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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Európsky dvor audítorov sa usiluje o nadviazanie dobrých kontaktov a pracovných 
vzťahov s obdobnými organizáciami na celom svete. Zvláštnu pozornosť venuje 
najvyšším kontrolným inštitúciám (NKI) v Európe, pričom kladie mimoriadny 
dôraz na spoluprácu s NKI členských štátov a kandidátskych krajín a potencionálnych 
kandidátskych krajín EÚ.  

Cieľ tejto spolupráce veľmi úzko súvisí so zodpovednosťou Dvora audítorov za audit 
finančných prostriedkov EÚ. Vzhľadom na to, že tieto prostriedky v zásade spravujú 
vnútroštátne orgány a NKI príslušných krajín vykonávajú audit týchto orgánov, je 
úzka spolupráca medzi Dvorom audítorov a národnými NKI základným predpokladom 
efektívneho a účinného plnenia úloh Dvora audítorov.  

Spolupráca medzi Dvorom audítorov a NKI členských štátov EÚ prebieha najmä v rámci 
kontaktného výboru, ktorý tvoria predsedovia NKI EÚ vrátane predsedu Európskeho 
dvora audítorov.

Medzinárodná spolupráca je taktiež cennou príležitosťou na výmenu názorov 
a skúseností s používaním všeobecne prijatých štandardov na vykonávanie auditu 
verejných financií.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

GENERÁLNY SEKRETARIÁT 

PREDSEDNÍCTVO 

Dohľad nad plnením úloh Dvora audítorov, vzťahy s inštitúciami Európskej únie, vzťahy s NKI 

a medzinárodnými audítorskými organizáciami, právne záležitosti, vnútorný audit 

SPRÁVNY VÝBOR 

PREDSEDA A PREDSEDAJÚCI KOMÔR

KOMORA CEAD  

KOMORA I

Ochrana a riadenie 

prírodných zdrojov 

6 ČLENOV

KOMORA II

Štrukturálne politiky, 

doprava a energetika 

6 ČLENOV

KOMORA III

Vonkajšie opatrenia 

5 ČLENOV

KOMORA IV

Príjmy, výskum 

a vnútorné politiky 

a inštitúcie a orgány 

Európskej únie 

6 ČLENOV

Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj 

3 ČLENOVIA + JEDEN ČLEN ZA KAŽDÚ VERTIKÁLNU KOMORU

Ľudské zdroje, financie a podpora, informačné technológie, preklad

SPRÁVA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
DVORA AUDÍTOROV

ČLENOVIA DVORA AUDÍTOROV
Na Európskom dvore audítorov pôsobí jeden člen z každého členského štátu Európskej únie.  

Členov Dvora audítorov menuje Rada po porade s Európskym parlamentom a na základe návrhov 

príslušných členských štátov. Členovia sú volení na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Členovia sú 

povinní vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie.

PREDSEDA
Na čele Európskeho dvora audítorov stojí predseda, ktorého volia členovia spomedzi seba na trojročné 

obnoviteľné funkčné obdobie. Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných. 

Predsedá zasadnutiam Dvora audítorov, dbá na plnenie rozhodnutí Dvora audítorov a na správne 

riadenie inštitúcie a jej aktivít.

Predseda zastupuje Dvor audítorov navonok, najmä v styku s orgánom udeľujúcim absolutórium, 

ostatnými inštitúciami EÚ a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a prijímateľských krajín.

GENERÁLNY TAJOMNÍK
Generálny tajomník je najvyššie postavený zamestnanec v inštitúcii, ktorého menujú členovia Dvora 

audítorov na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Zodpovedá za riadenie personálu Dvora audítorov 

a administratívu.

ZAMESTNANCI
Na Európskom dvore audítorov pracuje približne 880 zamestnancov vrátane audítorov, prekladateľov 

a administratívnych síl. Audítori Dvora audítorov majú bohaté odborné znalosti a skúsenosti z verejného 

aj súkromného sektora vrátane účtovníckej praxe, finančného hospodárenia, interného a externého 

auditu, práva a ekonomiky. Podobne ako všetky ostatné inštitúcie EÚ aj Dvor audítorov zamestnáva 

štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov.

ŠTRUKTÚRA
Dvor audítorov má päť komôr, do ktorých sú členovia prideľovaní. Štyri komory zodpovedajú za 

špecifické oblasti výdavkov a príjmy (vertikálne komory) a jedna horizontálna komora, nazývaná 

tiež komora CEAD (koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj). Členovia jednotlivých komôr volia 

predsedajúceho komory na obnoviteľné obdobie dvoch rokov. 

Každá komora má dve oblasti zodpovednosti – po prvé, prijímať osobitné správy, špecifické 

ročné správy a stanoviská; po druhé, vypracúvať návrhy pripomienok pre výročné správy o plnení 

všeobecného rozpočtu EÚ a o Európskych rozvojových fondoch a návrhy stanovísk na schválenie celým 

Dvorom audítorov. 

Celý Dvor audítorov sa schádza na prerokovanie a schválenie dokumentov, za ktoré má výhradnú 

zodpovednosť, napríklad výročné správy o plnení všeobecného rozpočtu EÚ a o Európskych rozvojových 

fondoch.

Správny výbor pozostáva z predsedajúcich komôr a predsedá mu predseda Dvora audítorov. Správny 

výbor pripravuje na schválenie Dvorom audítorov všetky administratívne záležitosti vyžadujúce si 

rozhodnutie Dvora audítorov a rozhodnutia týkajúce sa politík, zásad alebo strategických záležitostí.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg | LUxEMBOURG
Tel. +352 4398-1 | Fax +352 439342
euraud@eca.europa.eu | www.eca.europa.eu

V demokracii si zodpovednosť vyžaduje povinnosť zodpovedať sa. 

Povinnosť zodpovedať sa si vyžaduje dobrý externý audit. Európsky dvor 

audítorov plní túto úlohu pre EÚ od roku 1977.

Ako externý audítor Európsky dvor audítorov prispieva 
k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a koná ako 
nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.
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prírodných zdrojov
(najmä poľnohospodárstvo)
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6,3 %

AKÉ SÚ VÝSTUPY Z AUDITOV 
DVORA AUDÍTOROV? 

Dvor audítorov uverejňuje výsledky svojej audítorskej práce v týchto typoch správ:

> výročné správy - predkladajú výsledky fi nančných auditov vo forme vyhlásení 

o vierohodnosti všeobecného rozpočtu EÚ a európskych rozvojových fondov. Tieto dve 

správy sa uverejňujú spolu v novembri.

> špecifi cké ročné správy - predkladajú výsledky fi nančných auditov agentúr 

a decentralizovaných orgánov EÚ.

> osobitné správy - predkladajú výsledky vybraných auditov výkonnosti a auditov 

zhody. Osobitné správy sa môžu uverejniť kedykoľvek počas roka.

Dvor audítorov taktiež uverejňuje stanoviská k novým alebo aktualizovaným legislatívnym 

predpisom s dosahom na fi nančné hospodárenie. Stanoviská môžu byť predložené aj na žiadosť 

jednej z inštitúcií EÚ. Dvor audítorov môže taktiež vypracúvať stanoviská z vlastnej iniciatívy.

Od roku 2007 Dvor audítorov uverejňuje aj výročnú správu o činnosti.

Audítorské správy a stanoviská Dvora audítorov sa formálne zasielajú predsedom inštitúcií EÚ, 

ako aj národným parlamentom a najvyšším kontrolným inštitúciám členských štátov.

AKO DVOR AUDÍTOROV VYKONÁVA 
AUDITY?

Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, ktoré sa 

uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore. Existujúce medzinárodné audítorské štandardy však 

nepokrývajú audity zhody, ktoré vykonáva Dvor audítorov. Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji 

medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy (INTOSAI, IFAC)  spolu s národnými 

kontrolnými inštitúciami.

S cieľom získať istotu, že sú platby v súlade so zákonmi a predpismi, Dvor audítorov vychádza 

z výsledkov kontrol systémov dohľadu a kontroly, ktoré majú zabrániť chybám v zákonnosti a správnosti 

alebo ich odhaliť a opraviť, a zo vzorky samotných transakcií (platieb). Keď Dvor audítorov vykoná testy 

systémov a zistí, že sú spoľahlivé, môže skontrolovať menej transakcií, aby dokázal vyvodiť platný záver 

o ich zákonnosti a správnosti. Na podporu svojich záverov Dvor audítorov využíva aj iné zdroje, napr. 

prácu iných audítorov. 

Pri audite výkonnosti Dvor audítorov využíva rôzne metodiky auditu na zhodnotenie systémov riadenia 

a kontroly a informácií o výkonnosti na základe kritérií, ktoré vychádzajú z právnych predpisov a zásad 

riadneho fi nančného hospodárenia.

Pri výbere auditov výkonnosti sa Dvor audítorov zameriava na tie kontrolované subjekty, ktoré 

pravdepodobne prinesú vysoký dosah z hľadiska potenciálneho zlepšenia hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti výdavkov EÚ.

AUDÍTORSKÉ SPRÁVY A STANOVISKÁ VO VŠETKÝCH 
ÚRADNÝCH JAZYKOCH EÚ SÚ K DISPOZÍCII NA 
INTERNETOVEJ STRÁNKE DVORA AUDÍTOROV

AUDIT RIADENIA VEREJNÝCH FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV

Cieľom auditu je náležité a efektívne využívanie verejných fi nančných prostriedkov, rozvoj riadneho 

fi nančného hospodárenia, správne vykonávanie administratívnych činností a oznamovanie informácií 

verejným orgánom a širokej verejnosti prostredníctvom uverejňovania objektívnych správ.

Úlohou audítora je preskúmať činnosti orgánov zodpovedných za riadenie s cieľom zlepšiť výsledky 

a predložiť daňovníkom vyhodnotenie, ako riadiace orgány využívali verejné fi nančné prostriedky.   

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ, ktorá je na základe Zmluvy poverená kontrolovať 

fi nančné prostriedky Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu 

fi nančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca fi nančných záujmov občanov 

Európskej únie.

NA ČO VYNAKLADÁ EÚ SVOJE FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY?

Rozpočet EÚ je počiatočným bodom audítorskej práce Dvora audítorov.

Rozpočet Európskej únie (na rok 2010) dosahuje výšku približne 123 mld. EUR, čo je asi 1 % hrubého 

národného dôchodku (HND) jej 27 členských štátov.

Rozpočet EÚ sa fi nancuje z príspevkov členských štátov (odvodených hlavne z HND), ciel 

a poľnohospodárskych poplatkov, ako aj z DPH. Rozpočet EÚ je zameraný zväčša na iné ciele než štátne 

rozpočty čiastočne pre rozdiely v zodpovednostiach. Únia napríklad nezodpovedá za systém sociálneho 

zabezpečenia, ktorý zvyčajne predstavuje veľkú časť výdavkov zo štátneho rozpočtu.

ČO KONTROLUJE DVOR AUDÍTOROV?

Dvor audítorov vykonáva tri rôzne typy auditov: fi nančné audity, audity zhody a audity výkonnosti, 

ktorých cieľom je odpovedať na tieto tri otázky:

> Vyjadruje účtovná závierka verne vo všetkých významných hľadiskách fi nančnú situáciu, výsledky 

a tok hotovosti v príslušnom roku v súlade s príslušným systémom fi nančného výkazníctva? 

â FINANČNÝ AUDIT

> Sú transakcie vo všetkých významných hľadiskách v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi? 

â AUDIT ZHODY

> Je fi nančné hospodárenie riadne, t. j. používa sa minimum fi nančných prostriedkov 

(hospodárnosť), dosahujú sa výsledky využitím čo najnižších zdrojov (efektívnosť) a plnia sa ciele 

(účinnosť)? â AUDIT VÝKONNOSTI  

AKÚ ÚLOHU MÁ DVOR AUDÍTOROV?

V demokratickej spoločnosti sú potrebné nestranné a verejne dostupné informácie ako základ pre 

rozpravu a proces rozhodovania s cieľom zlepšiť fi nančné hospodárenie a zabezpečiť zodpovednosť. 

EÚ, ako aj členské štáty, má externého audítora, ktorý koná ako nezávislý ochranca fi nančných záujmov 

občanov. Európsky dvor audítorov ako externý audítor EÚ kontroluje, či sú fi nančné prostriedky EÚ 

správne zaznamenané a vynaložené v súlade s príslušnými nariadeniami s náležitým ohľadom na 

dosiahnutie maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti bez ohľadu na to, kde sa fi nančné 

prostriedky vynakladajú.  

Výsledky práce Dvora audítorov využíva Komisia, Parlament a Rada, ako aj členské štáty na zlepšenie 

fi nančného hospodárenia s rozpočtom EÚ. Práca Dvora audítorov je dôležitým základom každoročného 

postupu udeľovania absolutória, pri ktorom Parlament na základe odporúčaní Rady rozhoduje, či si 

Komisia splnila svoju povinnosť za plnenie rozpočtu z predchádzajúceho roku. Napriek svojmu menu 

nemá Dvor audítorov súdne právomoci. 

Najväčší jednotlivý podiel na výdavkoch Európskej únie majú poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré 

tvoria približne polovicu rozpočtu. Ďalšou významnou položkou sú výdavky na politiky súdržnosti – 

regionálny a sociálny rozvoj. Táto časť tvorí približne tretinu rozpočtu.

O rozpočte rozhoduje každý rok v rámci sedemročného fi nančného rámca Rada, t. j. zástupcovia 

členských štátov, a priamo volený Európsky parlament. Rozpočet navrhuje Európska komisia, ktorá aj 

zodpovedá za jeho plnenie. Značná časť rozpočtu – najmä výdavky na poľnohospodárstvo a politiky 

súdržnosti – sa plní v spolupráci s členskými štátmi.

VÝDAVKY EÚ

Zdroj: Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010.
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Celý Dvor audítorov sa schádza na prerokovanie a schválenie dokumentov, za ktoré má výhradnú 

zodpovednosť, napríklad výročné správy o plnení všeobecného rozpočtu EÚ a o Európskych rozvojových 

fondoch.

Správny výbor pozostáva z predsedajúcich komôr a predsedá mu predseda Dvora audítorov. Správny 

výbor pripravuje na schválenie Dvorom audítorov všetky administratívne záležitosti vyžadujúce si 

rozhodnutie Dvora audítorov a rozhodnutia týkajúce sa politík, zásad alebo strategických záležitostí.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg | LUxEMBOURG
Tel. +352 4398-1 | Fax +352 439342
euraud@eca.europa.eu | www.eca.europa.eu

V demokracii si zodpovednosť vyžaduje povinnosť zodpovedať sa. 

Povinnosť zodpovedať sa si vyžaduje dobrý externý audit. Európsky dvor 

audítorov plní túto úlohu pre EÚ od roku 1977.

Ako externý audítor Európsky dvor audítorov prispieva 
k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a koná ako 
nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.
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