posílit svou spolupráci.

IX
Tato zpráva zdůrazňuje program možného dialogu 
a další rozpracování případných řešení v budoucnu.
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01 
Evropský účetní dvůr se ve své funkci nezávislého externího auditora Evropské 
unie snaží posilovat transparentnost a vyvozování odpovědnosti v evropské 
správě věcí veřejných. Tento úkol je ústředním bodem pravidelných auditů příjmů 
a výdajů EU, které EÚD provádí. V návaznosti na finanční krizi nastal vhodný oka‑
mžik zhodnotit stávající mechanismy vyvozování odpovědnosti EU vůči veřejnosti 
a auditu veřejných prostředků, aby bylo možné je v budoucnu upevnit.

Účel situační zprávy

02 
Situační zprávy představují nový druh dokumentu, který EÚD vypracovává. Jsou 
zaměřeny na obecná témata volená na základě výzkumů Účetního dvora a jeho 
získaných znalostí a zkušeností.

03 
Tento dokument je jednou z prvních dvou situačních zpráv. Tato situační zpráva 
pojednává o tématu „mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu EU“, druhá 
pak o tématu „rizika pro finanční řízení rozpočtu EU“.

04 
Představují důležitý základ pro konzultace a dialog se zúčastněnými stranami 
EÚD a jeho budoucí auditní činnost. Účetnímu dvoru umožňují předkládat při‑
pomínky k záležitostem, které samy o sobě nutně nepodléhají auditu, jsou však 
důležité, pokud jde o vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a auditní činnost 
EÚD.

05 
Ve spojitosti s posuzováním současných mechanismů vyvozování odpovědnosti 
EU vůči veřejnosti a auditu veřejných prostředků a určování souvisejících problé‑
mů je cílem této zprávy podpořit další úvahy a diskusi o tématu, které má pro 
demokratickou legitimitu institucionálního systému EU skutečný význam. Zpráva 
tudíž neobsahuje žádná konkrétní „doporučení auditu“, ale celou řadu vodítek 
poukazujících na otázky, které by evropští tvůrci politik, zákonodárci a příslušné 
orgány v oblasti auditu měli vznést a zabývat se jimi.
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Struktura zprávy

06 
Tuto zprávu tvoří čtyři části:

 ο Část I popisuje základní rysy rámce vyvozování odpovědnosti, úlohu auditu 
veřejných prostředků při upevňování vyvozování odpovědnosti a stávající 
mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu EU.

 ο Část II navazuje na veřejnou diskusi o posilování vyvozování odpovědnosti 
na úrovni EU a uvádí hlavní výzvy v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči ve‑
řejnosti a auditu veřejných prostředků, které EÚD zjistil. Jedná se o vyvozová‑
ní odpovědnosti a audit v oblasti: mezivládních opatření členských států EU; 
dopadů politiky EU a dosažených výsledků; spolupráce s externími partnery; 
mobilizace soukromých finančních prostředků na doplnění veřejných inves‑
tic; nových subjektů či povinností EU.

 ο V části III jsou popsány problémy, s nimiž se v důsledku finanční krize potý‑
káme, a dosavadní reakce EU, zejména pokud jde o: zajištění finanční stability, 
upevnění dohledu nad finančním sektorem a posílení fiskálního a ekonomic‑
kého dohledu.

 ο V části IV je uveden souhrn problémů a potřebných úvah do budoucna.
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a audit veřejných prostředků

Vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti

07 
V obecném modelu (viz obrázek 1) se vyvozováním odpovědnosti rozumí vztah 
mezi „aktéry“ a „fórem“, v jehož rámci aktéři informují fórum o svém jednání a vý‑
konnosti. Fórum je navíc oprávněno aktéry hodnotit a v případě potřeby vyžado‑
vat přijetí nápravných opatření.

Vyvozování odpovědnosti jako sociální vazba: klíčové rozměry

O
br

áz
ek

 1

Aktér Fórum

Poskytuje informace
o svém jednání Diskuse Posuzování

Důsledky
Neformální

Formální

© Prof. Mark A. P. Bovens (viz obrázek 1, „Analýza a posuzování vyvozování odpovědnosti: koncepční rámec“,  
European Law Journal, sv. 13, č. 4, červenec 2007, s. 454).

08 
Na základě tohoto modelu lze posoudit některé závažné problémy rámců vyvo‑
zování odpovědnosti obecně:

 — Aktéři ve veřejných institucích se mohou potýkat s tím, že se musí zabývat 
mnoha úrovněmi a rozměry správy věcí veřejných s řadou fór pro kontrolu 
opatření – dohled vykonává „mnoho párů očí“.

 — Parlamenty a další orgány odpovědné za kontrolu veřejných subjektů čelí 
problému mnohostranných či víceúrovňových výkonných struktur, takže je 
obtížné určit, kdo nese odpovědnost. Tento problém se často označuje za 
problém „mnoha rukou“.

 — Dalším problémem je otázka, za co nést odpovědnost: parlamenty se musí 
rozhodovat, zda budou klást důraz na kontrolu vstupů, zejména finančních 
vstupů, nebo zda se zaměří na dopady a výsledky.

 — Otázka, jak zajistit vyvozování odpovědnosti, však překračuje rámec parla‑
mentní a zákonem dané kontroly. Veřejné subjekty musí řídit vztahy s veřej‑
ností v obecné rovině, jakož i vztahy se svými zaměstnanci, hlavními zákazní‑
ky a dalšími zúčastněnými stranami.
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1  ISSAI 12: Hodnota a přínosy 
nejvyšších kontrolních 
institucí – jak zlepšit život 
občanů; INTOSAI; březen 2013; 
preambule, bod 2.

2  ISSAI 1: Limská deklarace.

3  ISSAI 12: Hodnota a přínosy 
nejvyšších kontrolních 
institucí – jak zlepšit život 
občanů; preambule, bod 1; 
přijato na XXI. Mezinárodním 
kongresu nejvyšších 
kontrolních institucí (INCOSAI) 
v roce 2013.

09 
Tyto otázky a související problémy jsou na úrovni EU ještě složitější. Jak je uvede‑
no dále v části II a III, kdykoli jsou v institucionálně složitých systémech EU nejas‑
ně vymezeny úlohy, překrývají se funkce nebo se vyskytují nedostatky z hlediska 
dohledu a kontroly, vyvstávají problémy.

10 
V preambuli Mezinárodního standardu nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) 
č. 12 je vyvozování odpovědnosti popsáno takto: „V demokracii se vytvářejí struk‑
tury a voleným zástupcům je svěřena pravomoc, aby naplňovali vůli lidí a jednali 
jejich jménem prostřednictvím zákonodárných a výkonných orgánů. V souvis‑
losti s veřejnými institucemi v demokracii je třeba zvážit riziko špatné správy či 
zneužití moci a prostředků, což vede k rozkladu důvěry, jenž může narušit základy 
demokratického systému. Z toho důvodu je naprosto nezbytné, aby občané státu 
měli možnost volat své zástupce k odpovědnosti. Demokraticky zvolené zástupce 
lze k odpovědnosti volat pouze tehdy, jestliže oni sami mohou k odpovědnosti 
volat osoby, které provádějí jejich rozhodnutí“1.

Přínos auditu veřejných prostředků k vyvozování 
odpovědnosti

11 
Významnou složku vyvozování odpovědnosti tvoří orgány veřejné kontroly. Jejich 
hlavním cílem je provádět nezávislou, účinnou a věrohodnou kontrolu využívání 
veřejných zdrojů2.

12 
Mezinárodní standard č. 12 objasňuje význam auditu veřejných prostředků z hle‑
diska vyvozování odpovědnosti takto: „Audity veřejného sektoru, které prosazují 
nejvyšší kontrolní instituce, jsou významným faktorem pro zlepšení života ob‑
čanů. Audity vládních orgánů a subjektů veřejného sektoru ze strany nejvyšších 
kontrolních institucí mají pozitivní vliv na důvěru ve společnosti, neboť správci 
veřejných prostředků se tak zaměří na kvalitní využívání těchto prostředků. 
Takové vědomí podporuje žádoucí hodnoty a upevňuje mechanismy vyvozování 
odpovědnosti, což vede ke kvalitnějším rozhodnutím. Po zveřejnění výsledků 
auditů provedených nejvyššími kontrolními institucemi mohou občané volat 
správce veřejných prostředků k odpovědnosti. Nejvyšší kontrolní instituce tímto 
způsobem prosazují účinnost, vyvozování odpovědnosti, účelnost a transparent‑
nost veřejné správy. Nezávislá, účinná a věrohodná nejvyšší kontrolní instituce 
je tudíž základní složkou demokratického systému a vyvozování odpovědnosti, 
transparentnost a celistvost jsou nedílnou součástí stabilní demokracie“3.



13Část I – Vyvozování odpovědnosti a audit veřejných prostředků

13 
Víceúrovňová struktura správy věcí veřejných EU vyžaduje spolupráci a koordi‑
naci činností nejen na úrovni EU a členských států, ale rovněž na dalších úrovních 
správy věcí veřejných v jednotlivých členských státech. Rovněž vyžaduje přiměře‑
nou spolupráci a koordinaci činností parlamentů a veřejných kontrolních orgánů 
na všech úrovních. Tato spolupráce by měla vést k úplné kontrole veřejných 
finančních prostředků, včetně ujištění o přesnosti účetní závěrky, posouzení sou‑
ladu transakcí s platnými předpisy a hodnocení výkonnosti dosažených výsledků 
(hospodárnost, efektivnost a účinnost).

14 
EÚD určil šest klíčových prvků vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a audi‑
tu veřejných prostředků (viz tabulka 1). Každý z těchto prvků je článkem řetězce, 
jehož jakékoliv slabé místo může kdykoli ohrozit účinnost celku.

Šest klíčových prvků vyvozování odpovědnosti vůči veřej-
nosti a auditu veřejných prostředků

Ta
bu

lk
a 

1

1. Úlohy a povinnosti →
Úlohy a povinnosti přidělené všem institucím EU, jakož 
i dalším subjektům, které se podílejí na provádění politik 
a řízení finančních prostředků.

2. Poskytování informací 
a předkládání zpráv

→
Požadavky, aby správci veřejných prostředků poskytovali 
dostatečné, relevantní, přesné a včasné informace a pro 
účely vyvozování odpovědnosti předkládali zprávy o pro-
vádění a výsledky. 

3. Demokratická kontrola a audit →
Opatření a možnosti pro výkon demokratického dohledu 
a kontroly nad správci veřejných prostředků ze strany 
parlamentů. 

4. Důsledky a zpětná vazba → 
Mechanismy, které zajistí, aby výsledky veřejného dohledu 
a kontroly byly zohledňovány v legislativních a rozpočto-
vých postupech.

5. Mandát k auditu veřejných 
prostředků

→ 

Jmenování nezávislých externích auditorů, kteří mají pra-
vomoc provádět celou řadu auditů veřejných prostředků 
(finanční audity, audity shody a výkonnosti), právo na pří-
stup k nezbytným informacím a požadavky na předkládání 
zpráv parlamentům a veřejnosti.

6. Zprávy auditora a opatření  
přijímaná v návaznosti na audit

→
Ustanovení o předkládání zpráv o výsledcích auditu veřej-
ných prostředků a opatřeních přijímaných v návaznosti na 
tyto výsledky.

Zdroj: EÚD.
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Vyvozování odpovědnosti a audit v případě rozpočtu EU

15 
Rámec vyvozování odpovědnosti pro řízení a finanční kontrolu EU zahrnuje tři 
klíčové funkce: Evropský parlament a Rada provádějí demokratický dohled, Komi‑
se a další instituce EU plní výkonné funkce a Evropský účetní dvůr je kontrolním 
orgánem EU (viz obrázek 2).

Rámec vyvozování odpovědnosti pro řízení a finanční kontrolu EU

O
br

áz
ek

 2

Zp
ráv

y a
ud

ito
ra:

ne
zá

vis
lé,

 ob
jek

tiv
ní 

inf
orm

ac
e

Sm
lou

vy
 sv

ěřu
jí

od
po

vě
dn

os
t z

a a
ud

it

Smlouvy svěřují odpovědnost

za plnění rozpočtu EU
Předkládání zpráv o odpovědnosti:

transparentnost

Evropský účetní
dvůr Audit Evropská komise a veřejná

správa členských států

Evropský parlament
a Rada (členské státy)

Zdroj: EÚD.
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16 
Nezávislý externí přezkum prováděný Evropským účetním dvorem poskytuje 
jistotu ohledně:

 — spolehlivosti účetní závěrky EU,

 — legality a správnosti uskutečněných příjmů a výdajů z rozpočtu EU,

 — řádného finančního řízení finančních prostředků EU z hlediska hospodár‑
nosti, efektivnosti a účinnosti.

17 
Audit, který provádí Účetní dvůr, je jedním článkem delšího řetězu mechanismů 
vyvozování finanční odpovědnosti v oblasti sdíleného řízení. Audity na úrovni EU 
ověřují zprávu Komise předkládanou Evropskému parlamentu. Komise je zase zá‑
vislá na systému prohlášení vedoucích pracovníků k auditu a prohlášení auditorů 
na úrovni členských států. Využívání finančních prostředků EU ze strany člen‑
ských států rovněž podléhá kontrole, kterou vykonávají vnitrostátní parlamenty.

18 
Pokud jde o rozpočet EU, stanoví Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 
zvláštní mechanismus vyvozování odpovědnosti, který se označuje jako „postup 
udělování absolutoria“. Dotýká se čtyř hlavních orgánů EU, a to Evropského parla‑
mentu, Rady, Komise a Evropského účetního dvora (viz obrázek 3).

O
br

áz
ek

 3 Postup udělování absolutoria za plnění rozpočtu EU

Evropská komise Evropský účetní dvůr Rada EU Evropský parlament

předkládá účet provádí audit poskytuje doporučení uděluje absolutorium
a vydává doporučení

Článek 319 SFEU:

„Evropský parlament 
uděluje Komisi absolu-

torium za plnění 
rozpočtu …“

Článek 319 SFEU:

„Evropský parlament na 
základě doporučení 

Rady …“

Článek 318 SFEU: Článek 287 SFEU:

„Účetní dvůr 
přezkoumává 

účetnictví všech 
příjmů Unie …“

„Komise předkládá 
každoročně Evropskému 

parlamentu a Radě závěrečný 
účet operací prováděných 

v rámci rozpočtu za uplynulý 
rozpočtový rok …”

Zdroj: EÚD.
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Vyvozování odpovědnosti EU nad rámec rozpočtu 
EU – kontrola subjektů, nástrojů, politických opatření, 
provádění a výsledků

19 
Vyvozování odpovědnosti se neomezuje pouze na předložení zprávy o způsobu 
využívání peněz daňových poplatníků prostřednictvím souhrnného rozpočtu EU, 
nýbrž zahrnuje i zprávu o:

 — přijatých politických rozhodnutích a stanovených cílech,

 — výsledcích a výstupech politik EU,

 — využívání finančních prostředků ze soukromých či mezinárodních zdrojů, 
které byly uvolněny pro účely provádění politik EU, a souladu těchto projektů 
se strategiemi EU,

 — účinnosti reakcí EU na systémová rizika ohrožující finanční zájmy Unie a jejích 
členských států.

20 
Existuje mnoho způsobů, jak zajistit vyvozování odpovědnosti v širším slova 
smyslu. Jedním z nich je například demokratické vyvozování odpovědnosti – vy‑
vozování odpovědnosti Evropské komise vůči Radě, kterou tvoří zástupci člen‑
ských států na úrovni ministrů odpovědných svým vnitrostátním parlamentům, 
a Evropskému parlamentu. Druhou formou je vyvozování odpovědnosti vůči 
občanům EU. Zvolení zástupci musí přijmout rozhodnutí, které voliči vyjádří ve 
volbách a dalšími různými způsoby demokratické účasti ve veřejném životě. Ne 
všechny veřejné subjekty jsou však volenými orgány. Avšak i ty subjekty, které vo‑
lené jsou, jsou v období mezi volbami stále odpovědné. Třetí formou vyvozování 
odpovědnosti je dodržování právního řádu, tedy vyvozování právní odpověd‑
nosti, nad nímž bdí soudní orgány. Čtvrtou formou vyvozování odpovědnosti je 
vyvozování odpovědnosti správní a finanční, na něž se zaměřují veřejné kontrolní 
orgány, včetně EÚD.

21 
Za stanovené cíle a přijatá politická řešení nesou politickou odpovědnost politic‑
ké a výkonné orgány EU. Veřejné kontrolní orgány, včetně EÚD, zpravidla nezkou‑
mají přínosy politických cílů stanovených v rámci politického procesu EU. EÚD se 
jimi obvykle zabývá pouze v omezeném rozsahu, a to tehdy, požádá‑li některý 
z orgánů zapojených do legislativního procesu EU oficiálně o stanovisko.
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22 
Jedním z úkolů auditu veřejných prostředků je přezkoumat účinky politik při 
jejich provádění a to, zda odpovídají deklarovaným záměrům těchto politik. 
Zhodnotit účinnost je však mnohdy obtížné a může být ještě obtížnější tehdy, 
jsou‑li oznámené cíle nejasné nebo případně neodpovídají skutečným politickým 
záměrům.

23 
Z toho důvodu není jednoduché jednoznačně oddělit provádění politik, což 
představuje oprávněný zájem auditů výkonnosti, od přínosů politiky, jimiž by se 
audity v zásadě zabývat neměly. Jen velmi obtížně lze posoudit účinnost politik 
z hlediska výstupů, aniž by se přihlédlo k rozsahu, v němž jsou nepřesvědčivé 
výsledky těchto politik ovlivněny politickou koncepcí. V tomto ohledu předkládá 
EÚD ve svých zvláštních zprávách celou řadu doporučení.

24 
Další části této zprávy se aspektům uvedeným výše věnují podrobněji. Na tyto 
aspekty je třeba upozornit v souvislosti s mechanismy vyvozování odpovědnosti 
a auditu EU.
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Požadavek na lepší vyvozování odpovědnosti EU

25 
Několikaletá finanční krize vážně poškodila dobrou pověst některých vlád a in‑
stitucí. Kvalita správy věcí veřejných v ekonomikách EU, jež jsou vzájemně velmi 
závislé, a související úloha některých orgánů EU byla zpochybněna a za urči‑
tých okolností a ještě prohloubena. Důvěra veřejnosti v orgány EU a její politiky 
v tomto období poklesla; na podzim 2007 důvěřovalo EU 48 % občanů4. O pět let 
později, na jaře 2012, důvěra poklesla na 31 %5.

26 
EÚD a nejvyšší kontrolní instituce členských států zdůraznily, že zásadu transpa‑
rentnosti a vyvozování odpovědnosti je důležité jednotně a soudržně uplatňovat 
u všech veřejných finančních prostředků využívaných v rámci reakce na krizi6.

27 
K tomuto požadavku se v závěrech Evropské rady z prosince 2012 připojili i před‑
sedové Evropské rady, Komise, Euroskupiny a prezident Evropské centrální banky, 
kteří v nich nastínili svou představu skutečné hospodářské a měnové unie vybu‑
dované na čtyřech pilířích. První tři pilíře se týkají rozvoje finančního, fiskálního 
a hospodářského rámce EU a čtvrtý pilíř výslovně uznává, že je nezbytné zajistit 
demokratickou legitimitu a vyvozování odpovědnosti. Ke složkám čtvrtého pilíře 
se dosud přistupovalo případ od případu podle jednotlivých navrhovaných poli‑
tických nástrojů.

Část II – Problematika vyvozování 
odpovědnosti a auditu EU

4  Viz běžný průzkum 
Eurobarometru, vydání 
z jara 2007 a jara 2012. 
Evropská komise, Generální 
ředitelství pro komunikaci; 
(http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb77/
eb77_publ_en.pdf).

5  V průzkumu Eurobarometru 
(jaro 2012) 60 % respondentů 
odpovědělo, že EU nedůvěřují 
(oproti 31 %, kteří jí důvěřují). 
V průzkumu z podzimu 2012 
bylo zaznamenáno nepatrné 
zlepšení (57 % nedůvěřovalo, 
33 % důvěřovalo), avšak 
většina občanů ve 20 z 27 
členských států EU stále 
nedůvěřovala.

6  Viz stanovisko kontaktního 
výboru nejvyšších kontrolních 
institucí EU z roku 2013 
nazvané „Důležitost vhodných 
mechanismů kontroly 
a vyvozování odpovědnosti 
pro hospodářskou 
a měnovou unii a pro správu 
ekonomických záležitostí EU“. 
(www.contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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Hlavní výzvy v oblasti vyvozování odpovědnosti 
a auditu EU

28 
V souvislosti s požadavkem na lepší vyvozování odpovědnosti definoval EÚD 
několik konkrétních výzev (viz tabulka 2).

Šest oblastí, v nichž vyvstávají výzvy v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu

Ta
bu

lk
a 

2

Oblast Charakteristika výzvy Body

1. Koordinovaná opatření EU 
a členských států

→ Zajistit u koordinovaných opatření koordinovanou veřej-
nou kontrolu a audit na úrovni EU i členských států. 30–42

2.
Finanční prostředky spra-
vované v rámci partnerství 
s jinými subjekty 

→

Vyvozování odpovědnosti za finanční prostředky spravo-
vané v rámci partnerství s jinými subjekty (vnějšími či sou-
kromými partnery). Zajištění potřeb veřejných a dalších 
zúčastněných stran partnerství v oblasti transparentnosti 
a vyvozování odpovědnosti.

43–65

3. Vícerychlostní/variabilní 
politická struktura EU 

→
Provádět demokratickou kontrolu a komplexní audit ve-
řejných prostředků u podskupin členských států a třetích 
zemí, které se angažují v různých politických oblastech či 
využívají nástroje.

66–76

4. Uspořádání EU (orgány 
a instituce)

→ Zajistit účinný a účelný dohled a audit u orgánů a institucí 
EU jako celku. 77–114

5. Finanční řízení a řízení 
výkonnosti

→ Zlepšit vyvozování odpovědnosti za celkovou kvalitu 
finančního řízení a řízení výkonnosti EU. 115–139

6. Dopady a výsledky politiky → Sledování a hodnocení dopadů a výsledků politiky EU. 140–149

Zdroj: EÚD.

29 
Těmto oblastem se podrobněji věnují další body části II níže.
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1. Koordinovaná opatření EU a členských států

30 
Ve většině oblastí politiky, na něž se vztahují Smlouvy EU, jsou pravomoci sdíleny 
EU a členskými státy. Různé politiky EU jsou například do značné míry podmíněny 
rozpočtovými zdroji členských států (rozpočet EU tvoří méně než 1 % HDP, kdežto 
výdaje vlád v roce 2013 dosáhly 49 % HDP EU7). To, zda budou prostřednictvím 
strategií a cílů (např. cílů strategie Evropa 2020) splněny obecné cíle Smlouvy, 
závisí především na opatřeních členských států, jež jsou financována z vnitrostát‑
ních rozpočtů. Nové mechanismy EU v oblasti fiskální a hospodářské koordinace 
se vztahují na všechny veřejné výdaje v EU, avšak u všech opatření v této oblasti 
se uplatňuje složitý systém spolupráce. V takových případech se v zájmu splnění 
společných cílů vyžaduje koordinované opatření ze strany EU.

31 
Vzniká tak několik souběžných linií vyvozování odpovědnosti. Komise je odpo‑
vědná vůči Evropskému parlamentu a Radě za koordinační opatření, která spadají 
do její působnosti, přičemž EÚD může provádět kontroly8. Za opatření přijímaná 
podle vnitrostátních právních předpisů a plnění vnitrostátních rozpočtů jsou 
vnitrostátní orgány odpovědné vnitrostátním parlamentům a mohou být kontro‑
lovány ze strany příslušné nejvyšší kontrolní instituce.

32 
Problémem v této oblasti je skutečnost, že vyvozování odpovědnosti za většinu 
koordinovaných opatření je stále neucelené. Povinnosti jsou rozděleny mezi vni‑
trostátní parlamenty a příslušné auditní orgány. Pokud je navíc politické opatření 
zaměřeno na nadnárodní systémové riziko, avšak k politickému zásahu dochází 
formou koordinace mezi členskými státy, není pro EU snadné koordinovat audit 
a parlamentní kontrolu.

33 
Aby bylo možné získat úplný přehled o veřejných finančních prostředcích a poli‑
tikách, které členské státy koordinují s EU, je rovněž nezbytné zajistit koordinaci 
a spolupráci mezi všemi nejvyššími kontrolními institucemi a parlamenty. Poža‑
dovaná míra koordinace podstatně překračuje rámec toho, co je pro kontrolu 
rozpočtu EU nezbytné.

7  Údaje Eurostatu o celkové 
výši všeobecných výdajů vlád 
vyjádřené jako podíl HDP  
(http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&i‑
nit=1&plugin=1&language=e‑
n&pcode=tec00023).

8  Ať již Komise vynakládá 
finanční prostředky nepřímo, 
prostřednictvím členských 
států, nebo přímo, podléhají 
výdaje auditu EÚD.
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Koordinace v rámci strategie Evropa 2020

34 
Celou řadu příkladů koordinovaných opatření lze nalézt v strategii Evropa 2020. 
Jak uvádí Komise, úspěch strategie Evropa 2020 je zásadně podmíněn schopností 
členských států EU dostát své úloze při provádění nezbytných reforem na vnitro‑
státní úrovni, jež mají v rámci sedmi stěžejních iniciativ stimulovat růst9.

35 
Rámec správy pro strategii Evropa 202010 stanoví, že:

 — odpovědnost za politický směr nese Evropská rada,

 — Komise doporučuje strategii, sleduje provádění a podává zprávy o pokroku,

 — členské státy musí každoročně vypracovat dvě zprávy, v nichž vysvětlí, jaká 
opatření přijímají, aby se přiblížily splnění vnitrostátních cílů stanovených 
v rámci strategie Evropa 2020. Obě zprávy by se měly stát součástí vnitrostát‑
ního rozpočtového procesu a evropského semestru, jehož účelem je zlepšit 
koordinaci politik v celé EU.

36 
Systémy řízení a správy od Evropského parlamentu vyžadují, aby se podílel na 
dialogu, v jehož závěru Rada přijímá konečná rozhodnutí, a podněcoval diskusi 
v rámci vnitrostátních parlamentů, jakož i mezi nimi. Strategie však výslovně 
nestanoví, aby parlamenty vykonávaly dohled nad jejím prováděním či výsledky, 
ani neukládá povinnost provádět koordinovaný audit veřejných prostředků na 
příslušných úrovních EU a členských států.

Fiskální a hospodářská koordinace v rámci evropského 
semestru

37 
Evropský semestr má za cíl racionalizovat vnitrostátní a evropské postupy v ob‑
lasti hospodářské a fiskální koordinace a jeho součástí je pevný roční harmono‑
gram pro shromažďování, analýzu a posuzování nejrůznějších hospodářských 
ukazatelů. V části III v bodech 174 až 176 a na obrázku 7 jsou podrobněji rozve‑
deny důsledky posílené úlohy koordinace na úrovni EU.

9  KOM(2010) 2020 v konečném 
znění ze dne 3. března 2010, 
„Evropa 2020 – Strategie 
pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění“, 
shrnutí, s. 5 až 6, body 2 až 7.

10  KOM(2010) 2020 v konečném 
znění , shrnutí, s. 28, oddíl 5.2.
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38 
Účinnost rámce pro dohled je závislá na výkonnosti jednotlivých aktérů procesu. 
Rada nese odpovědnost za rozhodnutí týkající se hospodářské koordinace a sprá‑
vy ekonomických záležitostí, Komise pak za koordinaci a dohled. Všechny právní 
předpisy navíc stanoví, jaké informace je třeba předkládat Evropskému parlamen‑
tu pro účely dialogu o různých zjištěních a doporučeních.

Mezivládní nástroje

39 
Některá opatření přijímaná v reakci na hospodářskou a finanční krizi rovněž 
vyžadují ze strany členských států koordinovaný postup, který je upraven mezi‑
vládními dohodami či smlouvami. V části III této zprávy je uvedena ucelenější 
analýza důsledků opatření přijatých EU v reakci na hospodářskou a finanční krizi 
pro vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a audit veřejných prostředků.

40 
Komise ve svém sdělení nazvaném „Návrh prohloubené a skutečné HMU“11 
z roku 2012 konstatuje, že základním stavebním kamenem skutečné hospodářské 
a měnové unie (HMU) je demokratická legitimita, jež vychází ze dvou základních 
zásad:

 — zaprvé, je zapotřebí zajistit vyvozování odpovědnosti na té úrovni, na níž se 
příslušné exekutivní rozhodnutí přijímá, a zároveň náležitě zohlednit tu úro‑
veň, na níž má dané rozhodnutí dopad,

 — zadruhé, při rozvoji HMU a evropské integrace obecně musí úroveň demokra‑
tické legitimity odpovídat tomu, v jaké míře je z členských států na evropskou 
úroveň převedena suverenita.

41 
V souvislosti s druhou zásadou je nezbytné učinit v závislosti na okolnostech 
politické a zákonné rozhodnutí, a to zda využívat mezivládních mechanismů, které 
nespadají do rámce stávajících mechanismů vyvozování odpovědnosti EU, či nikoli. 
Nadměrné využívání této možnosti by však mohlo vést k nárůstu problémů v ob‑
lasti vyvozování odpovědnosti a správy, které by dříve či později bylo nutné řešit.

42 
Komise doporučila, aby byly budoucí nástroje regulující HMU koncipovány v me‑
zích právního a institucionálního rámce EU, který upravuje mimo jiné i dohled 
a kontrolu ze strany Evropského parlamentu.

11  COM(2012) 777 final/2 ze dne 
30. listopadu 2012.
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2. Finanční prostředky spravované v rámci partnerství 
s jinými subjekty

43 
Aby bylo v různých oblastech politiky dosaženo cílů EU, musí orgány EU spolupra‑
covat s dalšími subjekty, a to buď v rámci externích partnerství (např. se třetími 
zeměmi či mezinárodními organizacemi), nebo partnerství se soukromým sek‑
torem. V takových případech je vyvozování odpovědnosti podmíněno externím 
auditem, řídicí strukturou partnerských subjektů a mechanismy auditu a vyvozo‑
vání odpovědnosti samotné EU.

44 
Aby se zamezilo překrývání činností či nedostatkům, měli by mít partneři mož‑
nost využívat jednotný systém auditu. Splnění tohoto cíle však vyžaduje, aby 
systémy podávání zpráv a auditu byly dostačující a spolehlivé. Aby se tak stalo, 
bylo by zapotřebí více prosazovat a ověřovat systémy interních a externích auditů 
partnerů. V následujících bodech jsou uvedeny příklady oblastí, kde se tyto pro‑
blémy vyskytují.

Externí partnerství

45 
EU například uzavřela řadu partnerství s orgány zemí mimo EU nebo mezinárod‑
ními organizacemi (např. OSN či Světovou bankou). Často se jedná o situaci, kdy 
EU a její členské státy musí přispět k řešení globálních výzev, jako jsou rozvojové 
cíle tisíciletí stanovené OSN, opatření v oblasti změny klimatu či boj proti šíření 
zbraní hromadného ničení. Takové partnerství obvykle znamená, že EU poskytne 
finanční prostředky, nebo se instituce EU podílejí na společných akcích.
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46 
Komise uznává, že zajistit transparentnost a vyvozování odpovědnosti u akcí, 
které jsou prováděny společně s partnery, může být skutečně náročné12. Audity 
výkonnosti, které EÚD vypracoval v oblasti pomoci EU poskytované prostřednic‑
tvím organizací OSN, rovněž poukázaly na celou řadu problémů (viz rámeček 1).

47 
Pokud se EU rozhodne spolupracovat s partnery a spoléhat se na jejich kontrolní 
systémy a systémy podávání zpráv, měla by prosazovat a zajistit vysokou úroveň 
transparentnosti a vyvozování odpovědnosti.

48 
Prostřednictvím rozpočtové podpory poskytuje EU pomoc více než 70 zemím, 
a to formou převodu finančních prostředků, jež jsou přidělovány na progra‑
my a řízeny vnitrostátními systémy řízení veřejných financí. Aby Komise mohla 
poskytnout rozpočtovou podporu, musí splnit určité podmínky a prokázat, že 
přijímající státy splnily obecné podmínky způsobilosti.

49 
V rámci akcí financovaných větším počtem dárců, které koordinuje OSN či Svě‑
tová banka, se řídí shromažďované finanční prostředky, které nejsou vyčleněny 
na konkrétní účely. Za takových okolností je Komise závislá na systémech finanční 
kontroly OSN13.

Rá
m

eč
ek

 1 Nedostatečné monitorování pomoci poskytované organizacemi OSN a dosažení 
výsledků

Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 15/2009 podotkl, že:

 ο Komise sice ověřuje systémy finančního řízení svých partnerů z řad OSN (na základě analýzy čtyř pilířů), aby 
však potvrdila praktické fungování kontrolních systémů a dosažení výsledků, je závislá na zprávách OSN. 
V době, kdy byl audit prováděn, se Komisi dosud nepodařilo získat od OSN náležité informace (shrnutí IV).

 ο Panel externích auditorů OSN neposkytl Komisi dostatečné důkazní informace o tom, že postupy finanč‑
ních kontrol v praxi fungují, a EÚD se při provádění auditu využívání finančních prostředků EU poskytova‑
ných prostřednictvím OSN potýkal s problémy (shrnutí V).

12  Např. dokument SEC(2010) 
409 final ze dne 1. dubna 2010 
nazvaný „Inovační financování 
na globální úrovni“, s. 14, oddíl 
2.5, v souvislosti se spoluprací 
v oblasti inovačního 
financování, a KOM(2011) 
218 v konečném znění ze 
dne 19. dubna 2011 nazvaný 
„Posílení odpovědnosti EU 
při financování rozvoje – 
příspěvek k vzájemnému 
hodnocení oficiální rozvojové 
pomoci EU“, s. 7, bod 1, 
v souvislosti s finančními 
prostředky určenými pro 
změnu klimatu.

13  Platby mezinárodním 
organizacím ze souhrnného 
rozpočtu v roce 2012 činily 
1,4 miliard EUR, přičemž 
více než polovina z nich 
byla realizována v rámci 
projektů sdružujících více 
dárců. Výroční zpráva EÚD za 
rok 2012, bod 7.6, pozn. pod 
čarou 3.
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50 
Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 konstatoval problémy ve dvou 
konkrétních oblastech, a to v oblasti rozpočtové podpory a projektů sdružujících 
více dárců.

 — V případě rozpočtové podpory nemůže jít audit EÚD zaměřený na správnost 
nad rámec fáze, kdy je podpora vyplacena partnerské zemi. Od této fáze je 
vyvozování odpovědnosti za poskytnuté finanční prostředky podmíněno 
mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu přijímající země14.

 — Pokud jde o výdaje EU v rámci rozpočtové podpory, akcí financovaných 
větším počtem dárců a obdobných nástrojů spolupráce, používají se složité 
systémy pravidel a postupů (včetně pravidel a postupů pro zadávací řízení 
a udělování zakázek), a proto jsou rizika ohrožující správnost vysoká. Povaha 
těchto nástrojů a platebních podmínek však působí, že k chybám, jak jsou 
definovány pro audity správnosti EÚD15, jsou tyto operace náchylné v omeze‑
né míře.

Mobilizace finančních prostředků soukromého sektoru

51 
Celá řada činností EU je částečně buď přímo, nebo nepřímo financována ze sou‑
kromých zdrojů. K těmto činnostem patří i výpůjční a úvěrové činnosti institucí 
EU, např. EIB, jakož i využívání prostředků z rozpočtu EU k mobilizaci investic 
soukromého sektoru. Zdá se, že mobilizace soukromých finančních prostředků 
pomocí prostředků EU bude narůstat. Strategie Evropa 2020 poukazuje na sku‑
tečnost, že investice do hospodářského růstu budou vyžadovat mobilizaci sou‑
kromých finančních prostředků a že „Evropa musí rovněž co nejvíce mobilizovat 
své finanční prostředky, využívat nové způsoby kombinování soukromých a veřej‑
ných prostředků a vytváření inovativních nástrojů na financování potřebných 
investic“16. I víceletý finanční rámec na období 2014–2020 klade značný důraz na 
úlohu soukromého sektoru při navyšování investic a úlohu finančních nástrojů 
pro umocnění případného dopadu prostředků z rozpočtu EU17.

52 
Podle nového finančního nařízení18 může EU spolupracovat se soukromým 
sektorem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem poskyt‑
nout alternativní finanční podporu na činnosti EU a zajistit realizaci či provádění 
projektů EU. Mezi problémy, které se při využívání těchto nástrojů objevují, patří 
i nutnost zajistit u veřejných finančních prostředků odpovídající míru transpa‑
rentnosti a vyvozování odpovědnosti. Navíc je také nezbytné zajistit měření vý‑
konnosti těchto nástrojů ve vztahu k zamýšleným cílům financovaných činností.

14  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, body 7.6 až 7.8.

15  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, body 7.5 až 7.6.

16  KOM(2010) 2020 v konečném 
znění, s. 20.

17  KOM(2011) 500 v konečném 
znění ze dne 28. června 2011 
s názvem „Rozpočet – Evropa 
2020“, část I, s. 9.

18  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým 
se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie 
a o zrušení nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1), a nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 
č. 1268/2012 ze dne 29. října 
2012 o prováděcích pravidlech 
k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012, kterým 
se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie 
(Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
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53 
Finanční prostředky EU využívané prostřednictvím finančních nástrojů a part‑
nerství veřejného a soukromého sektoru jsou v souladu s obecným postupem 
udělování absolutoria předmětem auditu EÚD a kontroly ze strany Parlamentu. 
Tyto nástroje jsou však ze své podstaty spjaty s problémy v oblasti správy, auditu 
a parlamentního dohledu, které jsou nastíněny v dalších částech této zprávy.

54 
Finanční nástroje (FN) mohou mít podobu vlastního/rizikového kapitálu nebo 
dluhových nástrojů (např. úvěry, záruky nebo sdílení rizik s finančními institucemi 
za účelem zvýšení možného dopadu finančních prostředků EU), jejichž cílem je 
řešit selhání trhu nebo situace, kdy investice nejsou optimální, a zajistit pákový 
efekt financování ze strany EU. Finanční nástroje lze uplatňovat v rámci centrál‑
ního řízení (přímého či nepřímého) a sdíleného řízení s členskými státy (pak se 
obvykle označují jako nástroje finančního inženýrství).

55 
V případě finančních nástrojů uplatňovaných v nepřímém řízení19 nese Komi‑
se odpovědnost za vymezení politických cílů a strategických směrů centrálně 
spravovaných finančních prostředků. Komise má své místo ve správních struktu‑
rách těchto nástrojů a je v poslední instanci odpovědná za využívání finančních 
prostředků EU.

56 
Pokud jde o mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu uplatňované 
u finančních nástrojů podle předchozího víceletého finančního rámce na ob‑
dobí 2007–201320, Komise zjistila řadu nedostatků. Rovněž EÚD zjistil celou řadu 
problémů, zejména v souvislosti s nástroji finančního inženýrství uplatňovanými 
v rámci sdíleného řízení s členskými státy (viz rámeček 2).

57 
Nově přijatá pravidla pro finanční nástroje21 použitelné podle současného ví‑
celetého finančního rámce mají u všech finančních nástrojů zajistit soudržnost 
pravidel, postupů řízení a požadavků na kontroly a podávání zpráv. Komise navíc 
podává Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávy o výkonnosti všech 
finančních nástrojů22.

19  Podle čl. 58 odst. 1 písm. c) 
a čl. 139 odst. 4 finančního 
nařízení o souhrnném 
rozpočtu Unie může Evropská 
komise uplatňováním 
finančních nástrojů pověřit: 
„ii) mezinárodní organizace 
a jejich agentury; iii) EIB 
a Evropský investiční fond; 
v) veřejnoprávní subjekty; 
vi) soukromoprávní subjekty 
pověřené výkonem veřejné 
služby v rozsahu, v jakém 
poskytují dostatečné finanční 
záruky“. Tyto subjekty 
mohou „dále v rámci své 
odpovědnosti využíváním 
finančních nástrojů částečně 
zčásti pověřit finanční 
zprostředkovatele“.

20  Evropská komise (2011), 
„Rámec pro novou generaci 
inovačních finančních 
nástrojů – kapitálové 
a dluhové platformy EU“, 
KOM(2011) 662 v konečném 
znění.

21  Hlava VIII, články 139 a 140 
finančního nařízení (nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012).

22  Čl. 140 odst. 8 finančního 
nařízení.
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 2 Příklady nedostatků ve stávajícím řetězci vyvozování odpovědnosti a auditu využí-

vaném u nástrojů finančního inženýrství

EÚD zjistil tyto hlavní nedostatky23:

 ο nedostatečná ustanovení o pákovém efektu a revolvingovém charakteru fondů,

 ο možnost přidělit na závazky v rámci finančních nástrojů nepřiměřený objem prostředků,

 ο možnost neoprávněného preferenčního zacházení v soukromém sektoru a

 ο nejasné podmínky způsobilosti pro provozní kapitál.

Tyto nástroje představují rizika a problémy, například pokud jde o účetnictví týkající se využívání fondů EU, 
dohled nad nimi, vlastnictví nástrojů a schopnost Komise řídit nástroje.

EÚD zjistil nedostatky i v regulačním rámci.

23  Stanovisko č. 7/2011.

58 
Aby Komise splnila požadavky nového finančního nařízení, podepsala společně 
s EIB a EIF finanční a správní rámcové dohody, jež u centrálně řízených finančních 
nástrojů, které mají být vytvořeny pro období 2014–2020 a mají být svěřeny EIB 
a EIF, stanoví provozní a finanční výkaznictví, jakož i požadavky na audit24.

59 
Pokud jde o finanční nástroje v rámci sdíleného řízení, nařízení o společných 
ustanoveních25 uvádí typy nástrojů a způsoby provádění, jakož i požadavky na 
podávání zpráv, a stanoví standardizovaná pravidla pro finanční nástroje s cílem 
zajistit důsledné monitorování výsledků politik ve všech členských státech a po‑
dávání zpráv o výsledcích.

60 
Zatím je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, zda provádění nových pravidel 
bude stačit na odstranění všech nedostatků.

24  Finanční a správní rámcová 
dohoda vyžaduje, aby 
nezávislý externí auditor 
ověřil finanční výkazy nástrojů 
a zjistil, zda kontrolní systémy 
nástroje řádně fungují 
a uskutečněné operace jsou 
legální a správné.

25  Hlava IV, nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 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 fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320) („nařízení 
o společných ustanoveních“).
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61 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru představují formy spolupráce 
veřejných orgánů se soukromým sektorem. Běžná partnerství jsou zpravidla 
vytvářena v členských státech za účelem zajištění infrastruktury nebo veřejných 
služeb, obvykle podle soukromého práva. Jejich cílem je zefektivnit veřejné 
služby na základě sdílení rizika a využívání odborných zkušeností pracovníků ze 
soukromého sektoru.

62 
Mezi zvláštní typy partnerství patří: výstavba‑vlastnictví‑provoz, kdy nedochází 
k žádnému převodu aktiv ve prospěch veřejného sektoru; nákup‑výstavba‑pro‑
voz, kdy se uskuteční prodej veřejných statků ve prospěch partnerství za účelem 
poskytování služby a jejího zkvalitnění; výstavba‑provoz‑převod, kdy dochází 
k výstavbě, provozu a po určité době k převodu aktiv; a projekt‑výstavba‑finan‑
cování‑provoz, které je podobné předchozímu typu partnerství.

63 
Na úrovni EU jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru vytvářena pro 
účely řízení konkrétně zaměřených finančních prostředků EU (např. společné 
podniky jsou zakládány především pro účely výzkumu), nebo jsou sama příjem‑
cem finančních prostředků EU. Tato partnerství jsou v podstatě určitou formou 
veřejné zakázky, kterou upravují pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek. 
Tato partnerství musí být v souladu s pravidly EU pro fungování vnitřního trhu, 
Paktem o stabilitě a růstu, právními předpisy Unie o zadávání veřejných zakázek 
a udělování koncesí a pravidly hospodářské soutěže.

64 
Kombinované nástroje (KN) kombinují různé typy pomoci pro vnější akce, včet‑
ně úrokových dotací, technické podpory, přímých dotací, úvěrové záruky, nákladů 
a prostředků na podporu rizikového kapitálu. Tyto nástroje uplatňuje především 
Evropská investiční banka (EIB). Parlament při různých příležitostech požaduje 
četnější a kvalitnější informace v souvislosti s ERF či ze strany Komise a EIB (viz 
bod 107).

65 
Vyvozování odpovědnosti za partnerství veřejného a soukromého sektoru a kom‑
binované nástroje se odvíjí od mechanismů, jež se vztahují na zprostředkovatele 
pověřené řízením těchto nástrojů, jakož i mechanismů na úrovni konkrétního 
nástroje. Aspektům vyvozování odpovědnosti a auditu, které se týkajícím zpro‑
středkovatelů, např. EIB a EIF, se zpráva věnuje v dalších bodech (viz body 103 až 
110), zatímco vyvozování odpovědnosti na úrovni nástroje by vyžadovalo analýzu 
jednotlivých případů.



29Část II – Problematika vyvozování odpovědnosti a auditu EU

3. Vícerychlostní EU a variabilní politická struktura

66 
V EU i v širším evropském hospodářském a politickém rámci se stále rozvíjejí růz‑
né formy hlubší integrace, avšak ne všechny členské státy jsou schopny či ochot‑
ny postupovat stejným tempem. Některé iniciativy se tak rozvíjejí za účasti pouze 
některých členských států či třetích zemí. Dochází tak k rozvoji „vícerychlostní 
Evropy“ (viz obrázek 4).

67 
Významným příkladem podskupiny členských států, které dříve než jiné členské 
státy či odděleně od nich přijaly určitý politický rámec, je eurozóna, v jejímž 
důsledku vznikla složitá politická struktura a systémy správy a objevila se proble‑
matika parlamentní kontroly a auditu.

Vícerychlostní Unie a spolupráce se třetími zeměmi

O
br

áz
ek

 4

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Celní unie EU (32)

Evropská unie (28)

Evropský hospodářský prostor  (31)

Schengenský prostor(26)

Irsko, 
Kypr 

Švýcarsko

Turecko,

Vatikán Měnová dohoda
s EU (4)

Eurozóna (18)

Česká republika, Dánsko, 
Litva, Maďarsko, Polsko, 
Švédsko

Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, 
Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, 
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, 
Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, 
Slovensko a Finsko 

Andorra, Monako,
San Marino

Bulharsko, Chorvatsko,
Rumunsko,
Spojené království 

Zdroj: EÚD.
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Odlišná míra integrace členských států v jednotlivých oblas-
tech politiky

68 
Po vstupu celé řady států do EU je nyní obtížnější dosáhnout u jednotlivých 
politických iniciativ jednomyslného postoje, a proto budou některé členské státy 
pravděpodobně postupovat jiným tempem než jiné. Níže uvedené možnosti 
mohou vést ke vzniku většího počtu podskupin států:

 — Možnost účasti, možnost neúčasti a výjimky: ponechávají členským stá‑
tům možnost rozhodnout se, zda provádět či neprovádět určité politiky EU26.

 — Posílená spolupráce: státy se mohou dohodnout na spolupráci v konkrét‑
ních politických otázkách (např. patentu EU27, právních předpisech upravují‑
cích rozvody28 či navrhované daně z finančních transakcí29).

 — Související smlouvy: v rámci podskupiny členských států EU bylo mimo 
právní rámec EU uzavřeno několik smluv. Tímto způsobem byla v roce 1985 
například uzavřena Schengenská smlouva, ačkoli se později na základě Am‑
sterodamské smlouvy stala součástí právního rámce EU. Mezi další příklady 
patří Evropský mechanismus stability, Prümská úmluva, rozpočtový pakt 
a Jednotný patentový soud.

 — Ověřování a pozastavení: na základě referenčních hodnot pro přijetí urči‑
tých podmínek či kritérií EU. Mechanismus spolupráce a ověřování je ochran‑
ným opatřením, které Komise může uplatnit v případě, že nový členský stát 
neplní závazky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva či politiky v oblasti 
vnitřního trhu přijaté v průběhu přístupových jednání.

 — Otevřená metoda spolupráce: metoda evropské správy věcí veřejných zalo‑
žená na dobrovolné spolupráci členských států, jež využívá právně nevynuti‑
telných předpisů, jako jsou pokyny a ukazatele, referenční hodnoty a osvěd‑
čené postupy (například Pakt euro plus).

69 
Z obrázku 4 je zřejmé, že některých politik se účastní i různé skupiny třetích zemí. 
Ve vícerychlostních rámcích, kde se iniciativy v celé řadě oblastí politiky vzta‑
hují na určitou podskupinu členských států EU, byla vytvořena složitá politická 
a správní struktura. Jejím důsledkem jsou stejně náročné mechanismy vyvozová‑
ní odpovědnosti a auditu.

26  V současnosti využívá 
možnost neúčasti pět 
členských států: Dánsko (čtyři 
výjimky), Irsko (dvě výjimky), 
Polsko (jedna výjimka), 
Švédsko (jedna výjimka, ale 
pouze de facto) a Spojené 
království (čtyři výjimky).

27  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1257/2012 ze dne 
17. prosince 2012, kterým se 
provádí posílená spolupráce 
v oblasti vytvoření jednotné 
patentové ochrany, (Úř. věst. 
L 361, 31.12.2012, s. 1), 
a všechny následné změny.

28  Nařízení Rady (EU) 
č. 1259/2010 ze dne 20. 
prosince 2010, kterým se 
zavádí posílená spolupráce 
v oblasti rozhodného práva 
ve věcech rozvodu a rozluky 
(Úř.  věst. L 343, 29.12.2010, 
s. 10), též označované jako 
nařízení Řím III.

29  Legislativní usnesení 
Evropského parlamentu 
ze dne 12. prosince 2012 
k návrhu rozhodnutí Rady, 
kterým se povoluje posílená 
spolupráce v oblasti zavedení 
daně z finančních transakcí 
(COM(2012) 631 – C7‑
0396/2012 – 2012/0298(APP)).
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Euro, fiskální řízení a demokratický dohled

70 
Eurozóna je podskupinou členských států, které za svou měnu přijaly euro. Její 
vytvoření mělo pro EU zdaleka nejzásadnější důsledky. Nejenže se různé skupiny 
členských států zapojují do různých paktů nebo se na ně vztahují různé předpisy 
(viz bod 172), ale některá opatření jsou také přijímána na základě mezivládních 
dohod mezi členskými státy, a nikoli na základě právních předpisů EU.

71 
Pokud jde o tato opatření a nástroje, jejichž právním základem je SFEU, byla 
úloha EP posílena z hlediska legislativního procesu; z hlediska vyvozování odpo‑
vědnosti za rozhodnutí přijímaná Radou je však stále nevýrazná. Navíc opatření 
přijímaná na základě mezivládních nástrojů, jakým je například rozpočtový pakt, 
se zcela vyhýbají institucionálnímu a procesnímu systému kontrol a vyvážených 
pravomocí EU.

72 
Rozhodnutí přijímaná k ochraně eura mají v souvislosti s demokratickým vyvo‑
zováním odpovědnosti dalekosáhlé důsledky pro fiskální politiku. Komise, Rada 
a Evropský parlament mají sice značnou pravomoc, ale o většině mimořádných 
opatření rozhodovali ministři financí zemí eurozóny, tzv. „Euroskupina“. Jedná 
se o platformu pro spolupráci vlád zemí eurozóny, neexistuje zde však žádná 
paralelní úroveň koordinovaného demokratického dohledu mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty, jež by umožňovala provádět kontroly 
a zásahy a zajistit přijatým rozhodnutím a opatřením nezbytnou legitimitu.

73 
Ministři zahraničních věcí 11 členských států navrhli, aby demokratickou kontrolu 
nad politikou eurozóny nevykonával Evropský parlament jako celek, ale pouze 
poslanci EP ze zemí eurozóny30.

30  Ministři zahraničních věcí 
Rakouska, Belgie, Dánska, 
Španělska, Francie, Německa,  
Itálie, Lucemburska, 
Nizozemska, Polska 
a Portugalska. Závěrečná 
zpráva o budoucnosti 
Euroskupiny (Westerwelleho 
zpráva), 2012.
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74 
Euro je však měnou EU, nikoli eurozóny (článek 3 SEU), a zákonodárným orgánem 
EU je Evropský parlament (článek 14 SEU). Dle platného znění Smlouva stanoví, že 
členské státy EU jsou zastoupeny v Radě ministrů. Poslanci Evropského parlamen‑
tu nezastupují své členské státy, jsou „zástupci občanů Unie“ (článek 14 SEU).

75 
Na základě těchto ustanovení dospěly Evropský parlament31 a Komise32 k závěru, 
že vzhledem k tomu, že Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU, a tu‑
díž i pokud jde o problematiku eura, musí nezbytnou demokratickou legitimitu 
rozhodnutí EU zajistit právě on.

76 
Tato diskuse poukazuje na souvislost mezi mechanismy demokratického vyvozo‑
vání odpovědnosti a vnímanou demokratickou legitimitou. Vícerychlostní přístup 
může zejména v nejdůležitějších oblastech politiky vyvolat dlouhodobé dopady 
na vyvozování odpovědnosti.

31  Evropský parlament, zpráva 
Thyssenové, 2012.

32  COM(2012) 777 final, s. 35.



33Část II – Problematika vyvozování odpovědnosti a auditu EU

4. Mechanismy vyvozování odpovědnosti orgánů 
a institucí EU

77 
Institucionální rámec EU zahrnuje sedm orgánů EU, dva poradní orgány, Ev‑
ropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), jež je za orgán považována pro účely 
finančního nařízení, Evropskou investiční banku, 41 agentur33, osm společných 
podniků a další subjekty34 vymezené Smlouvami EU a sekundárními právními 
předpisy. Tyto instituce vykonávají celou řadu funkcí v zájmu dosažení cílů EU 
a své kroky často koordinují s orgány členských států. I když je většina institucí 
EU zcela financována z rozpočtu EU, u některých tomu tak není. Různé zdroje 
financování mají dopad na uplatňované mechanismy vyvozování odpovědnosti 
a auditu.

Postup udělování absolutoria orgánům a dalším institucím EU

78 
Postup udělování absolutoria se vztahuje na Komisi, většinu dalších orgánů EU 
a celou řadu institucí EU (viz bod 18). U některých institucí EU, které postupu 
udělování absolutoria nepodléhají, však EP může provádět kontrolu jinou for‑
mou. Celá řada institucí EU je z finančního hlediska odpovědná především svým 
správním radám.

79 
Celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu EU nese Komise, jež podléhá postu‑
pu udělování absolutoria ze strany EP. Jiné orgány a instituce však část výdajů 
z rozpočtu EU realizují v rámci vlastní pravomoci a jejich finanční prostředky 
v některých případech pocházejí z jiných zdrojů, které s rozpočtem EU nesouvise‑
jí. V zájmu zajištění vyvozování jejich odpovědnosti vydává Parlament v jednotli‑
vých případech rozhodnutí o udělení absolutoria.

33  Seznam 40 agentur je 
uveden v příloze: 33 
decentralizovaných agentur, 
6 výkonných agentur 
a 1 agentura Euratomu. 
Schéma zahrnuje také 
jednotný mechanismus pro 
řešení problémů a jednotný 
fond pro řešení problémů, 
které jsou v současnosti 
vytvářeny a budou 
považovány za instituci Unie.

34  Evropský veřejný ochránce 
práv, evropský inspektor 
ochrany údajů a agentury 
působící v oblasti obrany 
v pravomoci Rady.
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Rá
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 3 Článek 94 jednacího řádu Evropského parlamentu

Ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem 
vztahují na:

 ο postup udělování absolutoria předsedovi Evropského parlamentu za plnění rozpočtu Evropského 
parlamentu,

 ο postup udělování absolutoria osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí EU, jako 
jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci), Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospo‑
dářský a sociální výbor a Výbor regionů,

 ο postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu Evropského rozvojového fondu,

 ο postup udělování absolutoria orgánům odpovědným za plnění rozpočtu právně nezávislých subjektů, 
které plní úkoly Unie, jestliže se na jejich činnosti vztahují právní ustanovení, podle nichž je nutné získat 
absolutorium Evropského parlamentu.

80 
Jednací řád Parlamentu stanoví, že postup udělování absolutoria v jednotlivých 
případech je tentýž jako v případě absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu 
(viz rámeček 3).

81 
V postupu udělování absolutoria hraje významnou úlohu Rada, neboť v tomto 
ohledu poskytuje Parlamentu každý rok doporučení (článek 319 SFEU). Pokud jde 
o udělování absolutoria samotné Radě, neúčastní se Rada parlamentní diskuse, 
ačkoli získává prostředky z rozpočtu EU. Ve skutečnosti však neexistuje žádný sa‑
mostatný postup vyvozování odpovědnosti Rady a veřejné kontroly jejích výdajů.
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Shrnutí postupu udělování absolutoria

Ta
bu

lk
a 

3

Skupina subjektů Orgán/instituce Zdroj financování Postup udělování absolutoria

Orgány EU 

Evropský parlament, Evropská komise, Soudní dvůr, 
Účetní dvůr Rozpočet EU Absolutorium ze strany EP1

Evropská rada a Rada2 Rozpočet EU Sui Generis3

Evropská centrální banka Národní centrální banky Rada guvernérů

Další instituce, úřady či 
agentury vytvořené EU

Poradní orgány (EHSV a VR) Rozpočet EU Absolutorium ze strany EP

Agentury (financované z rozpočtu) Rozpočet EU Absolutorium ze strany EP4

Další orgány5 Rozpočet EU Absolutorium ze strany EP

Společné podniky Příspěvek z rozpočtu EU Absolutorium ze strany EP

Evropská služba pro vnější činnost Rozpočet EU Absolutorium ze strany EP

Agentury (s vlastními zdroji) Vlastní zdroje Absolutorium ze strany správní 
rady

Agentury (působící v oblasti obrany v pravomoci Rady) Příspěvky členských států Absolutorium ze strany správní 
rady

EIB Kapitalizace ze strany členských 
států6

Absolutorium ze strany správní 
rady

1 Viz body 78 až 80.
2 Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská rada stala jedním ze sedmi orgánů Unie. Podle čl. 13 odst. 1 jednacího 

řádu Evropské rady je této radě a jejímu předsedovi nápomocen generální sekretariát Rady pod vedením generálního tajemníka.
3 Viz bod 81.
4 Šesti „výkonným“ agenturám není vydáváno individuální rozhodnutí o udělení absolutoria, jsou však zahrnuty do absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu udělovaného Komisi.
5 Patří k nim evropský veřejný ochránce práv a evropský inspektor ochrany údajů.
6 Kapitalizace prováděná ze strany členských států (viz bod 105) a financování z vlastních transakcí.

Zdroj: EÚD.

82 
V běžném postupu udělování absolutoria existuje celá řada výjimek, zejména pak 
v případech, kde jsou veřejné finanční prostředky uvolňovány z jiných zdrojů než 
z rozpočtu EU (viz tabulka 3).
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Orgány a instituce EU, které nepodléhají postupu udělování 
absolutoria ze strany Parlamentu

83 
Z rozpočtu EU není přímo financována celá řada orgánů a institucí EU:

 — Evropská centrální banka (ECB) je kapitalizována národními centrálními 
bankami a její příjem pochází z její činnosti v oblasti měnové politiky v rám‑
ci Evropského systému centrálních bank (ESCB). Účetní závěrku kontroluje 
nezávislý auditor, jakož i EÚD z hlediska provozní účinnosti a jednotného 
mechanis mu dohledu (viz body 87, 88 a 96),

 — Evropská investiční banka má vlastní zdroje finančních prostředků a její kon‑
trolu provádí nezávislý auditor (viz bod 108).

84 
Pokud jde o agentury EU, mají tři agentury vlastní zdroje finančních prostředků 
(úřad OHIM, úřad CPVO35 a CdT) a jejich kontrolu provádí EÚD. Tři agentury půso‑
bící v oblasti obrany (EDA, ústav EUISS a středisko EUSC)36, které jsou v pravomoci 
Rady, jsou financovány z příspěvků členských států a kontrolu provádí nezávislí 
externí auditoři. Orgánem příslušným k udělení absolutoria je správní rada dané‑
ho orgánu. Vzhledem k tomu, že tyto orgány nejsou financovány z rozpočtu EU, 
nepodléhají postupu udělování absolutoria ze strany Evropského parlamentu. 
Ačkoli zdrojem jejich příjmů není rozpočet EU, pochází jejich příjem z výkonu čin‑
ností orgánu veřejné správy na úrovni EU, a využívání prostředků má tudíž tutéž 
veřejnou povahu jako jiné finanční prostředky EU. Pro takové odlišné zacházení 
tedy neexistuje žádný závažný důvod.

85 
Nový právní předpis, jímž se zřizuje jednotný mechanismus pro řešení problémů 
jakožto orgán EU, naopak vyžaduje, aby EÚD podle čl. 287 odst. 1 SFEU prováděl 
jeho kontrolu. EÚD tak má pravomoc provádět kontrolu účetní závěrky, legality 
a správnosti uskutečněných operací a aspektů řádného finančního řízení (včetně 
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti), ačkoli jednotný mechanismus pro řešení 
problémů není financován ze souhrnného rozpočtu EU. V souladu s předpisy 
musí EÚD také předkládat zprávy o souvisejícím jednotném fondu pro řešení 
problémů, podmíněných závazcích, které mohou jak jednotnému mechanismu 
pro řešení problémů, tak Komisi vzniknout, a o všech dalších aspektech, u nichž 
Evropský parlament a Rada mohou vyžadovat přezkum.

35  Úřad pro harmonizaci na 
vnitřním trhu (nařízení Rady 
(ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 11, 
14.1.1994, s. 1)) a Odrůdový 
úřad Společenství (nařízení 
Rady (ES) č. 2100/94 (Úř. věst. 
L 227, 1.9.1994, s. 1).

36  Evropská obranná agentura 
(EDA), Ústav pro bezpečnostní 
studia (EUISS) a Satelitní 
středisko Evropské unie 
(EUSC).



37Část II – Problematika vyvozování odpovědnosti a auditu EU

86 
Podobně je tomu i u Evropského rozvojového fondu (ERF), který sice není finan‑
cován z rozpočtu EU, ale EÚD má pravomoc kontrolovat u projektů a rozpočtové 
podpory výdaje a výkonnost, přičemž Evropský parlament provádí postup udě‑
lování absolutoria u výdajů ERF, které řídí Komise. U finančních prostředků ERF 
spravovaných Evropskou investiční bankou (EIB) v rámci investiční facility, které 
v případě 10. ERF činily 1 500 milionů EUR (10 %), se uplatňuje jiný mechanismus. 
EÚD ve svém výroku k finančnímu nařízení upravujícímu ERF vyjádřil politová‑
ní nad tím, že zákonodárci (Rada a Parlament) z kontroly této facility vyloučili 
Parlament jakožto orgán příslušný k udělení absolutoria. Facilita je uplatňována 
jménem EU, která nese příslušná rizika. Vyloučení orgánu příslušného k udělení 
absolutoria tak představuje nedostatek v oblasti vyvozování odpovědnosti.

Evropská centrální banka: vyvozování odpovědnosti a audit

87 
Podle článků 130 a 282 SFEU jsou ECB i národní centrální banky zemí eurozóny 
nezávislé na ostatních orgánech EU a vládách členských států. Tato nezávislost 
má významné dopady na mechanismy vyvozování odpovědnosti a audit veřej‑
ných prostředků u různých funkcí ECB.

88 
Článek 127 SFEU a protokol č. 4 stanoví cíle a úkoly ECB. Prvořadým cílem je „udr‑
žovat cenovou stabilitu“, druhým pak „podporovat obecné hospodářské politiky 
v Unii se záměrem přispět k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii“. V nedávné době byla ECB na základě ustanovení téhož 
článku 127 SFEU, jenž stanoví, že Rada může „svěřit [ECB] zvláštní úkoly týkající 
se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími 
finančními institucemi“, pověřena řízením jednotného mechanismu dohledu.

89 
Řídicími orgány ECB je Rada guvernérů a Výkonná rada. Prezident ECB musí Ko‑
misi, Radě a Parlamentu každoročně předkládat zprávu o činnostech Evropského 
systému centrálních bank a o měnové politice za uplynulý a běžný rok a na jejím 
základě lze vést rozpravu. Na žádost Parlamentu nebo ECB může být prezident 
v konkrétních otázkách konzultován příslušnými výbory Parlamentu37.

37  Čl. 284 odst. 3 SFEU.
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90 
Evropská centrální banka není financována ze souhrnného rozpočtu EU a Parla‑
ment podle protokolu neuděluje rozpočtové absolutorium. Statut ECB stanoví, 
že kontrolu účetní závěrky provádí nezávislý externí auditor doporučený Radou 
guvernérů a schválený Radou38. EÚD kontroluje „výkonnost správy ECB“ podle 
týchž ustanovení protokolu č. 4 SFEU39.

91 
Existuje velké množství literatury a již dlouho probíhá diskuse o tom, do jaké 
míry by centrální banky měly informovat o své činnosti v oblasti měnové politiky 
a nést za ně odpovědnost, přičemž diskuse se často soustředí na význam těchto 
informací v souvislosti s účinností a uplatňováním měnové politiky na finančních 
trzích a v bankovních systémech. Účelem této zprávy není vstoupit do této roz‑
pravy, i když je důležitá. Tato zpráva se věnuje vyvozování odpovědnosti ECB vůči 
Parlamentu a použitelným mechanismům auditu.

92 
Je třeba říci, že ustanovení Smlouvy týkající se ECB a ESCB poskytuje ECB a cen‑
trálním bankám zapojeným do ESCB značnou nezávislost, a to i ve srovnání 
s jinými systémy centrálních bank. Smlouva se o aspektech vyvozování odpověd‑
nosti ECB vůči Parlamentu a veřejnosti zmiňuje poměrně stručně zřejmě právě 
z důvodu nezávislosti ECB či názoru, že dotčené strany si své mechanismy stanoví 
nejlépe samy.

93 
Podle Smlouvy musí ECB Parlamentu, Radě a Komisi čtvrtletně předkládat zprávy 
o činnostech systému ESCB40, jakož i výroční zprávu o tomto systému a měnové 
politice. Zprávu předkládá prezident ECB Parlamentu a Radě k obecné rozpravě. 
Smlouva rovněž umožňuje zaslat členům Výkonné rady další pozvání („žádosti“). 
V praxi se tato možnost dále rozvinula. Jednací řád Parlamentu umožňuje pozvat 
prezidenta ECB, aby čtyřikrát za rok promluvil k Parlamentu, a zaslat pozvání čle‑
nům Výkonné rady pro jednotlivé případy, neboť se tak zajistí pravidelná výměna 
názorů s EP. ECB rovněž poskytuje odpovědi na otázky poslanců EP k písemnému 
zodpovězení.

94 
Obecně lze říci, že míra, v jaké centrální banky podléhají nezávislému externímu 
auditu prováděnému veřejným externím auditorem, se u jednotlivých států liší. 
Účetní závěrka ECB je dle Smlouvy41 kontrolována nezávislými externími auditory, 
nikoli Evropským účetním dvorem. Auditorské činnosti EÚD se vztahují „výlučně 
na zkoumání výkonnosti správy ECB“.

38  Čl. 27 odst. 1 SFEU, protokol 
č. 4 o statutu Evropského 
systému centrálních bank 
a Evropské centrální banky.

39  Čl. 27 odst. 2 SFEU, protokol 
č. 4.

40  ECB tento požadavek v praxi 
plní tak, že každý měsíc 
vydává věstník.

41  Článek 27 protokolu č. 4, SFEU.
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95 
Tato definice poskytuje EÚD značný prostor pro kontrolu řádného finančního 
řízení (hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti); v důsledku protokolu, který 
oblast působnosti externích auditorů omezuje na účetní závěrku na straně jedné 
a „výkonnost správy“ na straně druhé, se však definice úlohy EÚD ve vztahu k ECB 
neliší od jeho úlohy ve vztahu k ostatním orgánům EU42. Tato skutečnost pravdě‑
podobně zohledňuje význam nezávislosti rozhodování v oblasti měnové politiky 
a specializovanou povahu funkcí ECB.

96 
Na základě nařízení, kterým se vytváří jednotný mechanismus dohledu, byly ECB 
svěřeny úkoly v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci eurozóny 
a v dalších zúčastněných členských státech43. Toto nařízení stanoví rovněž kon‑
krétní systém vyvozování odpovědnosti. Pokud jde o funkce v oblasti jednotného 
mechanismu dohledu, je ECB i nadále nezávislá, nařízení však stanoví, že je za své 
činnosti související s jednotným mechanismem dohledu odpovědná vůči Ev‑
ropskému parlamentu a Radě. Předpis obsahuje ustanovení o předkládání zpráv 
Parlamentu a Euroskupině (za přítomnosti zúčastněných členských států, které 
nejsou členy eurozóny).

97 
ECB a Evropský parlament uzavřely poměrně rozsáhlou interinstitucionální doho‑
du44, jež se podrobně zabývá mechanismy vyvozování odpovědnosti použitelný‑
mi na jednotný mechanismus dohledu. ECB:

 ο předkládá každý rok zprávu,

 ο předkládá v průběhu zahajovací fáze čtvrtletně zprávu o pokroku a provádí 
dohled nad plněním úkolů svěřených jí v rámci jednotného mechanismu 
dohledu,

 ο předseda dozorčí rady jednotného mechanismu dohledu se účastní pravidel‑
ných slyšení (dvakrát za rok) a slyšení ad hoc v příslušných výborech EP,

 ο v určitých přesně vymezených případech zajišťuje zvláštní důvěrná setkání,

 ο zajistí, že se EP bude podílet na výběrovém řízení předsedy a místopředsedy 
dozorčí rady,

 ο spolupracuje při určitých vyšetřovacích úkonech.

42  V souvislosti s novými 
funkcemi ECB v oblasti 
jednotného mechanismu 
dohledu již EÚD naznačil, že 
zkoumání „výkonnosti správy 
ECB“ bude zahrnovat kontrolu 
řádného finančního řízení, 
které provádí u ostatních 
institucí spadajících do jeho 
působnosti (dopis předsedy 
EÚD ze dne 7. února 2013 
adresovaný předsedovi 
Evropského parlamentu).

43  Nařízení Rady (EU) 
č. 1024/2013 ze dne 15. října 
2013, kterým se Evropské 
centrální bance svěřují zvláštní 
úkoly týkající se politik, které 
se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými 
institucemi (Úř. věst. L 287, 
29.10.2013, s. 63).

44  Interinstitucionální dohoda 
mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou centrální bankou 
o praktických podmínkách 
uplatňování demokratické 
odpovědnosti a dohledu nad 
plněním úkolů, které jsou ECB 
svěřeny v rámci jednotného 
mechanismu dohledu 
(2013/694/EU).
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98 
Evropská rada pro systémová rizika nemá vlastní rozpočet. Sekretariát má společ‑
ný s ECB, která zajišťuje financování činností rady. ECB má vlastní soubor mecha‑
nismů vyvozování odpovědnosti, pro výkonnost Evropské rady pro systémová 
rizika však nebyly zavedeny žádné konkrétní mechanismy auditu.

99 
Z výše uvedeného je zřejmé, že úloha ECB se v reakci na tlak finanční krize a na‑
byté zkušenosti rychle mění, a skutečnost, že má zvláštní postavení a odborné 
znalosti, vedla k tomu, že jí byla svěřena celá řada nových úkolů. ECB musela 
v poměrně krátké době začít plnit nové funkce. Nové úlohy byly většinou oficiál‑
ně přiděleny na základě vhodných právních nástrojů a v ostatních případech jsou 
méně oficiální.

100 
Jako konkrétní příklad lze uvést úlohu ECB ve vztahu k vládám zemí eurozóny bě‑
hem hospodářské a finanční krize. V rámci tzv. „trojky“ či „programových partne‑
rů“ pověřených dohledem nad podpůrnými programy EU/MMF pro členské státy 
je EU zastoupena Komisí „ve spolupráci s ECB“. Formulace, že Komise „spolupra‑
cuje“ či „vede konzultace“ s ECB je v určitých právních nástrojích (např. rámcová 
dohoda o vytvoření Evropského nástroje finanční stability a nařízení, kterým se 
vytváří Evropský mechanismus finanční stabilizace) upřesněna. Úloha v nich však 
přesně vymezena není. Je však jisté, že spolupráce ECB s členskými státy a jejich 
politickými orgány při řízení jejich ekonomik je v rámci této úlohy, jakož i v obec‑
nější rovině bezprostřednější a významnější než dosud.

101 
ECB byla v tomto ohledu s Evropským parlamentem v pravidelném kontaktu 
a projednávala s ním nové úlohy a způsob, jakým je bude plnit. Vzhledem ke 
komplexní povaze různých úloh, které ECB plní při vydávání doporučení Komisi 
týkajících se těchto členských států, přímé spolupráci s členskými státy, držení 
státních dluhopisů jako takových nebo jako zajištění, poskytování likvidity ban‑
kám v členských státech atd. a současném výkonu funkcí v oblasti měnové politi‑
ky v eurozóně, hospodářské podpory a (nyní také) bankovního dohledu se jedná 
o důležitou skutečnost. Kontrolu „výkonnosti správy“ ECB při plnění všech jejích 
funkcí sice provádí EÚD, avšak funkce v oblasti spolupráce s vládami členských 
států, poskytování podpory těmto vládám a zapojení do činností trojky dosud 
nepodléhají externímu auditu.
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102 
Vzhledem ke všem novým úlohám, které ECB nyní plní, a k nevyhnutelné rychlos‑
ti, s jakou byly vytvořeny, bude nezbytné monitorovat a hodnotit nové struktury, 
jejich účinnost a provádění. Monitorování a hodnocení je třeba s ohledem na 
průběžně získávané zkušenosti provádět, i pokud jde o důslednost a přiměře‑
nost mechanismů vyvozování odpovědnosti a auditu. Rychlost, s jakou ke změně 
došlo, je pro příslušné orgány v oblasti auditu také skutečnou výzvou. EÚD, jenž 
je jedním z externích auditorů ECB, nejvyšší kontrolní instituce členských států 
a další externí auditoři centrálních bank v systému ESCB musejí zajistit, aby do‑
vednosti a znalosti odpovídaly požadavkům, které provádění auditu v rychle se 
měnícím prostředí klade.

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond: mecha-
nismy vyvozování odpovědnosti a auditu

103 
Evropská investiční banka (EIB) je institucí EU pro financování, jež financováním 
projektů podporujících politiky EU přispívá k evropské integraci, rozvoji a soudrž‑
nosti. Většina projektů financovaných EIB se nachází v EU, své operace však EIB 
provádí i v zemích mimo EU.

104 
Evropský investiční fond (EIF) je zvláštní nástroj EU pro rizikový kapitál a záruky 
zaměřený především na podporu malých a středních podniků a nových techno‑
logií. EIF je součástí skupiny EIB a vlastnický podíl v EIF má i Evropská komise. 
Pravidla pro účast Komise v EIF jsou stanovena rozhodnutím Rady.

105 
Z hlediska stávajících mechanismů vyvozování odpovědnosti je EIB dalším 
„zvláštním případem“. Byla sice vytvořena jako orgán EU, ale její zdroje kapitálu 
pocházejí z členských států. Banka je tudíž za své činnosti odpovědná své Radě 
guvernérů, již tvoří ministři financí členských států.

106 
Podle článku 15 SFEU musí EIB jakožto orgán Unie vykonávat své činnosti co nej‑
otevřeněji. Nebyla přijata žádná konkrétní ustanovení o podávání zpráv Evrop‑
skému parlamentu nebo o jakékoli přímé pravomoci EU nad bankou a fondem. 
EIB však předkládá zprávu o své činnosti a Evropskému parlamentu dobrovolně 
i údaje za období jednoho roku, přičemž Parlament každý rok přijímá usnesení 
o výkonnosti EIB.
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107 
V posledních letech Parlament v souvislosti s EIB několikrát vyjádřil určité obavy, 
a to např. ohledně:

 — úrovně obezřetnostního dohledu nad EIB, který by mohla zajišťovat buď ECB, 
orgán EBA či vnitrostátní orgány dohledu,

 — skutečnosti, že některé postupy řízení, které EIB vykonává u programů a pro‑
středků EU, byly vyňaty z postupu udělování absolutoria u výdajů EU a povin‑
nosti předkládat zprávy o výsledcích,

 — posuzování činností s velkým multiplikačním efektem, které jsou zaručeny 
rozpočtem EU,

 — seznámení se s riziky, která jsou spjata s navýšením záruk z rozpočtu EU za 
půjčky, které EIB poskytla, a vysvětlení, kam plynou příjmy vzniklé díky těmto 
zárukám,

 — nutnosti podrobně vysvětlit správní poplatky, které EIB obdržela z rozpočtu EU.

108 
Pokud jde o mechanismy auditu veřejných prostředků u EIB a přidruženého EIF, 
vypadá situace následovně:

 — EIB vytvořila Výbor pro audit, který má šest členů jmenovaných na základě ro‑
tačního systému mezi členskými státy. Členové jsou (jednomyslně) oficiálně 
jmenováni Radou guvernérů, musí splňovat určitá kritéria, včetně odborných 
znalostí v oblasti finančního auditu a bankovního dohledu. Výbor pro audit 
přenáší odpovědnost za audit účetních závěrek bank na externí společnost, 
jež předkládá zprávy přímo výboru. Výbor předkládá Radě guvernérů stano‑
visko k účetním závěrkám, zprávu a doporučení,

 — v případě Evropského investičního fondu byl vytvořen sbor auditorů jme‑
novaný akcionáři (mezi největší patří EIB), vůči nimž je tento sbor také odpo‑
vědný. Má tři členy a každého z nich jmenuje jedna skupina akcionářů: EIB, 
Evropská komise a finanční instituce. Členové jsou jmenováni na tři po sobě 
jdoucí rozpočtové roky a mohou být jmenováni opětovně, přičemž každý rok 
skončí funkční období některého člena. Podobně jako u EIB vychází i sbor 
auditorů z informací externího podnikatelského subjektu, který provádí audit 
účetní závěrky tohoto orgánu a dceřiných subjektů.
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109 
Výdaje EU spravované EIB a EIF a příspěvek EU ke kapitálu EIF jsou předmětem 
auditu prováděného EÚD, jak je stanoveno v „třístranné dohodě“ mezi EIF, EÚD 
a Komisí. Pravidla třístranné dohody se však nevztahují na výdaje EU, s nimiž EIF 
nakládá jménem Unie, a EÚD kontroluje všechny fáze uvolňování prostředků až 
na úroveň příjemců stejným způsobem jako veškeré ostatní výdaje ze souhrnné‑
ho rozpočtu EU.

110 
Různí akcionáři se intenzivně zajímají o činnosti EIB v Evropě i mimo ni. Pro všech‑
ny zúčastněné strany je hlavní výzvou shromažďování a poskytování přesných 
a ucelených údajů, aby bylo možné hodnotit účinnost různých finančních nástro‑
jů vzhledem k jejich zamýšleným cílům ve veřejné sféře.

Nepřiměřená kontrola a audit u menších subjektů a rozpočtů

111 
Podle Smlouvy o EU (článku 287 SFEU) musí EÚD kontrolovat plnění rozpočtu EU 
a využívání Evropského rozvojového fondu, jakož i všechny ostatní orgány, úřady 
a agentury, které EU vytvořila, pokud tomu předpis, jímž byl daný subjekt zřízen, 
nezamezuje.

112 
Ve skutečnosti to znamená, že EÚD musí provádět výroční audit plnění rozpočtu 
EU a využívání ERF a specifické výroční audity u každé jednotlivé agentury (v roce 
2014 existovalo 40 agentur, z toho 33 decentralizovaných agentur, šest výkon‑
ných agentur a jedna agentura Euratomu45) a společných podniků (v roce 2014 
jich je šest), a to bez ohledu na výši jejich rozpočtu a na to, zda podléhají postupu 
udělování absolutoria.

113 
Auditní šetření EÚD prováděné u agentur a společných podniků je tak poměr‑
ně rozsáhlejší než u orgánů EU. V budoucnu budou spolehlivost účetní závěrky 
agentur ověřovat soukromé auditní společnosti a teprve poté budou účetní 
závěrky předkládány Komisi ke konsolidaci. EÚD bude navíc předkládat specifické 
výroční zprávy za každou agenturu.

45  Úplný seznam agentur 
EU v roce 2014 je uveden 
v příloze.
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114 
Podle současných mechanismů jsou u menších subjektů prováděny samostatné 
audity, zatímco větší orgány jsou předmětem jednoho jednotného auditu. Pokud 
by se uplatňoval jednotnější přístup k vyvozování odpovědnosti, musely by 
všechny orgány a instituce zveřejňovat oddělené účetní závěrky a musely by být 
vydávány zprávy o odděleném auditu, nebo by do jediné zprávy o jednotném au‑
ditu musely být zahrnuty všechny agentury. Rovnováha mezi těmito možnostmi 
závisí na rozhodnutí, zda je důležitější zajistit přiměřenější využívání zdrojů, nebo 
oddělené mechanismy auditu a vyvozování odpovědnosti, jež zohledňují povahu 
systémů řízení dotčených institucí.

5. Finanční řízení a kontrolní mechanismy EU

115 
Členské státy se podílejí na plnění rozpočtu EU. Komise je však v obecné rovině 
odpovědná za zajištění spolehlivosti účetního výkaznictví, legality a správnosti 
finančních operací a hospodárného, efektivního a účinného finančního řízení (tj. 
řádného finančního řízení). Všechny tři prvky mají zásadní význam. Z výsledků 
činností EÚD je zřejmé, že Komise není v situaci, kdy by mohla všechny tři prvky 
zajistit.

Spolehlivost účetní závěrky

116 
Účetní závěrka je v současnosti sestavována podle nezávisle dohodnutého sou‑
boru standardů, které poskytují ucelený přehled o aktivech a závazcích Unie. Od 
zavedení účetnictví na akruální bázi v roce 2005 se podstatně zvýšila transparent‑
nost hospodářské reality finančních prostředků EU. Účetní závěrka například kon‑
soliduje celou řadu evropských institucí, což umožňuje získat ucelenější přehled 
o investicích EU. Vypovídá navíc i o čistém objemu finančních závazků, zatížení 
rozpočtu mechanismy pro poskytování finanční podpory členským státům, které 
ji potřebují, a míře, v jaké dlouhodobé závazky převyšují roční výši prostředků na 
platby.

117 
Od rozpočtového roku 2007 vydává EÚD výrok bez výhrad uvádějící, že konso‑
lidovaná účetní závěrka Evropské unie ve všech významných ohledech věrně 
zobrazuje finanční situaci Unie, výsledky jejího hospodaření, peněžní toky a změ‑
ny v čistých aktivech v souladu s finančním nařízením a účetními pravidly, jež 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor, tj. že 
účetní závěrka je spolehlivá.
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Legalita a správnost uskutečněných operací

118 
EÚD vydává prohlášení o věrohodnosti týkající se legality a správnosti uskuteč‑
něných operací, jehož součástí je i výrok k příjmům a výdajům. Příjmy i sdílené 
řízení výdajů s členskými státy působí v oblasti vyvozování odpovědnosti a audi‑
tu určité problémy.

Příjmy EU

119 
Příjmy EU tvoří vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu a daní 
z přidané hodnoty (DPH) a tradiční vlastní zdroje (cla vybíraná z dovozu a výroby 
cukru). Podle EÚD, který ve svém prohlášení o věrohodnosti vysvětluje konkrét‑
ní rysy DPH, HND a tradičních vlastních zdrojů46, nejsou příjmy EU od roku 1994 
zatíženy významnými chybami.

120 
Vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu například pocházejí 
z uplatňování jednotné sazby pro HND členských států. Údaje o HND jsou nejvý‑
znamnějším faktorem určujícím výši příspěvku každého členského státu a jejich 
odhad je prováděn na vnitrostátní úrovni. Odhady HND jsou velmi složité a EÚD 
nemůže nijak zajistit jejich přesnost. Jakékoli podhodnocení (či nadhodnocení) 
HND konkrétního členského státu má za následek navýšení (či snížení) příspěvků 
ostatních členských států. Výše příspěvků členských států do EU je tak podmí‑
něna kvalitou odhadů prováděných vnitrostátními statistickými úřady. Komise 
(Eurostat) sice vydává pokyny a snaží se kontrolovat kvalitu statistických údajů 
o HND, z posledních auditních činností EÚD však vyplývá, že tyto kontroly jsou ze 
své podstaty a ve svém rozsahu omezené47.

121 
Pro vyvozování odpovědnosti EU z toho plyne, že orgány na úrovni EU jsou znač‑
ně závislé na kontrolách a ověřování prováděných členskými státy.

46  Viz například stanovisko 
EÚD k příjmům zahrnuté do 
výroční zprávy za rok 2012,  
s. 1 až 12, body VIII a X.

47  Zvláštní zpráva EÚD č. 12/2012 
„Podařilo se Komisi a Eurostatu 
zkvalitnit proces tvorby 
spolehlivé a důvěryhodné 
evropské statistiky?“  
(http://eca.europa.eu).
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Sdílené řízení s členskými státy

122 
Finanční řízení a kontrolní mechanismy, které EU uplatňuje při plnění rozpočtu 
EU, vyvolávají celou řadu otázek v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu 
a svědčí o tom, že odpovědnost za řízení více než 80 % rozpočtu EU sdílí Komise 
a členské státy („sdílené řízení“).

123 
Komise plní rozpočet ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost 
v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Na druhou stranu musí členské 
státy spolupracovat s Komisí, aby zajistily, že prostředky jsou využívány v souladu 
s těmito zásadami (článek 317 SFEU).

124 
V rámci sdíleného řízení nesou členské státy odpovědnost za řízení výdajových 
programů a systémů, provádění plateb ve prospěch příjemců a přijímání všech 
opatření (právních, regulačních a správních) nezbytných pro ochranu finančních 
zájmů EU. V mnoha případech jsou finanční prostředky EU využívány také ke spo‑
lufinancování projektů, které financují vnitrostátní či regionální orgány členských 
států. Členské státy nesou náklady na řízení příslušných programů a systémů EU, 
za něž jsou odpovědné. V případě, že vnitrostátní či regionální orgán náležitě 
neplní své úkoly, může Komise danému členskému státu uložit finanční opravy 
a prostředky požadovat zpět.

125 
V důsledku těchto mechanismů tak vznikají překrývající se linie vyvozování 
odpovědnosti vedoucí až na úroveň politických orgánů na evropské i vnitrostátní 
úrovni. Řídicí orgány členských států jsou odpovědné jak vůči Komisi, tak i vnitro‑
státním orgánům svého státu.

126 
EÚD v roce 2004 doporučil zavést integrovaný systém vnitřní kontroly48. Vymezil 
důležité prvky, které tento systém musí mít, aby Komise mohla účinněji plnit své 
povinnosti stanovené Smlouvou.

48 Stanovisko EÚD č. 2/2004.
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127 
Komise přijala v roce 2006 akční plán pro zavedení integrovaného rámce vnitř‑
ní kontroly. Do finančního nařízení byla zahrnuta související opatření, včetně 
každoročního shrnutí výroků auditora, dobrovolných vnitrostátních prohlášení 
členských států a dobrovolných zpráv a ověření vnitrostátních kontrolních orgánů 
týkajících se správy finančních prostředků EU. Následně byly zavedeny významné 
prvky integrovaného systému vnitřní kontroly, ale mohlo by být dosaženo i dal‑
ších cílů (viz bod 137).

128 
Podle finančního nařízení musí orgány členských států sestavovat roční účetní 
závěrku, vypracovávat prohlášení řídicích subjektů ohledně využívání finanč‑
ních prostředků EU a provádět sumarizaci zpráv o auditu a provedených kontrol. 
Členské státy mohou rovněž vydávat vnitrostátní prohlášení na politické úrovni. 
Dosud tak učinily čtyři členské státy (Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Spojené 
království).

129 
V oblastech sdíleného řízení má Komise pravomoc provádět v otázce fungování 
kontrolních systémů a vykazovaných výdajů kontroly ex post. Následně může 
uložit nápravná opatření:

 — získat prostředky od příjemců zpět – tuto činnost provádějí orgány v člen‑
ských státech (v případě výdajů, u nichž se uplatňuje sdílené řízení) a Komise 
(zejména v oblastech přímého řízení). Příjemce musí vrátit veškeré finanční 
prostředky, které obdržel, či jejich část,

 — uplatnit finanční opravy vůči orgánům členských států – Komise může 
v případě, že členské státy neodhalí nesprávné výdaje a neprovedou jejich 
nápravu, uložit finanční opravy. Výpočet oprav lze provádět individuálně 
extrapolací výsledků testu nebo paušální opravou (v případě, že druhé dvě 
metody nelze použít).

130 
EÚD měl ve své výroční zprávě za rok 2012 řadu připomínek ke zpětně získaným 
částkám a finančním opravám49, výroční souhrnné zprávě Komise a hodnocení 
chyb v této zprávě, jakož i k souvisejícím zpětně získaným prostředkům a finanč‑
ním opravám50. EÚD rovněž objasnil důsledky, které z těchto oprav vyplývají pro 
jeho výrok o spolehlivosti účetní závěrky a správnosti operací51.

49  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, body 1.19 až 1.35.

50  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, body 1.41 až 1.45.

51  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, s. 52, příloha 1.1, část 3, 
bod 22.
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131 
V rámci současného systému může trvat až 10 let od okamžiku vzniku chyb, 
než jsou provedeny opravy. Jejich hlavním účelem je chránit rozpočet EU, nikoli 
povzbuzovat členské státy a příjemce, aby dodržovali pravidla. V důsledku toho 
tak nezpůsobilé výdaje, které nejsou získány zpět od konečných příjemců, hradí 
daňoví poplatníci členských států. Za nesprávné výdaje tak po mnoho let nikdo 
nenese odpovědnost52.

132 
Skutečnost, že do nařízení o společných ustanoveních53 bylo začleněno akreditač‑
ní řízení u strukturálních fondů v období 2014–2020, povede k větší odpovědnosti 
členských států tím, že se posílí kapacita vnitrostátních řídicích a kontrolních 
subjektů. EÚD se však domnívá, že Komise, která má konečnou odpovědnost 
za plnění rozpočtu, by měla na proces dohlížet, aby zmírnila riziko, že případná 
selhání budou odhalena pozdě54.

Řádné finanční řízení

133 
Pokud jde o řádné finanční řízení, je třeba podstatně zlepšit skutečné vyvozování 
odpovědnosti za výsledky, jichž bylo dosaženo prostředky z rozpočtu EU. Výzvám 
v této oblasti je věnován následující oddíl 6.

Právní rámec upravující rozpočet EU

134 
Dne 1. ledna 2013 vstoupilo v platnost „nové“ finanční nařízení55 a jeho prová‑
děcí pravidla56. Hlavní složky původních mechanismů vyvozování odpovědnosti 
zůstávají v platnosti, jsou však doplněny o další nové významné prvky, které stojí 
za úvahu.

135 
Podle nového nařízení je Evropská komise i nadále odpovědná vůči Evropskému 
parlamentu a Radě za plnění rozpočtu EU, a to prostřednictvím postupu udělová‑
ní absolutoria.

52  Zvláštní zpráva EÚD č. 7/2010 
„Audit postupu schvalování 
účetní závěrky“, s. 5, shrnutí, 
bod V.

53  Nařízení (EU) č. 1303/2013.

54  Stanovisko EÚD č. 7/2011, bod 
25.

55  Nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

56  Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012.
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136 
Celková struktura finanční kontroly byla navíc ve značné míře zachována. Jejím 
základem je rámec vnitřní kontroly, jenž má v prvé řadě umožnit Komisi převzít 
celkovou politickou odpovědnost za plnění rozpočtu EU v rámci postupu udělo‑
vání absolutoria.

137 
Nové nařízení však posílilo mechanismy, jejichž prostřednictvím mají členské 
státy předkládat Komisi zkontrolovaná prohlášení řídicího subjektu a každoroční 
shrnutí, ale v souladu se zásadou subsidiarity se nevztahuje na politický dohled 
vnitrostátních orgánů členských států. Vnitrostátní prohlášení se i nadále předklá‑
dají dobrovolně.

138 
Celou řadu nových významných prvků uvedených v nařízení o společných 
ustanoveních je třeba kompletně rozpracovat, například vnitrostátní smlouvy 
o partnerství, nové výkonnostní rámce a výkonnostní rezervy57. Tyto i další nové 
prvky bude nezbytné začlenit do mechanismů vnitřní kontroly. Komise musí 
ještě navrhnout opatření, jimiž by zajistila kvalitu nových prohlášení o věrohod‑
nosti, která překládají vnitrostátní orgány, jakož i kvalitu informací o provádění 
programů.

139 
Spolu s reformami, které byly zahájeny v roce 2006, bylo dosaženo pokroku na 
cestě k vytvoření integrovaného systému kontroly, jenž na vnitrostátní a evrop‑
ské úrovni zajistí lepší vyvozování odpovědnosti za finanční prostředky EU. Zcela 
kompletní systém však dosud zaveden nebyl. Z výročních auditů EÚD vyplývá, 
že žádosti předkládané Komisi obsahují mnoho chyb, které vnitrostátní orgány 
mohly odstranit. EÚD v mnoha případech rovněž konstatuje, že se chyby vysky‑
tují i v žádostech ověřených auditními orgány. EÚD za těchto podmínek dále pro‑
vádí auditní činnosti až na úroveň konečného příjemce finančních prostředků EU. 
Pokud budou systémy kvalitnější, měl by mít EÚD větší prostor a bude se moci 
v rámci finančních auditů více spoléhat na výsledky ostatních auditních orgánů.

57  Výkonnostní rámce pro 
programy evropských 
strukturálních fondů tvoří 
vybrané finanční ukazatele, 
ukazatele pro výstupy 
a výsledky, jakož i klíčové 
prováděcí kroky u každé 
priority. Mají zajistit, aby 
programy dosáhly cílů, které 
mohou kontrolovat řídicí 
orgány členských států. 
Výkonnostní rezerva činí 
6 % přidělených prostředků 
ze strukturálních fondů, jež 
jsou podmíněny úspěšným 
provedením priorit programů. 
Viz nařízení (EU) č. 1303/2013 
(články 20 a 21).
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6. Dopady politiky EU a výsledky

140 
K provádění politik EU se zčásti využívají rozpočtové nástroje a zčásti právní a re‑
gulační nástroje (viz obrázek 5):

 — Rozpočtové nástroje: provádění politik EU je závislé na rozpočtu EU. Celá 
řada politik je do značné míry financována z vnitrostátních rozpočtů, v menší 
míře pak z jiných zdrojů financování (např. mobilizací soukromých finančních 
prostředků).

 — Právní a regulační nástroje: EU přijímá každý rok mnoho právních a správ‑
ních předpisů. V celé řadě případů to znamená, že je v rámci legislativní čin‑
nosti třeba stanovit pravidla či normy v oblastech, jako je vnitřní trh, ochrana 
životního prostředí, sociální politiky a hospodářská soutěž.

Nástroje provádění politiky EU

O
br

áz
ek

 5

Politiky a programy EU

Rozpočet EU

Právní a regulační nástroje

Rozpočty členských států

Jiné zdroje financování 

141 
Je‑li hlavním nástrojem rozpočet EU, je vyvozování odpovědnosti na úrovni EU 
na dobré úrovni. Čím více je provádění politiky závislé na jiných zdrojích financo‑
vání či jiných nástrojích, tím je vyvozování odpovědnosti slabší. V následujících 
oddílech jsou popsány hlavní výzvy v oblasti měření dopadů a výsledků činností 
financovaných z rozpočtu EU, jakož i měření dopadů regulačních nástrojů.

Zdroj: EÚD.
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Výzvy v oblasti měření dopadů a výsledků činností financo-
vaných z rozpočtu EU

142 
EÚD prosazuje, aby se v období 2014–2020 kladl větší důraz na výsledky rozpoč‑
tových operací. Vyzval Komisi, aby přehodnotila své systémy předkládání zpráv 
a vyvozování odpovědnosti a zaměřila se nejen na zajištění souladu, ale i výstupů 
(výsledků a dopadů)58.

143 
Členské státy by rovněž měly dosáhnout zlepšení, i pokud jde o předkládání 
zpráv o výkonnosti. Spolehlivé finanční informace musí být doprovázeny spoleh‑
livými nefinančními informacemi. Důraz EU na zajištění souladu musí být dopro‑
vázen důrazem na výsledky.

144 
Hlavní výzvy v této oblasti se týkají:

a) jednotných ukazatelů výkonnosti a spolehlivých informací;

b) systémů, které generují přesné informace o výsledcích, a

c) zkvalitnění hodnotících zpráv Komise z hlediska dosažených výsledků.

Nedostatečné ukazatele výkonnosti a kvalita informací

145 
EÚD určil nedostatečné mechanismy monitorování a hodnocení a konstatoval, 
že je třeba zlepšit relevantnost, spolehlivost a včasnost údajů o výkonnosti, které 
poskytují systémy řízení (viz rámeček 4). Zásadnější je však skutečnost, že EÚD 
v mnoha případech zjistil, že programy financované z prostředků EU postrá‑
dají jasně vymezené a měřitelné cíle. Pokud právní předpisy či pokyny stanoví 
nejasné cíle nebo cíle, které nejsou měřitelné, nebo pokud jsou cíle skryté či 
jen nepřímo vyjádřené, je pro auditory a další subjekty velmi obtížné určit, zda 
výdaje EU jsou hospodárné, efektivní a účinné. V takových případech nemohou 
zástupci veřejnosti náležitě volat Komisi a členské státy k odpovědnosti za výdaje 
vynaložené jejím jménem.

58  Výroční zpráva EÚD za rok 
2012, kapitola 10, body 10.25 
a 10.26. Rovněž viz stanovisko 
EÚD č. 4/2012, stanovisko 
č. 7/2011, stanovisko č. 1/2012, 
výroční zpráva EÚD za rok 
2010, bod 8.54 a reakce EÚD 
na druhou hodnotící zprávu 
Komise týkající se článku 318.
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Rá
m

eč
ek

 4 Příklady nedostatků, které se vyskytují u údajů o výkonnosti

Nedostatečné ukazatele výkonnosti

 ο Pokud jde o otázku, zda reforma trhu s vínem naplňuje své cíle, byla monitorovací role Komise omezená 
v důsledku neexistujících klíčových ukazatelů výkonnosti (zvláštní zpráva EÚD č. 7/2012, body 50 až 57).

 ο EÚD dospěl k závěru, že u nástrojů finančního inženýrství spolufinancovaných z EFRR nejsou běžné nástro‑
je pro monitorování politiky soudržnosti vhodné a přizpůsobené, aby mohly informovat o řádném finanč‑
ním řízení finančních nástrojů (zvláštní zpráva EÚD č. 2/20212, body 82 a 121).

Relevantnost, spolehlivost a včasnost údajů o výkonnosti

 ο EÚD zjistil, že společný rámec pro monitorování a hodnocení neposkytuje v případě podpory určené na 
modernizaci zemědělských podniků relevantní údaje, které by bylo možno použít pro monitorování vý‑
sledků, jichž bylo vynaloženými prostředky dosaženo (zvláštní zpráva EÚD č. 8/2012, bod 70).

 ο EÚD při auditu Společného informačního systému pro oblast vnějších vztahů (CRIS) zjistil, že chybějí in‑
formace, nejsou platné nebo nebyly aktualizovány, což omezuje spolehlivost systému jako nástroje řízení 
(zvláštní zpráva EÚD č. 5/2012, bod 79).

Hodnotící zpráva Komise o dosažených výsledcích

146 
Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je Komise povinna zpracovávat hodno‑
tící zprávu o výsledcích programů výdajů z rozpočtu. Zpráva je součástí postu‑
pu udělování absolutoria za plnění rozpočtu EU59. První dvě hodnotící zprávy 
však dosud nedoložily, že by byly položeny základy pro posuzování výkonnosti. 
V červnu 2012 vydal EÚD stanovisko k první hodnotící zprávě Komise a dospěl 
v něm k závěru, že tato zpráva je nedostatečně konkrétní, věcně nepříliš obsáhlá, 
a její přínos je tedy malý60.

147 
Důvody, proč Komise není schopna zajistit celkové posouzení z hlediska dosa‑
žených výsledků, doložil EÚD v předchozích zvláštních zprávách o výkonnosti 
různých politik a nástrojů, které v oblasti uceleného hodnocení výkonnosti před‑
stavují výzvy.

59  Článek 318 SFEU.

60  Stanovisko EÚD č. 4/2012 
k hodnotící zprávě Komise 
o financích Unie založené 
na dosažených výsledcích 
podle článku 318 Smlouvy 
o fungování Evropské unie  
(Úř. věst. C 179, 20.6.2012, s. 1).
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Výzva, kterou představuje měření dopadů regulačních 
nástrojů

148 
Účelem předběžného posouzení dopadů je určit možné sociální, ekonomické 
a environmentální dopady návrhů, jakož i administrativní zátěž, kterou ponesou 
vnitrostátní orgány, podniky a občané. Předběžné posouzení dopadů prováděné 
Komisí je nejdůležitějším zdrojem informací pro zákonodárce EU, zejména pak 
pro členy specializovaných výborů Evropského parlamentu a Radu. Nejsou však 
systematicky doplňovány o hodnocení dopadů ex post. EÚD zjistil nedostatky 
týkající se posuzování dopadů61:

 — u předběžného posouzení:

 ο analýza všech ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů je 
náročná,

 ο přímé porovnání různých alternativ je často obtížné,

 ο dostupnost údajů pro posouzení dopadů i nadále představuje problém,

 ο ne vždy se dostatečně analyzují prováděcí hlediska;

 — u posouzení ex post:

 ο neprovádí se systematicky ve všech legislativních oblastech,

 ο náklady na prosazování předpisů a administrativní zátěž nejsou dostateč‑
ně vyčísleny.

149 
Jako „strážkyně Smluv“ nese Komise odpovědnost za sledování dodržování práv‑
ních předpisů EU, přičemž odchylky od dodržování předpisů postupuje Evrop‑
skému soudnímu dvoru. Rovněž je odpovědná za následné hodnocení činností 
EU, včetně činností, v jejichž rámci jsou převážně přijímána regulační opatření. 
Posuzování ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů ex post je však 
náročné. Doložit například příčinnou souvislost mezi nařízeními EU a jejich do‑
pady může být velmi obtížné. Údaje o nákladech a administrativní zátěži mohou 
chybět, jejich shromažďování může být nákladné, a koordinace opatření s vnitro‑
státními orgány nemusí být přímočará62.

61  Zvláštní zpráva EÚD č. 3/2010 
„Posuzování dopadů 
v orgánech EU: napomáhá při 
rozhodování?“, body 57 až 81.

62  Stanovisko EÚD č. 1/2010 
„Zlepšování finančního řízení 
rozpočtu Evropské unie: rizika 
a výzvy“, body 14 až 16.
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150 
Finanční krize a opatření přijatá k jejímu odstranění představují pro oblast auditu 
a vyvozování odpovědnosti na vnitrostátní i evropské úrovni nové důležité výzvy. 
Objevily se nedostatky a EU a její členské státy musí stále hledat odpovědi na dů‑
ležité otázky týkající se vyvozování odpovědnosti. V dalších oddílech je stručně 
popsána reakce na finanční a hospodářskou krizi, jakož i důsledky pro vyvozování 
odpovědnosti vůči veřejnosti a audit veřejných prostředků.

Sled událostí a reakce EU

151 
Krize, která vypukla v roce 2007 v odvětví bankovnictví, se následně rozšířila 
i do dalších oblastí a měla negativní důsledky pro udržitelnost státního dluhu, 
stabilitu eura, hospodářský růst a důvěru veřejnosti. Ukončení krize vyžadovalo, 
aby na úrovni EU a členských států byla naléhavě přijata mimořádná opatření. 
Rovněž bylo zapotřebí reforem, které by vedly k dlouhodobé restrukturalizaci 
evropských rámců pro správu finančních, ekonomických a politických záležitostí 
(viz obrázek 6).

Reakce EU na finanční krizi
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Krize státního dluhu

Bankovní krize

Krize eura

Hospodářská krize

Krize důvěry

Reformy v oblasti 
odpovědnostiStrategie Evropa 2020 

a víceletý finanční rámec

Koordinace 
ekonomických 
záležitostí, dohled 
a evropský semestrFinanční podpora 

členským státům

Bankovní a finanční trhy: 
finanční podpora, nová 
nařízení a dohled

Zdroj: EÚD.
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Regulace finančního sektoru a související dohled

152 
První fáze (2007–2009) zasáhla v celosvětovém měřítku finanční sektor. Nadměr‑
né riskování a nepříznivý vývoj na finančních trzích vedly ke značným ztrátám 
z investic, v důsledku čehož došlo k poklesu regulatorního kapitálu bank pod 
požadované úrovně. Navíc také došlo k poklesu mezibankovního trhu a kvůli 
závažným problémům některých velkých finančních institucí se jiné instituce 
z důvodu propojenosti dostaly pod tlak („systémové riziko“).

153 
Aby se bankovní systém nezhroutil, použily členské státy veřejné finanční pro‑
středky na rekapitalizaci bank, zatímco centrální banky poskytly bankovnímu 
systému likviditu. Komise schválila státní podporu pro finanční sektor ve výši 
5 bilionů EUR a poskytla pokyny ke kritériím pro schválení podpory jednotlivým 
bankám, které stanovila63. Podpora z peněz daňových poplatníků, kterou banky 
v období 2007–2011 skutečně obdržely, činila 1,6 bilionu EUR (12,8 % HDP EU)64.

154 
EU také přijala řadu pravidel, která upravují operace finančních subjektů a trhů 
a jež jsou především výsledkem mezinárodních jednání v rámci G20, Rady pro 
finanční stabilitu a Basilejského výboru pro bankovní dohled (reforma finanční re‑
gulace). Vytvořila také Evropský systém finančního dohledu (ESFS), jenž vstoupil 
v platnost dne 1. ledna 2011 (viz rámeček 5).

63  COM(2012) 778 final ze dne 
21. prosince 2012,  
SEC(2012) 443 final ze dne 
21. prosince 2012, s. 29.

64  Největší podíl připadl na 
záruky, které činily přibližně 
1 085 miliard EUR (8,6 % 
HDP), rekapitalizaci (přibližně 
322 miliard EUR, tedy 2,6 % 
HDP), znehodnocená aktiva 
(asi 119,9 miliardy EUR, tedy 
0,9 % HDP) a opatření v oblasti 
likvidity (89 miliard EUR, tedy 
0,7 % HDP).

Rá
m

eč
ek

 5 Evropský systém finančního dohledu (ESFS)

Systém ESFS tvoří tyto dvě složky:

 ο Makroobezřetnostní dohled, za nějž nese odpovědnost Evropská rada pro systémová rizika, kterou tvoří 
mimo jiné zástupci centrálních bank a vnitrostátních orgánů dohledu.

 ο Mikroobezřetnostní dohled, za nějž nesou odpovědnost vnitrostátní orgány dohledu na vnitrostátní úrovni 
a tři evropské orgány dohledu na úrovni EU: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA); Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).
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155 
V souladu se závěry přijatými v červnu 2012 na summitu eurozóny schválila Rada 
v říjnu 2013 návrh Komise na zřízení jednotného mechanismu dohledu65, jenž 
má ještě více posílit bankovní dohled. V rámci jednotného mechanismu dohledu 
má ECB přímé pravomoci dohledu nad „významnějšími“ bankami v příslušných 
členských státech a právo sledovat dohled nad dalšími bankami, který vykonávají 
příslušné vnitrostátní orgány. „Význam“ banky je pro tento účel určen její velikostí 
či jinými konkrétními kritérii.

156 
Aby Komise do budoucna zamezila nutnosti záchrany dalších bank, předložila 
dne 10. července 2013 návrh na vytvoření jednotného mechanismu pro řešení 
problémů bank, jenž má být přijat v dohledné době a jenž představuje další krok 
na cestě k vytvoření bankovní unie66. Podle jednotného mechanismu pro řešení 
problémů by veškeré náklady na řešení problémů hradili v prvé řadě akcioná‑
ři a věřitelé banky („odepsání závazků“) a v případě potřeby by byly v krajním 
případě hrazeny z jednotného fondu pro řešení problémů bank financovaného 
z příspěvků bankovního odvětví.

157 
Krize poukázala na obecné nedostatky při řízení a kontrole globálního finanční‑
ho systému: struktura pobídek určených pro banky, aby přejímaly rizika, účetní 
pravidla pro oceňování a zveřejňování finančních aktiv a závazků a úloha ob‑
chodních analytiků, ratingových agentur a regulačních orgánů a orgánů dohledu 
provádějících auditní činnosti, které měly příliš blízko k bankovnímu odvětví 
a nezaměřovaly se dostatečně na zajištění stability trhu a zájmů spotřebitelů.

158 
V rámci reakce na krizi došlo ze strany členských států k záchraně mnoha bank, 
v některých případech i ke znárodnění soukromých bank, k přijetí nových předpi‑
sů upravujících bankovní a finanční trh a reformám a zavedení nových mechanis‑
mů dohledu na úrovni EU, což všechno vyvolává otázky týkající se řízení, transpa‑
rentnosti a vyvozování odpovědnosti.

159 
Jednou z výzev, které bylo třeba v rámci reakce čelit, byla otázka, jak zajistit 
demokratickou legitimitu způsobem, jakým jsou předpisy koncipovány a přijí‑
mány a nové nástroje fungují. V počátečních fázích se nezbytným mechanismům 
vyvozování odpovědnosti za výsledky, jichž má být těmito nástroji dosaženo, 
věnovalo méně pozornosti.

65  Nařízení Rady (EU) 
č. 1024/2013.

 Viz také nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1022/2013 ze dne 22. října 
2013, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1093/2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro 
bankovnictví), pokud jde 
o svěření zvláštních úkolů 
Evropské centrální bance 
podle nařízení Rady (EU) 
č. 1024/2013 (Úř. věst. L 287, 
29.10.2013, s. 5).

66  V současnosti ve fázi 
rozhodování Parlamentu, 
1. čtení / jediné čtení; Ref. 
T7‑0341/2014, stav ke dni 
15. dubna 2014.
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Koordinovaná opatření

160 
Vyvozování odpovědnosti v rámci nové struktury finanční regulace a dohledu, 
jež byla vytvořena v reakci na krizi, je určováno rámcem, který není zcela jasně 
vymezen. Například některé systémy na úrovni EU čas od času spadají do mandá‑
tu EÚD pouze zčásti:

 — kontrolu tří orgánů dohledu provádí EÚD,

 — na jednotný mechanismus dohledu se vztahují zvláštní ustanovení popsaná 
výše, podle nichž je ECB odpovědná vůči Radě a Evropskému parlamentu 
a podléhá kontrole řádného finančního řízení ze strany EÚD67; vnitrostátními 
orgány dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu se však EÚD neza‑
bývá; nebyla přijata žádná ustanovení, jež by upravovala posouzení systému 
dohledu jako celku ze strany auditních orgánů; k ucelenějšímu posouzení by 
v některých případech mohla vést intenzivnější spolupráce s nejvyššími kon‑
trolními institucemi v příslušných členských státech, v současnosti však žádné 
takové mechanismy neexistují.

67  Čl. 27 odst. 2 protokolu č. 4 
SFEU o statutu Evropského 
systému centrálních bank 
a Evropské centrální banky.
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Mechanismy finanční podpory pro členské státy

161 
Druhá fáze krize, která začala v roce 2010, byla spjata s krizí státního dluhu. Do 
ledna 2013 přijala Rada podle postupu při nadměrném schodku rozhodnutí týka‑
jící se nejméně 20 členských států EU. Provázanost bank se státním dluhem ovliv‑
nila výsledky členských států v rozpočtové oblasti. Na straně jedné některé vlády 
zachránily několik bank, které měly finanční potíže, na straně druhé hrozilo, že 
se velká expozice bank vůči státnímu dluhu rozvine v nebezpečnou spirálu, což 
vyžadovalo okamžitý zásah na úrovni EU. Do poloviny roku 2013 byly vytvořeny 
mechanismy makrofinanční stabilizace, jejichž výše dosahovala celkem 890 mili‑
ard EUR, z nichž bylo na tento účel použito 313,6 miliardy EUR68.

162 
Bankovní krize a krize státního dluhu měly dopad na hospodářskou výkonnost. 
Úsporná opaření, fiskální úpravy, rostoucí náklady na dluhovou službu a důsled‑
ky plynoucí z problémového bankovního odvětví vyostřily recesní dopady na 
hospodářství EU:

 — v letech 2009 a 2010 činily schodky veřejných financí v zemích eurozóny 
a EU‑27 více než 6 % HDP (více než dvojnásobně překročily mezní hodnotu 
stanovenou Maastrichtskou smlouvou),

 — veřejný dluh v eurozóně vzrostl v letech 2007 až 2013 z 66,4 % na 92,7 % HDP69,

 — růst HDP v eurozóně i v EU klesl pod svůj dlouhodobý potenciál, v roce 2009 
(–4,4 % v případě eurozóny) a 2013 (–0,4 % u eurozóny) byl dokonce záporný. 
HDP eurozóny byl v roce 2013 v reálných hodnotách nižší než před vypuknu‑
tím krize v roce 2007.

163 
Na krizi státního dluhu reagovala EU tak, že členským státům poskytovala pro‑
střednictvím různých mechanismů finanční podporu (viz tabulka 4).

164 
Mezi iniciativy zahájené v rámci EU patří:

 — Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM), jenž měl poskytovat 
finanční pomoc členským státům na základě záruk poskytovaných rozpočtem 
EU (Rada rozhodla o zrušení tohoto nástroje do konce roku 2013), a

 — pomoc platební bilanci, jež zamezuje vzniku krize a nabízí půjčky a úvěrové 
linky garantované rozpočtem EU.

68  Údaje byly aktualizovány 
do 30. června 2013. Vychází 
z kombinované úvěrové 
kapacity mechanismu platební 
bilance, úvěrového nástroje 
pro Řecko a Evropského 
mechanismu finanční 
stabilizace a celkového 
stropu pro Evropský 
nástroj finanční stability 
a Evropský mechanismus 
stability stanoveného 
na 700 miliard EUR 
(viz tabulka 4).

69  Eurostat, on‑line data, vládní 
finanční statistiky, schodek 
veřejných financí (% HDP) 
a hrubý veřejný dluh (% HDP); 
viz rovněž tisková zpráva 
Eurostatu ze dne 22. ledna 
2014.
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Evropské a mezivládní mechanismy finanční podpory

Ta
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a 

4

Nástroje finanční 
podpory

Pomoc platební 
bilanci

Mezivládní půjčky 
eurozóny Řecku

Evropský 
mechanismus 

finanční stabilizace

Evropský nástroj 
finanční stability

Evropský 
mechanismus 

stability
Právní/institucionální 
forma

Mechanismus EU Mezivládní dohoda Mechanismus EU
Soukromá společnost ve 
vlastnictví zemí eurozóny

Mezivládní organizace

Kapitálová struktura 
Garantována roz-
počtem EU (tj. všemi 
členskými státy EU)

Žádná, bilaterální půjčky 
sloučené Evropskou komisí

Garantována rozpočtem 
EU (tj. všemi členskými 
státy EU)

Záruky a objem prostřed-
ků přesahující potřebné 
záruky ze zemí eurozóny

Splacený kapitál ve výši 
80 miliard EUR a kapitál 
splatný na požádání ve 
výši 620 miliard EUR 

Úvěrová kapacita 50 miliard EUR 80 miliard EUR 60 miliard EUR 440 miliard EUR 500 miliard EUR

Poskytnutá částka 
a přijímající členský 
stát

13,4 miliardy EUR
(Lotyšsko, Maďarsko 
a Rumunsko)

52,9 miliardy EUR
(Řecko)

43,8 miliardy EUR
(Irsko a Portugalsko)

166,1 miliardy EUR
(Řecko, Irsko 
a Portugalsko)

44,3 miliardy EUR
(Španělsko a Kypr)

Nástroje Půjčky, úvěrové linky Půjčky Půjčky, úvěrové linky
Půjčky a nákup dluhopisů 
na primárních a sekundár-
ních trzích 

Půjčky a nákup dluhopisů 
na primárních a sekundár-
ních trzích

Délka trvání Stálý mechanismus 

Půjčky, které mají být splaceny 
sedm a půl roku od data vý-
platy, a to ve 22 čtvrtletních 
splátkách o stejné výši.

Do konce června 2013. 
Bude operační i po tomto 
datu, dokud nebudou 
splaceny všechny závazky.

Do konce června 2013. 
Bude operační i po tomto 
datu, dokud nebudou 
splaceny všechny závazky.

Stálý mechanismus od 
října 2012.

Hlavní rozhodovací 
orgány

Na základě návrhu 
Evropské komise 
přijímá Rada rozhod-
nutí kvalifikovanou 
většinou.

Euroskupina

Na základě návrhu Evrop-
ské komise přijímá Rada 
rozhodnutí kvalifikovanou 
většinou.

Euroskupina / správní 
rada EFSF

Euroskupina / Rada 
guvernérů ESM

Právní základ
Financování

Článek 143 SFEU
Rozhodnutí na mezivládní 
úrovni a článek 136 SFEU

Článek 122 SFEU (členský 
stát, který je „vážně ohro-
žen závažnými obtížemi“)

Rozhodnutí na mezivládní 
úrovni

Mezivládní smlouva 
provázaná s pozměněným 
článkem 136 SFEU

Vyvozování 
odpovědnosti

Podléhá postupu 
EU pro udělování 
absolutoria.

Nástroj nespadá do oblasti, 
jež podléhá postupu EU pro 
udělování absolutoria. 
Činnosti Komise prováděné na 
podporu mechanismu podlé-
hají postupu EU pro udělování 
absolutoria.

Podléhá postupu EU pro 
udělování absolutoria.

Nástroj nespadá do oblas-
ti, jež podléhá postupu EU 
pro udělování absolutoria.

Na každoroční valné 
hromadě akcionářů se 
uděluje absolutorium za 
účetní závěrku.

Činnosti Komise 
prováděné na podporu 
mechanismu podléhají 
postupu EU pro udělování 
absolutoria.

Nástroj nespadá do oblas-
ti, jež podléhá postupu EU 
pro udělování absolutoria.

Orgánem příslušným 
k udělení absolutoria je 
Rada guvernérů.

Činnosti Komise 
prováděné na podporu 
mechanismu podléhají 
postupu EU pro udělování 
absolutoria.

Audit veřejných 
prostředků 

Audit prováděný 
EÚD podle článku 
9a nařízení (ES) 
č. 332/2002

Žádný předpis
Audit prováděný EÚD 
podle článku 8 nařízení 
(EU) č. 407/2010

Byla jmenována soukromá 
auditní společnost.

Audit provádí Rada audi-
torů složená z pěti členů, 
přičemž jeden je z EÚD, 
kteří jednají jako soukro-
mé osoby. Předpokládá 
se, že se bude využívat 
služeb soukromé auditní 
společnosti.

Zdroj: EÚD.
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165 
Členské státy EU však některé klíčové iniciativy přijaly mimo rámec EU. Jedná se o:

 — Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG),

 — Úvěrový nástroj pro Řecko – nástroj zemí eurozóny financovaný z bilaterál‑
ních půjček a Evropského nástroje finanční stability s podporou Evropské 
komise. Příspěvky jednotlivých států do úvěrového nástroje pro Řecko mo‑
hou kontrolovat nejvyšší kontrolní instituce členských států. Řecký kontrolní 
orgán by mohl kontrolovat legalitu výdajů v Řecku, nikoli však jejich účinnost, 
neboť neprovádí audity výkonnosti. EÚD může kontrolovat pouze technickou 
podporu, kterou poskytuje Evropská komise,

 — Evropský nástroj finanční stability financovaný z veřejných prostředků, který 
vytvořily členské státy eurozóny jakožto soukromý nástroj, aniž by byla 
přijata ustanovení upravující audit či vyvozování odpovědnosti evropských 
orgánů,

 — Evropský mechanismus stability, jenž má poskytovat podporu členským stá‑
tům eurozóny, které mají finanční problémy. Tuto mezivládní smlouvu budou 
některé orgány EU provádět; urovnávání sporů bylo svěřeno Evropskému 
soudnímu dvoru, zatímco dohled po ukončení programu budou provádět Ev‑
ropská komise a Rada. Nepředpokládá se, že by byla nějaká úloha (vyvozování 
odpovědnosti) svěřena Evropskému parlamentu či EÚD. Audit mechanismu 
bude provádět účetní komise složená z pěti členů, kteří budou vykonávat svou 
činnost za svou osobu. Na rozdíl od rozpočtového paktu nebylo v souvislosti 
s tímto mechanismem přijato žádné ustanovení, jež by počítalo s jeho začle‑
něním do Smlouvy o EU. Politické orgány EU však zdůraznily, že ačkoli „byly 
některé mezivládní dohody navázány z důvodu nedostatků předchozí struktu‑
ry, budou se nakonec muset stát součástí právního rámce Evropské unie“70.

166 
EÚD může provádět kontrolu těch mechanismů, které byly vytvořeny v právním 
rámci EU (platební bilance a Evropský mechanismus finanční stabilizace), a úloh 
přidělených orgánům EU (např. GŘ ECFIN) v souvislosti se všemi podpůrnými me‑
chanismy (včetně Evropského nástroje finanční stability, Evropského mechanismu 
stability a úvěrového nástroje pro Řecko), pokud jde o posuzování způsobilosti 
pro jednotlivé podpůrné mechanismy, vymezení podmínek, sledování výkonnos‑
ti zemí a formulování doporučení pro jednotlivé země. V těchto oblastech se již 
provádějí audity určitých oblastí výkonnosti.

70 „Směrem ke skutečné 
hospodářské a měnové unii“, 
plán, který předseda Evropské 
rady vypracoval ve spolupráci 
s předsedou Evropské komise, 
Euroskupiny a prezidentem 
Evropské centrální banky, 
5. prosince 2012.



61Část III – Výzvy spjaté s reakcí EU na finanční krizi

167 
Všechny nástroje podpory, jejichž právním základem jsou mezinárodní dohody, 
obsahují ustanovení o využívání služeb externího auditora. Některé nejvyšší kon‑
trolní instituce členských států navíc kontrolují příslušný příspěvek svého státu 
do různých mechanismů finanční podpory. Tento nejednotný přístup vede spolu 
s různými právními základy a odlišnými mechanismy vyvozování odpovědnosti 
ke složité struktuře řízení a vyvozování odpovědnosti.

Koordinovaná opatření

168 
Nejednotný přístup k vytváření mechanismů finanční podpory a pouze částečná 
kontrolní práva jednotlivých veřejných kontrolních orgánů neumožňují získat 
ucelený pohled na reakci, která byla vůči krizi vyvinuta na úrovni EU. Mechanismy 
auditu by pro tento účel musely být posíleny.

Řízení výkonnosti

169 
Komise v současné době nepředkládá ucelené informace ani zprávy o tom, zda 
jsou opatření finanční podpory účinná při omezování vedlejších účinků a zda se 
přijímajícím státům daří při dodržování podmínek a plnění dohodnutých progra‑
mů překonávat své finanční potíže.
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Posílený ekonomický a fiskální dohled

170 
Bylo přijato několik opatření, jež mají zajistit hospodářskou koordinaci, která 
omezí negativní vedlejší účinky kroků, jež podnikne některý členský stát. Patří 
k nim řada nařízení a směrnic (tzv. balíček šesti právních předpisů a balíček dvou 
právních předpisů), jakož i soubor smluv spadajících mimo právní rámec EU, jež 
se vztahují na smluvní členské státy (rozpočtový pakt).

171 
Tyto předpisy stanoví stropy pro schodek veřejných financí a veřejného dluhu 
a mechanismy dohledu, jejichž cílem je zamezit šíření vedlejších účinků přede‑
vším v eurozóně. Rovněž racionalizují harmonogram rozpočtového procesu ve 
všech 28 členských státech v rámci evropského semestru a věnují se otázkám 
spojeným s podkladovou vnitrostátní účetní závěrkou a statistickými údaji člen‑
ského státu.

Opatření posílené fiskální a hospodářské koordinace na 
úrovni EU

172 
Na počátku finanční krize přijala EU opatření k reformě Paktu o stabilitě a růstu. 
Prvním takovým pokusem byl Pakt euro plus. Novější reformou je soubor práv‑
ních předpisů, který se označuje jako balíček šesti právních předpisů („six‑pack“) 
a balíček dvou právních předpisů („two‑pack“), jehož cílem je upevnit fiskální 
a hospodářskou koordinaci a dohled na úrovni EU. Odpovědnost členských států 
vůči sobě navzájem byla rovněž posílena Smlouvou o stabilitě, koordinaci a sprá‑
vě v hospodářské a měnové unii (obecně označovaná jako „rozpočtový pakt“).

 — Pakt o stabilitě a růstu je dohodou 28 členských států EU, jež má přispět 
ke stabilitě hospodářské a měnové unie a zachovat ji. Jeho právním zákla‑
dem jsou především články 121 a 126 SFEU a účelem fiskální monitorování 
členských států ze strany Evropské komise a Rady ministrů, jakož i vydávání 
každoročních doporučení týkajících se politických opatření, aby bylo zajiš‑
těno úplné dodržování paktu i ve střednědobém výhledu. Pakt byl nastíněn 
v usnesení a dvou nařízeních Rady zveřejněných v červenci 1997. První naří‑
zení „o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami 
a o posílení koordinace hospodářských politik“, označované také jako „pre‑
ventivní složka“, vstoupilo v platnost dne 1. července 199871. Druhé nařízení 
„o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku“, označované 
také jako „odrazující složka“ paktu, vstoupilo v platnost dne 1. ledna 199972. 
Všechny členské státy EU s výjimkou Spojeného království73 jsou automaticky 
členy hospodářské a měnové unie i paktu, neboť tak stanoví samotná Smlou‑
va o EU.

71  Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 
ze dne 7. července 1997 
o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami 
a o posílení koordinace 
hospodářských politik  
(Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1).

72  Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 
ze dne 7. července 1997 
o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném 
schodku (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 6).

73  Podle článku 4 protokolu 
15 (SFEU) se tato povinnost 
nevztahuje na Spojené 
království. Podle článku 5 
protokolu 15 (SFEU) se na 
Spojené království vztahuje 
povinnost zamezit vzniku 
nadměrného schodku.
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 — Tzv. balíček šesti právních předpisů je souborem sekundárních právních 
předpisů EU a vztahuje se v zásadě na všech 28 členských států, některá 
zvláštní pravidla se však uplatňují pouze u zemí eurozóny. Tzv. balíček dvou 
právních předpisů se vztahuje pouze na země eurozóny.

 — Nařízení zahrnutá do balíčku šesti právních předpisů a balíčku dvou právních 
předpisů posilují různé aspekty ekonomického a fiskálního dohledu. Mezi 
významné společné znaky patří: i) přijímání předpisů řádným legislativním 
postupem; ii) častější konzultace mezi EP a vnitrostátními parlamenty v rámci 
hospodářského dialogu; iii) Komise vyžaduje pravidelný přezkum účinnos‑
ti; a iv) ustanovení o liniích vyvozování odpovědnosti mezi zúčastněnými 
stranami.

 — Rozpočtový pakt (TSCG)74 je samostatnou smlouvou o odpovědnosti člen‑
ských států vůči sobě navzájem v otázce rozpočtových postupů nutných 
k ochraně eura. Zmocňuje Komisi k tomu, aby věc postoupila Soudnímu 
dvoru Evropské unie, a stanoví, že jeho rozhodnutí jsou vymahatelná. Smlou‑
va rovněž posiluje hospodářská a fiskální pravidla EU, neboť vyžaduje, aby 
tyto podmínky byly zakotveny do vnitrostátního právního řádu a koordinace 
opatření a dohled nad nimi prováděly orgány EU a byly podmíněny opatření‑
mi stanovenými v právních předpisech EU75. Komise vykonává monitorování 
a zahajuje nezbytné nápravné procesy.

74  Smlouva o stabilitě, koordinaci 
a správě v hospodářské 
a měnové unii (TSCG), 
označovaná též jako 
„rozpočtový pakt“.

75  Viz články 10 a 11 TSCG.
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O
br

áz
ek

 7

Evropský semestr

List Pros Led Únor Břez Dub Květ Červ Červc Srp Září Říj List Pros

Glosář
RAR Roční analýza růstu – ZMV Zpráva mechanismu varování – DJZ Doporučení pro jednotlivé země –
HP Hloubkový přezkum – NPR Národní program reforem – PSK Program stability a konvergence

Stanovisko Evropské 
komise k návrhům 
rozpočtů zemí eurozóny; 
prognóza z podzimu

Návrhy rozpočtů 
členských států eurozóny

Evropská komise 
navrhuje DJZ; 
prognóza z jara

Politické pokyny 
Evropské rady založené 

na RAR

Členské státy 
eurozóny schvalují 
rozpočet

Evropská rada 
přijímá DJZ

RAR & ZMV; zahájení 
hloubkového 
přezkumu

Členské státy předkládají 
NPR a PSK; výsledky HP

Zdroj: Evropská komise.

Harmonogram evropského semestru

Evropský semestr

173 
Evropský semestr je novou strukturou řízení, na níž se členské státy EU dohodly 
v roce 201076. Jeho cílem je racionalizovat hospodářskou a fiskální koordinaci na 
vnitrostátní a evropské úrovni a jeho součástí je pevný roční harmonogram pro 
shromažďování, analýzu a posuzování nejrůznějších hospodářských ukazatelů. 
Všem zúčastněným stranám (Evropskému parlamentu a národním parlamentům, 
členským státům a orgánům EU) by měl poskytnout nezbytný rámec pro lepší 
dohled a koordinaci (viz obrázek 7).

76  Členské státy EU se na 
evropském semestru dohodly 
dne 7. září 2010 na základě 
návrhů Komise IP/10/561 
a IP/10/859 z května a června 
2010.
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Spolehlivé účetní závěrky a statistické údaje členských států

174 
Opatření přijatá na podporu udržitelných veřejných financí představují nové 
výzvy v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a auditu veřejných pro‑
středků. Fiskální a hospodářská koordinace jsou do značné míry závislé na velmi 
kvalitních účetních odhadech a statistických údajích, které lze mezi jednotlivými 
státy srovnávat. Z podkladů lze vyvodit, že chybějící fiskální transparentnost 
způsobuje členským státům a EU skutečné náklady. Skutečnost, že některé vlády 
neposoudily svou reálnou fiskální situaci, značně přispěla k vyostření krize v době 
jejího vrcholu77.

175 
Komise proto v roce 2012 prostřednictvím Eurostatu posoudila situaci78 v oblasti 
účetních standardů používaných v členských státech. Zpráva se zabývala důsled‑
ky harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor ve všech členských 
státech. IPSAS jsou souborem těchto standardů, které mají zajistit, aby účetnic‑
tví na akruální bázi poskytovalo včasné, přesné a spolehlivé údaje o finanční 
a hospodářské situaci veřejného subjektu.Komise (Eurostat) konzultuje vhod‑
nost standardů IPSAS se zúčastněnými stranami a na základě těchto konzultací 
budou vypracovány evropské účetní standardy pro veřejný sektor (EPSAS), jež by 
mohly upravovat účetní standardy pro veřejný sektor na akruální bázi v členských 
státech.

176 
Ať již budou dohodnuty jakékoli účetní standardy, transparentní musí být:

 — kvalitní informace o rizicích, abychom měli přehled o hospodářských otře‑
sech, které mohou zasáhnout veřejné finance,

 — náležité zveřejnění všech stávajících a potenciálních závazků vlády a souvise‑
jících sektorů (s cílem upřesnit rozsah mimorozpočtové fiskální činnosti, jejíž 
náklady může vláda později nést) a

 — včasné, efektivní a přesné vykazování všech hospodářských událostí v inte‑
grovaném účetním systému veřejných subjektů.

77  Mezinárodní měnový 
fond (2012), Fiskální 
transparentnost, vyvozování 
odpovědnosti a riziko, 
Úřad pro fiskální záležitosti 
a Statistický úřad, 7. srpna 
2012.

78  Zpráva Komise Radě 
a Evropskému parlamentu – 
Zavádění harmonizovaných 
účetních standardů pro 
veřejný sektor v členských 
státech – Vhodnost IPSAS pro 
členské státy – (SWD(2013) 57 
final), COM(2013) 114 final.
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Koordinovaná opatření

177 
Účinnost rámce pro dohled je závislá na výkonnosti jednotlivých aktérů procesu. 
Rada nese odpovědnost za rozhodnutí týkající se hospodářské koordinace a sprá‑
vy ekonomických záležitostí, Komise pak za základní operace, jež tvoří základ 
koordinační a dohledové funkce EU.

178 
V balíčku šesti právních předpisů, balíčku dvou právních předpisů a rozpočto‑
vém paktu jsou zakotvena ustanovení o konzultacích s Evropským parlamentem. 
Součástí všech nařízení jsou ustanovení o předkládání informací Evropskému 
parlamentu a o dialogu, který je třeba s ním vést v evropském rámci. Tato pravi‑
dla zajišťují, že Evropský parlament získá více informací a bude mít možnost ovliv‑
ňovat rozhodování Rady. Není však zřejmé, zda (a jakým způsobem) by evropský 
semestr a hospodářský dialog zohledňoval činnost prováděnou nejvyššími kon‑
trolními institucemi v příslušných oblastech.

179 
Občané od orgánů veřejné správy, a to i od auditních orgánů, očekávají, že je 
budou varovat před zásadními systémovými riziky ohrožujícími jejich finanční 
zájmy. Auditní orgány uznávají svou odpovědnost. V závěrech z mezinárodního 
kongresu Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), který 
se uskutečnil v roce 2013 (XXI INCOSAI), její členové zdůraznili, že nejvyšší kon‑
trolní instituce významně upozorňují „na jakékoli souhrnné či systémové aspekty, 
které jsou takového významu, že mohou mít vliv na dlouhodobou udržitelnost 
vládních politik a financí“. Od EÚD lze jakožto od nejvyšší kontrolní instituce EU 
očekávat, že bude vydávat varování před možnými evropskými systémovými 
riziky.

180 
Auditní orgány nemají kopírovat činnost orgánů, jež mají co nejdříve určit a od‑
straňovat systémová rizika, ale mají hodnotit, zda jsou tyto subjekty pro takové 
účely způsobilé. Jakákoli širší úloha auditních orgánů, v podobě navržené v závě‑
rech kongresu INCOSAI, by vyžadovala širší shodu s dalšími zúčastněnými strana‑
mi a určité úvahy o kapacitě nutné pro tyto činnosti.
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181 
Stávající systém je roztříštěný, a proto je otázka vyvozování odpovědnosti i audi‑
tu veřejných prostředků složitější. Aby mohla být vyvozována odpovědnost orgá‑
nů, je nezbytné vytvořit jednoznačné linie odpovědnosti, včetně odpovědnosti 
za správu veřejných finančních prostředků. Je čím dál tím obtížnější určit, kdo 
je v EU v oblastech uvedených výše odpovědný za jednotlivé aspekty. Rostoucí 
složitost ohrožuje legitimitu EU.

182 
Součástí plánu předsedy Evropské rady i návrhu Komise jsou návrhy na posílenou 
hospodářskou a měnovou unii a bankovní unii. Mezi témata, o nichž se v součas‑
nosti diskutuje, patří případné pravomoci revidovat vnitrostátní rozpočty tak, aby 
byly v souladu s evropskými závazky, a větší vliv EU na daňovou oblast a zaměst‑
nanost a v dlouhodobém výhledu i rozvoj fiskální kapacity, fond pro umoření dlu‑
hu pro účely zvládání krizových dluhových situací a společné pojištění vládního 
dluhu členských států eurozóny. Některé z těchto aspektů by vyžadovaly změnu 
smluv. Je třeba zajistit, aby tyto mechanismy byly doprovázeny jednoznačnými, 
soudržnými a transparentními mechanismy auditu a vyvozování odpovědnosti.

183 
Kvůli finanční krizi byly rychleji vytvořeny nové nástroje se zvláštními mecha‑
nismy vyvozování odpovědnosti a auditu. Takové mechanismy jsou příkladem 
obecnějších výzev, které byly uvedeny v části II výše. Rychlost, s níž byly určité 
nástroje koncipovány, a skutečnost, že se jedná o novinku, naznačují, že u dosud 
uplatňovaných mechanismů vyvozování odpovědnosti a auditu je třeba v násle‑
dujících letech provádět přezkum, a kdykoli půjde přímo či nepřímo o veřejné 
prostředky, je třeba zavést mechanismy zajišťující odpovídající transparentnost, 
audit a vyvozování odpovědnosti.
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184 
Vhodné mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu mají pro postup demo‑
kratického dohledu zásadní význam. EÚD v rámci přezkumu institucionálního 
prostředí EU a jeho posledního vývoje vymezil šest oblastí (viz tabulka 2), které 
představují zvláštní výzvy.

185 
V zájmu zlepšení vyvozování odpovědnosti a auditu veřejných prostředků na 
úrovni EU jsou nezbytné následující prvky:

 — zavést pro všechny politiky, nástroje a fondy EU jednotné a ucelené mecha‑
nismy vyvozování odpovědnosti a auditu,

 — jednotných a ucelených mechanismů vyvozování odpovědnosti a auditu 
veřejných prostředků je zapotřebí zejména v případě koordinovaných a mezi‑
vládních nástrojů. Vzhledem k celkové složitosti musí být odpovídající rámec 
řádně strukturován a musí zajišťovat koordinaci kroků mezi parlamenty a in‑
stitucemi provádějícími audit veřejných prostředků na vnitrostátní i evropské 
úrovni,

 — na využívání finančních prostředků spravovaných orgány a subjekty EU se 
musí vztahovat jednotnější a ucelenější soubor mechanismů,

 — všechny strany podílející se na správě a kontrole rozpočtu EU musí zlepšit 
především tyto aspekty: formulace cílů; kontroly dodržování pravidel; měření 
výstupů a výsledků; a související systémy interních kontrol a podávání zpráv,

 — posílená spolupráce parlamentů, aby prováděly komplexní kontrolu evrop‑
ských nástrojů. Je třeba zlepšit současnou strukturu EU v oblasti vyvozování 
odpovědnosti a auditu a evropských nástrojů založených na mezivládní 
spolupráci.

186 
S ohledem na vývoj, k němuž došlo v důsledku finanční krize, a obecněji v rámci 
EU a členských států, jakož i na současnou míru hospodářské, rozpočtové a mě‑
nové integrace je zřejmé, že k získání ucelenějšího a komplexnějšího přehledu 
o situaci je zapotřebí intenzivnější spolupráce EÚD a nejvyšších kontrolních 
institucí členských států, ať již na bilaterální úrovni, či širším základě, v závislosti 
na zvažovaných aspektech. Systémy vyvozování odpovědnosti a auditu v rámci 
EU je navíc třeba z celkového hlediska náležitě zvažovat a diskutovat o nich. Tato 
zpráva poukázala na různé nedostatky a přesahy v systémech vyvozování odpo‑
vědnosti a auditu a měla by přispět k prioritizaci a zaměření této diskuse.
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Seznam agentur EU

33 decentralizovaných agentur

1.  Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
2. Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
3. Agentura pro evropský GNSS (GSA)
4. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
5. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU‑OSHA)
6. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
7. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
8. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
9. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
10. Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
11.  Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti 

a práva (eu‑LISA)
12.  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie 

(FRONTEX)
13. Evropská agentura pro železnice (ERA)
14. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
15. Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)
16. Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
17. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)
18. Evropská policejní akademie (CEPOL)
19. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
20. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
21. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
22. Evropský inovační a technologický institut (EIT)
23. Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
24. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
25. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
26. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
27. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
28. Evropský policejní úřad (EUROPOL)
29. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
30. Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
31. Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
32. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
33. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)
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6 výkonných agentur

34. Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) 
35. Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 
36. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
37. Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA)
38. Výkonná agentura pro výzkum (REA)
39. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 

1 agentura Euratomu

40. Zásobovací agentura Euratomu
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