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Auditoři EU zveřejňují zprávu o připravovaném auditu 
kontrolních opatření Komise zaměřených na podvody 
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil zprávu o připravovaném auditu týkajícím se opatření EU na 
omezení podvodů. Zprávy o připravovaném auditu jsou novým druhem dokumentu, který 
auditoři EU vypracovávají. Poskytují obecné informace vycházející z přípravné práce provedené 
před zahájením probíhajícího auditního úkolu a zveřejňují se po oznámení auditu. Jsou 
koncipovány jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou 
předmětem auditu. 

Auditoři v současné době provádějí audit toho, jak Evropská komise řídí riziko podvodů ve 
výdajích EU. Audit se zaměří na předcházení podvodů a reakci na ně a využijí se při něm také 
informace od nevládních organizací, akademických pracovníků, státních zástupců a také Europolu 
a Eurojustu.  

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2015 o vnímání podvodů a korupce v souvislosti 
s rozpočtem EU se 71 % respondentů domnívalo, že k podvodům dochází „poměrně často“, a 
60 % považovalo korupci za „významný problém institucí EU“. Jedná se o výrazné zvýšení oproti 
bleskovému průzkumu Eurobarometru z roku 2008, kdy podvody považovalo za poměrně časté 
54 % dotázaných a 44 % se domnívalo, že v institucích EU dochází ke korupci. 

Podvody se obtížně měří. Prokázat je lze pouze prostřednictvím trestního řízení. V roce 2016 
činila odhadovaná celková výše podvodů zjištěných v rámci rozpočtu EU 391 milionů EUR – podle 
údajů z Komise, členských států a kandidátských zemí. Tento odhad může však být příliš nízký 
vzhledem k několika faktorům ovlivňujícím způsob, jakým jsou příslušné údaje shromažďovány a 
vykazovány. 

Audit vede člen EÚD Juhan Parts. Konečná auditní zpráva by měla být vydána na jaře roku 2018. 
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