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Evropský účetní dvůr
je orgánem EU, který byl založen v roce 1977 se sídlem v Lucemburku. Účetní 
dvůr má 28 členů, tj. po jednom z každé země EU. Členy navrhují národní vlády 
a jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. Našich 900 zaměstnanců 
pochází ze všech zemí EU. Naši auditoři jsou odborníci v oblasti účetnictví, 
ekonomie, veřejné správy a práva.

Kontrola využití prostředků EU
Kontrolujeme, zda jsou politiky financované z rozpočtu EU správně prováděny 
a zda jsou prostředky na ně optimálně využity.

Finanční audity
 • kontroluje se, zda je roční účetní závěrka EU správná

Audity souladu s předpisy
 • kontroluje se, zda jsou příjmy a výdaje EU v souladu s předpisy

Audity výkonnosti
 • kontroluje se, zda jsou prostředky EU dobře vynaloženy

Kontrola 

prostředků EU 
po celém světě



Zlepšování finančního řízení EU
Zabýváme se všemi aspekty výdajů EU a hledáme způsoby, jak zvýšit jejich 
efektivnost a lépe je zhodnotit. Evropská komise realizuje téměř všechna naše 
doporučení, která vedou k lepšímu řízení financí EU na všech úrovních. Naše práce 
také pomáhá Evropskému parlamentu a Radě kvalifikovaně se rozhodovat při 
tvorbě předpisů EU a schvalování rozpočtu EU.

Nové úkoly
EU získala nové pravomoci pro řešení finanční a ekonomické krize. V důsledku 
toho jsme odpovědní za kontrolu některých aspektů nových mechanismů 
správy a řízení, jako je například role Evropské centrální banky při dohledu nad 
bankovním sektorem v eurozóně. Naším úkolem je posuzovat, do jaké míry tyto 
mechanismy dobře fungují.

Kontrolní  
orgán EU



Vyvozování odpovědnosti za využívání 
finančních prostředků EU
Za správné využívání prostředků z rozpočtu EU je sice v konečném důsledku 
odpovědná Komise, avšak asi 90 % z nich se vynakládá ve spolupráci s národními, 
regionálními a místními orgány v EU či dalších zemích.

Každý rok provedeme u osob a organizací, které jsou příjemci finančních 
prostředků EU, tisíce kontrolních návštěv v celé Unii i mimo ni.

Naše auditní zprávy se zveřejňují ve všech 23 jazycích EU na adrese eca.europa.eu.

Naše auditní zprávy zásadním způsobem umožňují Evropskému parlamentu 
a Radě provádět demokratický dohled nad činností Komise: vyvozování 
odpovědnosti EU v praxi.

Náš příspěvek k vyvozování odpovědnosti EU

Evropská
komise podává zprávy

o �nančním řízení

zajišťují demokratický
dohled

audity
a zprávy
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parlament

Rada EU

http://eca.europa.eu


Kontrola rozpočtu EU

Přírodní  
zdroje  

40,48 %
Soudržnost  

33,89 %

Výroční zpráva

Každý rok kontrolujeme, zda je účetní závěrka EU správná a zda jsou 
příjmové a výdajové operace EU v souladu s předpisy. Testujeme vzorek 
zhruba 1 200 plateb z rozpočtu EU: provádíme kontroly u mnoha různých 
osob a organizací, které jsou příjemci těchto prostředků, a na místě 
prověřujeme, zda byly podmínky pro platbu splněny.

Účetní závěrka EU je spolehlivá, avšak předpisy se ne 
vždy dodržují
Ve výroční zprávě za rok 2013 jsme došli k závěru, že

 • účetní závěrka EU byla správná a

 • příjmy EU byly inkasovány v souladu s předpisy, avšak

 • ve výdajích EU jsme našli příliš mnoho chyb, abychom mohli vydat „čistý“ výrok.

Míra chyb se v různých výdajových oblastech liší. Z naší práce vyplývá, že 
k chybám je zejména náchylná oblast regionální politiky a rozvoje venkova, 
jejichž řízení je sdíleno se zeměmi EU.

Bezpečnost a občanství 1,48 %

Správa 5,96 %

Globální Evropa 5,75 %

Konkurenceschopnost 12,08 %

Ostatní 0,36 %

Celkové výdaje EU v roce 2015
145,3 miliardy EUR



Kontrola  
výkonnosti EU

Zvláštní zpráva: doprava 

Výdaje EU na výstavbu silnic

Prověřovali jsme 24 stavebních projektů v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku, jež 
byly částečně financovány z peněz EU. Tyto projekty stály více než 3 miliardy EUR. 
Většina z vybudovaných silnic vedla ke zkrácení cestovní doby a zvýšení 
bezpečnosti.

Zjistili jsme, že konečné náklady se na podobné silnice v různých zemích lišily až 
o 43 %, což nebylo možné vysvětlit rozdíly v místních zeměpisných podmínkách 
či platech. Silnice stály v průměru o 23 % více, než se odhadovalo, a projekty byly 
obvykle o devět měsíců zpožděny. Dopravní vytíženost dokončených silnic byla 
navíc nižší, než uváděla prognóza, což svědčí o tom, že mohly být zvoleny levnější 
varianty.

Doporučili jsme:

 • stanovit jasné cíle pro cestovní dobu, zvýšení 
bezpečnosti provozu a vytíženost silnic,

 • podmínit čerpání prostředků EU použitím nákladově 
efektivních technologií výstavby silnic,

 • otevřít stavební projekty úplné konkurenci v rámci 
celé EU.



Zvláštní zpráva: rozvojová pomoc 

Pomoc EU po zemětřesení na Haiti

Kontrolovali jsme účinnost podpory EU na obnovu po zemětřesení na Haiti 
v roce 2010, při němž zahynulo přibližně 230 000 osob a asi 1,3 milionu lidí se 
ocitlo bez přístřeší. Mezi mnoha mezinárodními organizacemi, které poskytly 
pomoc, byla EU jedním z hlavních dárců. Přispěla částkou 1,23 miliardy EUR na 
programy v oblasti bydlení, hygienických zařízení, zdravotnictví, zajištění potravin 
a zásobování vodou.

Zjistili jsme, že i když Evropská komise programy EU naplánovala dobře, téměř 
u všech došlo ke zpožděním a některé zaznamenaly jen omezený pokrok. Komise 
se musela při řízení pomoci vyrovnávat s vážnými překážkami kvůli rychle se 
měnícím podmínkám a slabé státní správě.

Přes veškerou finanční pomoc a mezinárodní úsilí žilo koncem roku 2013 odhadem 
210 000 lidí stále ještě ve stanových táborech.

Doporučili jsme Komisi, aby:

 • zlepšila své kapacity pro řízení rizik a připravenost,

 • zajistila účinnou návaznost mezi základní pomocí, obnovou a rozvojem,

 • ochránila prostředky EU před plýtváním a korupcí.



Evropský účetní dvůr
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
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