
 CS 

 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA 
 

PROJEV
Lucemburk 18. března 2014

ECA/14/09

  

 Projev pana Vítora Caldeiry, 
předsedy 
Evropského účetního dvora 
Prezentace ročního pracovního programu EÚD pro rok 2014 
určená výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou 
kontrolu (CONT) 

Brusel 18. března 2014 

Porovnejte s předneseným projevem. 
V případě rozdílů platí mluvený text. 

  

 



CS 
   
 
 

 

1 
 

Vážený pane předsedo, vážení členové výboru,  

dámy a pánové, 

rád bych Vám, pane Theurere, i Vašemu výboru poděkoval za příležitost Vás zde oslovit.  

Mám dnes tu čest představit Vám roční pracovní program Účetního dvora na rok 2014. Při přípravě 
tohoto programu, jenž uvádí naše priority a činnosti pro tento rok, členové Účetního dvora 
mimořádně těžili z dialogu se členy Evropského parlamentu, zejména se členy tohoto výboru.  

Naše orgány společně hrají klíčovou úlohu při zajišťování účinné odpovědnosti EU vůči občanům za 
veřejné prostředky vynaložené na plnění cílů EU. 

Při výběru úkolů pro pracovní program tohoto roku byl zásadním faktorem strategický cíl Účetního 
dvora pro období 2013–2017, kterým je maximalizace jeho přínosu k rozvoji odpovědnosti v rámci 
EU.  

V souladu s tímto cílem jsme usilovali o to, aby náš pracovní program odrážel výsledky dialogu 
s Evropským parlamentem a Radou.  

Hlavní prioritou Účetního dvora je větší důraz na otázky auditu výkonnosti. S tím jdou ruku v ruce 
opatření na zlepšení naší kapacity tyto audity provádět.  

Kromě přehledu zpráv, jež máme v úmyslu letos vydat, bych proto také rád upozornil na řadu 
konkrétních iniciativ Účetního dvora, které souvisejí s rozvojem jeho auditní praxe v oblasti auditů 
výkonnosti. Zejména bych rád představil výsledky vzájemného posouzení (peer review) z roku 2013, 
které bude dnes zveřejněno.  

Vážený pane předsedo, vážení členové, 

v roce 2014 Účetní dvůr hodlá zveřejnit: 

– výroční zprávy o plnění rozpočtu EU a o evropských rozvojových fondech,  

– 51 specifických výročních zpráv o agenturách a ostatních subjektech,  

– 24 zvláštních zpráv, jež se povětšinou zabývají otázkami výkonnosti, a 

– zprávu Účetního dvora o kontrole opatření přijatých v návaznosti na předchozí zvláštní 

zprávy.  

V souladu s touto strategií chce Účetní dvůr zveřejnit také výsledky dvou situačních zpráv: jedna se 
týká rizik finančního řízení EU a druhá vyvozování odpovědnosti a deficitů kontrol v EU.  

Pokud jde o výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2013, Účetní dvůr zamýšlí 
zachovat kontinuitu a srovnatelnost se svou loňskou výroční zprávou a uvést více informací o celém 
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víceletém programovacím období 2007–2013. Nedochází k žádným změnám v metodice, na něž by 
bylo nutno v tuto chvíli upozorňovat.  

Rád bych nicméně tento výbor informoval, že Účetní dvůr nyní zvažuje možný dopad svého 
prohlášení o věrohodnosti, auditních a výročních zpráv v roce 2014 a v dalších letech finančního 
rámce 2014–2020 a změny finančního řízení EU, k nimž bude v jeho průběhu docházet.  

Co se týče zvláštních zpráv, Účetní dvůr plánuje provádět v roce 2014 audity výkonnosti týkající se 
všech okruhů finančního rámce. Dovolte mi pro ilustraci šíře těchto témat uvést příklad z každé 
výdajové oblasti.  

Z oblasti inteligentního růstu podporujícího začlenění zveřejníme zvláštní zprávu, která posoudí, zda 
projekty týkající se výroby energie z obnovitelných zdrojů spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondu soudržnosti dosáhly dobrých výsledků.  

Bude zveřejněna zvláštní zpráva o začleňování vodní politiky do společné zemědělské politiky 
z rámce okruhu udržitelný rozvoj: přírodní zdroje.  

K okruhu globální Evropa vydá Účetní dvůr zvláštní zprávu o účinném řízení Evropské služby pro 
vnější činnost (EEAS). 

Na výslovnou žádost Parlamentu provede Účetní dvůr v rámci okruhu správa analýzu možných úspor 
nákladů, kterých by bylo možno dosáhnout, pokud by měl Parlament pouze jedno sídlo.  

A konečně v oblasti bezpečnost a občanství provede Účetní dvůr audit účinnosti plnění Evropského 
fondu pro vnější hranice.  

Úplný seznam zvláštních zpráv včetně podrobných údajů o cílech auditu je uveden v příloze 
pracovního programu.  

Vážený pane předsedo, vážení členové, 

zajištění účinné odpovědnosti a auditu v rámci EU pro finanční a hospodářskou správu, který se 
stále mění, je pro naše orgány otázkou zásadního významu.  

V reakci na vývoj na úrovni EU Účetní dvůr nyní provádí audit evropského orgánu pro bankovnictví a 
vytvořil zvláštní projektový týmu s cílem zlepšit celkovou kapacitu provádět audity v této oblasti.  

Máme tým pracovníků s vhodnými profily a zkušenostmi z různých oddělení Účetního dvora, kteří se 
zaměří na provádění těchto auditů a kteří absolvovali specializované kurzy odborné přípravy. Najali 
jsme rovněž externího odborníka se zkušenostmi z této oblasti, aby jim poskytoval podporu.  

První úkoly tohoto projektového týmu se zaměří na:  

– úlohu Komise v programu makrofinanční pomoci pro Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Portugalsko 

a Rumunsko v rámci platební bilance a evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), 
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– makrofinanční pomoc Řecku, 

– postup při nadměrném schodku.  

Cílem Účetního dvora je poskytnout Evropskému parlamentu, a zejména tomuto výboru, 
prostřednictvím kombinace úkolů z nových oblastí, zvláštních zpráv na témata ze všech okruhů 
finančního rámce a zvláštních zpráv solidní základ pro výkon povinností souvisejících s jeho klíčovou 
rolí při výkon veřejného dohledu nad činnostmi EU v tomto roce.  

Současně jsme si vědomi toho, že Evropský parlament i ostatní zainteresované strany očekávají, že 
se role Účetního dvora bude v budoucnu i nadále vyvíjet.  

Účetní dvůr vítá účast Parlamentu na své práci i stanovisko vyjádřené v jeho zprávě o budoucí úloze 
Účetního dvora v tom smyslu, že případná reforma Účetního dvora by měla být chápána v širším 
kontextu výzvy k větší odpovědnosti v EU. 

Účetní dvůr je připraven řešit ty problémy uvedené ve zprávě Evropského parlamentu, u nichž má 
pravomoc jednat. Jde zejména o záležitosti týkající se práce Účetního dvora, jeho vztahů se 
zainteresovanými stranami a využívání jeho zdrojů. V mnoha případech EÚD již příslušné iniciativy, 
které jsou součástí realizace jeho strategie na období 2013–2017, provádí. 

Účetní dvůr vezme při realizaci těchto iniciativ návrhy a obavy vyjádřené ve zprávě Evropského 
parlamentu v úvahu. Loni jsem při této příležitosti nastínil, o jaké iniciativy by mohlo jít. Dnes bych 
Vás rád informoval o některých výsledcích čtyř iniciativ.  

Zaprvé, Účetní dvůr přichází s novým programovacím řízením. Zavádí výroční přezkum politiky a 
rizika s cílem lépe zohlednit priority politik zainteresovaných stran, včetně zásadních průřezových 
otázek finančního řízení.  

Zadruhé, Účetní dvůr přijal strategii pro komunikaci a vztahy se zainteresovanými stranami platnou 
od roku 2013. Hlavní prioritou je další posilování vztahů se zainteresovanými stranami, zejména 
s Evropským parlamentem a Radou, jehož cílem je větší reflexe legislativních a rozpočtových priorit 
v pracovním programu Účetního dvora.  

Pro tento výbor je nyní důležité, že za úkoly související s posilováním a podporou vztahů mezi orgány 
bude nyní odpovídat jeden člen Účetního dvora. Dále se těšíme na to, že díky rozvoji našich publikací 
a modernizaci mechanismů pro kontakt s médii budeme moci o výsledcích své práce informovat 
účinněji.  

Zatřetí, Účetní dvůr se snaží zdokonalit způsob své práce. Dokončil dva významné interní přezkumy: 
jeden se týkal zefektivnění auditních procesů a podávání zpráv a druhý hledání cesty, jak zlepšit 
efektivnost a účinnost řízení činností souvisejících s auditem. Výsledkem přezkumů byla řada různých 
návrhů koncipovaných s cílem zlepšit jednak schopnost Účetního dvora reagovat a jednak 
načasování jeho zpráv.  

Začtvrté, současně s těmito dvěma interními přezkumy probíhalo na Účetní dvoře druhé externí 
mezinárodní vzájemné posouzení (peer review). Posouzení bylo realizováno v roce 2013 a příslušná 
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zpráva bude zveřejněna dnes. Vzájemné posouzení se zaměřilo na praxi Účetního dvora v oblasti 
auditu výkonnosti a na kontrolu opatření přijatých v návaznosti na doporučení z předchozího 
vzájemného posouzení.  

Těší nás, že pro účely posouzení nám byl dán k dispozici vynikající tým kolegů z německého, 
francouzského a švédského účetního dvora. Rád bych za to nejvyšším kontrolním institucím 
poděkoval a děkuji i jednotlivým členům týmu pro vzájemné posouzení za jejich hodnotnou a 
důkladnou práci.  

Účetní dvůr s uspokojením podotýká, že podle závěru kolegů se Účetní dvůr systematicky řídil 
doporučeními z předchozího vzájemného posouzení z roku 2008 a že již přijal řadu kroků směřujících 
k posílení efektivnosti a účinnosti své praxe v oblasti auditu výkonnosti.  

Účetní dvůr rovněž potěšilo, že podle názoru kolegů progresivně rozvíjíme standardy, manuály a 
pokyny pro audit výkonnosti a pečlivě se při tom držíme mezinárodních profesních standardů. Dále 
stojíme za zjištěním, že náš strategický závazek posilovat odpovědnost v EU je nezbytným 
předpokladem pro to, abychom si v rámci komplexní struktury orgánů EU získali uznání jednak jako 
relevantní aktér a jednak za přidanou hodnotu naší auditní práce.  

Účetní dvůr oceňuje konstruktivní připomínky kolegů a doporučení, jež rovněž identifikují příležitosti 
i výzvy při další posilování našich postupů v oblasti auditu výkonnosti. Doporučení převážně potvrzují 
a doplňují výsledky vlastních interních iniciativ Účetního dvora.  

Kromě potvrzení rozsahu zefektivnění auditních procesů a zohlednění perspektiv zainteresovaných 
stran při výběru úkolů kolegové rovněž vyzývají Účetní dvůr k tomu, aby formuloval praktičtější 
doporučení adresovaná konkrétním orgánům na úrovni EU i na úrovni členských států a přezkoumal 
povahu a obsah komunikace s Komisí jako svým hlavním kontrolovaným subjektem.  

Vážený pane předsedo, vážení členové, 

Účetní dvůr má nyní k dispozici velmi hodnotná doporučení ze tří nejdůležitějších zdrojů: od 
Evropského parlamentu jako hlavní zainteresované strany, od svých kolegů – jiných nejvyšších 
kontrolních institucí a od svého vlastního vedení a zaměstnanců.  

Domníváme se, že promyšlenou realizací těchto doporučení v období, na něž se vztahuje naše 
strategie, vznikne pevný základ pro další rozvoj Účetního dvora, a tím i pro maximalizaci jeho přínosu 
– vedle přínosu ostatních orgánů EU, např. tohoto Parlamentu, – ke sdílenému cíli v podobě větší 
odpovědnosti EU vůči občanům.  

Děkuji Vám za pozornost.  
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