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Úvod 
01 Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále jen „finanční nařízení“) 
vyžadují, aby pověřená schvalující osoba Evropského účetního dvora (EÚD), tj. jeho 
generální tajemník, podala Evropskému účetnímu dvoru a rozpočtovým orgánům 
zprávu o plnění svých povinností ve výroční zprávě o činnosti.  

02 Tato zpráva obsahuje finanční informace a informace o řízení, analýzu 
efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly a výroční prohlášení generálního 
tajemníka o věrohodnosti týkající se legality a správnosti a řádného finančního řízení 
finančních transakcí, za něž odpovídá. Doplňuje výroční zprávu o činnosti EÚD, která 
rovněž informuje o nejvýznamnějších činnostech orgánu a hlavních dosažených cílech, 
ale i o zdrojích, které byly v průběhu roku použity. 

03 V následujících oddílech je představena činnost generálního tajemníka a 
nejvýznamnější události roku 2021, dále jsou uvedeny hlavní dosažené výsledky a 
činnosti prováděné v rámci různých oblastí řízení, včetně využití rozpočtových a 
lidských zdrojů, které má generální tajemník k dispozici. Výsledky systémů vnitřní 
kontroly a opatření přijatá v návaznosti na připomínky, které EÚD zaslaly orgány 
příslušné k udělení absolutoria, jsou uvedeny v samostatných oddílech. Poslední oddíl 
obsahuje prohlášení o věrohodnosti vydané pověřenou schvalující osobou, 
tj. generálním tajemníkem. Příloha obsahuje konkrétní informace, jejichž uvedení 
v souvislosti s rozpočtovým a finančním řízením vyžaduje finanční nařízení. 
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Generální tajemník 
04 Posláním generálního tajemníka je zajišťovat zdroje, služby a zařízení, které 
Účetní dvůr potřebuje k plnění svého poslání a strategických cílů. Generální tajemník 
odpovídá za administrativu a personální řízení EÚD, za jeho rozpočet, jazykové a 
publikační služby, vzdělávání, digitální pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu a 
kontinuitu činnosti (zařízení, lékařská služba atd.). Dohlíží rovně na sekretariát 
Účetního dvora, který zajišťuje hladkou přípravu na zasedání Účetního dvora a 
následná opatření.  

05 Plnění povinností generálního tajemníka zajišťují tři ředitelství a dvě oddělení:  

o ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR), které odpovídá za 
nábor, kariérní rozvoj, odbornou přípravu, služební cesty, řízení lidských zdrojů, 
bezpečnost a lékařskou službu;  

o ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace (SG2-DIWI), které 
odpovídá za fyzické pracovní prostředí (budovy, technická zařízení, kanceláře, 
logistiku), digitální pracovní prostředí (vybavení, služby a zařízení IT) a knihovnu;  

o překladatelské, jazykové a publikační služby v EÚD zajišťuje ředitelství pro 
jazykové a redakční služby (SG3-LED);  

o pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) sleduje dodržování pravidel EU pro 
ochranu údajů a podporuje kulturu ochrany osobních údajů; 

o pracovník pro bezpečnost informací (ISO) odpovídá za řízení bezpečnosti a 
plánování bezpečnosti, rozvoj a provádění politiky bezpečnosti informací, 
zmírňování informačních rizik a provádění auditů bezpečnosti informací. 

06 Na konci prosince 2021 měl generální sekretariát 338 zaměstnanců přidělených 
k jednotlivým ředitelstvím a oddělením (viz obrázek 1). Ředitelství pro informace, 
pracovní prostředí a inovace (SG2-DIWI) navíc zaměstnávalo značný počet externích 
poskytovatelů služeb, kteří pracovali na projektech EÚD v oblasti IT (82 externích 
pracovníků [ne všichni na plný úvazek]), a ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných 
služeb (SG1-DHR) dalších sedm, kteří spolupracovali s lékařskou službou. 
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Obrázek 1 – Rozdělení zaměstnanců na generálním sekretariátu 

 
Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

07 Generální sekretariát spravuje téměř celý rozpočet EÚD, tj. 152 796 727 EUR, což 
představuje 99,4 % rozpočtu EÚD. Plnění rozpočtu bylo v roce 2021 uspokojivé: 96,8 % 
konečných prostředků bylo přiděleno na závazky a byly provedeny platby ve výši 
140 151 259 EUR (tj. 94,5 % závazků); (viz tabulka 1). Zbývající rozpočtové položky se 
týkají komunikačních a právních nákladů, jakož i nákladů na služební cesty, které 
nejsou přímo spravovány generálním sekretariátem. Úředníci pro ochranu údajů a 
bezpečnost informací neřídí žádné výdaje. 

Tabulka 1 – Rozpočet spravovaný generálním sekretariátem (v EUR) 

Ředitelství Prostředky Závazky Platby 

Lidské zdroje, finance a obecné 
služby  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Informace, pracovní prostředí a 
inovace  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Jazykové a redakční služby  1 212 000 1 024 619 723 663 

Celkem 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% rozpočtu EÚD 99,7 % 99,8 % 99,9 % 
Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 
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Nejdůležitější události roku 
08 V uplynulém roce bylo hlavní prioritou generálního tajemníka zmírňování dopadů 
pandemie COVID-19 na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ale současně i zachování 
kontinuity činnosti a rozhodovacích procesů. Generální tajemník posoudil dopad 
pandemie na výkonnost zaměstnanců, rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, administrativní služby a auditní postupy. Analýza ukázala, že zaměstnanci 
využili nových digitálních nástrojů a flexibility spojené s prací z domova k tomu, aby 
dosáhli stejné úrovně výstupů ve stejné kvalitě jako před pandemií.  

09 Na základě získaných zkušeností Účetní dvůr postupně zmírňoval omezení 
v souladu s rozhodnutími lucemburských orgánů. Jednou z otázek bylo opětovné 
otevření prostor EÚD, aby se zaměstnanci mohli vrátit do práce za podmínek, které 
odrážejí situaci v oblasti veřejného zdraví. V listopadu 2021 byl přijat nový pracovní řád 
pro rok 2022, který spojil práci z kanceláře s prací z domova. Cílem těchto hybridních 
opatření je poskytnout pružnější přístup k pracovní době, umožnit zaměstnancům 
sladit jejich potřeby v oblasti práce a soukromého života a zároveň zohlednit potřeby 
služby a pozitivně přispět k vyváženému zastoupení žen a mužů a organizační 
efektivnosti. Rozhodnutí formálně vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2022, avšak 
v reakci na pandemii COVID-19 se nadále uplatňují zvláštní opatření týkající se práce na 
dálku.  

10 Rok 2021 byl rovněž prvním rokem provádění strategie EÚD na období 
2021–2025, která byla přijata v lednu 2021. Ředitelství rychle a pružně reagovala a 
zavedla technologická a organizační opatření, která byla nezbytná k podpoře 
strategických cílů EÚD, přičemž hlavním cílem bylo zajistit přidanou hodnotu a zlepšit 
znalosti a odbornost všech zaměstnanců. Strategii EÚD doplnil strategický plán rozvoje 
pro zaměstnance, pracoviště a služby na období 2021–2025 a politika a akční plán EÚD 
v oblasti rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025. 

11 Stejně jako v roce 2020 měla na plnění rozpočtu stálý dopad pandemie, což se 
projevilo tím, že v některých rozpočtových položkách, zejména v položce služebních 
cest, publikací, Společného tlumočnického a konferenčního servisu, schůzí a výdajů na 
zastoupení, nebyly původně přidělené prostředky využity dostatečně. Míra plnění 
závazků a plateb však byla mírně vyšší než v roce 2020. Rozpočtové orgány schválily 
převedení nevyužitých přidělených prostředků na nové potřeby: investice do vybavení 
a služeb IT, nový bezpečnostní přístupový systém a zlepšení monitorování dveří a 
renovace prostor prostřednictvím různých investic, ale zejména zahájení pilotního 
projektu „Reimagining the ECA workplace“ („Nová vize pracovního prostředí EÚD“). 
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Hlavní činnosti a výsledky generálního 
tajemníka 
12 Generální tajemník podporuje provádění strategie EÚD na období 2021–2025 tím, 
že provádí strategické plány rozvoje a priority v různých oblastech své působnosti: IT, 
lidské zdroje, vzdělávání a rozvoj, jazykové a redakční služby a správa zařízení. Tyto 
plány zohledňují skutečnost, že politiky, pracovní řád, pracoviště a služby se musí 
přizpůsobit nové realitě, která nastala po pandemii COVID-19. Mezi hlavní priority 
patří: 

1) nábor, rozvoj a udržení vysoce kvalifikovaných, informovaných a kompetentních 
zaměstnanců a jejich zapojení a motivace po celou dobu jejich kariéry;  

2) podpora dobrých životních podmínek zaměstnanců vytvořením bezpečného a 
atraktivního pracovního prostředí, poskytování podpory zaměstnancům, zajištění 
pružného uspořádání práce a usnadnění přechodu z fyzického na virtuální 
pracoviště;  

3) podpora digitální transformace, přizpůsobení se nové hybridní realitě a využívání 
nových technologií k modernizaci auditních i neauditních úseků organizace, 
zjednodušení postupů a zvýšení produktivity;  

4) zajištění toho, aby rozpočtové zdroje byly spravovány v souladu se zásadami 
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti;  

5) poskytování rychlých a vysoce kvalitních jazykových a publikačních služeb;  

6) podpora interinstitucionální spolupráce zjišťováním možností součinnosti a 
spoluvytvářením a využíváním společného interinstitucionálnímu přístupu 
(horizontální priorita). 
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13 Dosažení těchto priorit se odráží v ukazatelích výkonnosti (viz tabulka 2). 

Tabulka 2 – Ukazatele výkonnosti 

Priorita Ukazatel Prahová hodnota 2021 
Lidské zdroje, finance a obecné služby  

1. Podíl neobsazených pracovních míst 
zelená: ≤ 3 %  
žlutá: >3 %, ≤ 5 %  
červená: > 5 % 

2,7 % 

2. Průměrná míra včasných odpovědí ze 
strany střediska služeb lidských zdrojů 

zelená: ≥ 90 %  
žlutá: ≥ 75 %, < 90 % 
červená: < 75 % 

99,69 % 

2. Průměrný počet dnů odborného 
vzdělávání na jednoho auditora 

zelená: ≥ 5 dní  
žlutá: ≥ 4 dnů, < 5 dnů  
červená: < 4 dní 

8,45 dne 

2. Průměrný počet dnů odborného 
vzdělávání na jednoho neauditora 

zelená: ≥ 2 dny  
žlutá: ≥ 1 den, < 2 dny  
červená: < 1 den 

4,29 dne 

4. 

Získání absolutoria za řízení rozpočtu 
Účetního dvora a nemodifikovaný výrok 
auditora k účetní závěrce Účetního 
dvora 

zelená: udělení 
absolutoria a 
nemodifikovaný výrok 
auditora 
červená: udělení 
absolutoria a/nebo 
modifikovaný výrok 
stanovisko auditora 

zelená 

Informace, pracovní prostředí a inovace   

3. Dostupnost systému v případě 
kritických systémů 

zelená: ≥ 99,5 %  
žlutá: ≥ 99 %, < 99,5 % 
červená: < 99 % 

99,88 % 

3. Počet incidentů vyřešených během 
prvních 24 hodin 

zelená: ≥ 95 % 
červená: < 95 % 95,98 % 

Jazykové a redakční služby  

5. Procentní podíl překladatelských služeb 
provedených včas 

zelená: ≥ 95 %  
žlutá: ≥ 90 %, < 95 %  
červená: < 90 % 

97,83 % 

Zdroj: provádění ročního pracovního programu na rok 2021. 
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Lidské zdroje, finance a obecné služby  

14 Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR) odpovídá za 
lidské zdroje, finance, lékařskou službu, bezpečnost, akce a protokol a také za některé 
obecné služby na EÚD. Spravovalo téměř 90,2 % rozpočtu EÚD na rok 2021 (viz 
tabulka 1); tato částka byla určena především na platy členů a zaměstnanců (viz 
tabulka 3). 

Tabulka 3 – Rozpočtové prostředky a platby ředitelství lidských zdrojů, 
financí a obecných služeb na rok 2021 (v EUR)  

Rozpočtové položky Prostředky Platby % plnění  

Odměny a příspěvky 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Ostatní zaměstnanci a externí 
služby 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Služební cesty 1 529 000 265 851 17,4 % 

Lékařská a sociální služba 172 000 92 022 53,5 % 

Ostatní náklady na zaměstnance 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Odborná příprava 650 000 406 083 62,5 % 

Vozidla/doprava 366 000 314 925 86,0 % 

Náklady na reprezentaci 213 000 24 419 11,5 % 

Zasedání, akce a konference 262 000 117 442 44,8 % 

Ostatní správní výdaje 181 500 52 557 29,0 % 

CELKEM 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu. 
Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

15 Ředitelství i nadále přijímalo opatření v reakci na pandemii COVID-19, přičemž 
hlavním ohledem byla ochrana zaměstnanců. Přijala však také opatření k řešení priorit 
strategického plánu rozvoje pro zaměstnance, pracoviště a služby generálního 
sekretariátu na období 2021–2025. 

16 V rámci první priority generálního sekretariátu (viz bod 12) byla zahájena dvě 
interní výběrová řízení a byly sestaveny rezervní seznamy v oblasti auditu a překladů, 
aby byla obsazena pracovní místa, která jsou v současnosti obsazena dočasnými 
zaměstnanci. Ředitelství rovněž zveřejnilo výzvy k vyjádření zájmu pro národní 
odborníky a v návaznosti na výzvu pro dočasné zaměstnance vyhlášenou v roce 2020 
začalo přijímat datové specialisty a odborníky v oboru matematiky. V průběhu roku 
byla dokončena výběrová řízení na jednoho ředitele a osm vyšších manažerů. Poté, co 
Účetní dvůr přijal revidovanou politiku rotace zaměstnanců, bylo dokončeno zavádění 
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postupů povinné i dobrovolné mobility pro daný rok. Tabulka 4, která je uvedena níže, 
obsahuje souhrnný přehled náboru zaměstnanců EÚD v roce 2021. 

Tabulka 4 – Členové a přijatí zaměstnanci 

 2019 2020 2021 
Členové 2 3 1 
Úředníci 17 18 16 
Dočasní zaměstnanci 33 21 21 
Smluvní zaměstnanci 21 20 30 
Národní odborníci 6 3 13 
Stážisté 55 44 56 
CELKEM 134 109 137 

Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

17 Ačkoli se ukázalo, že rok 2021 byl z hlediska náboru auditorů obzvláště obtížný, 
došlo ke zvýšení počtu přijatých zaměstnanců, zejména v kategorii dočasných 
zaměstnanců. Vzhledem k vysokým životním nákladům v Lucembursku a nedostatku 
profilů, které odpovídají našim potřebám, je stále obtížnější přilákat talentované 
pracovníky. 

18 V průběhu roku ředitelství rovněž aktualizovalo systém hodnocení kompetencí a 
výkonnosti a spustilo službu kariérního poradenství a svou činnost začali v plné míře 
vykonávat i tři noví členové sítě důvěrných kontaktních osob, kteří byli vybráni v roce 
2020. 

19 V oblasti odborné přípravy bylo v roce 2021 kromě kurzů, seminářů a prezentací 
zahájeno několik projektů, které zaměstnancům poskytly vysoce kvalitní odbornou 
přípravu v následujících důležitých oblastech: 

o vytváření koncepce programu odborné přípravy pro vedoucí pracovníky; 

o měření dopadu odborné přípravy; 

o vytvoření rámce kompetencí;  

o zajištění programu odborné přípravy pro vedoucí úkolů; 

o vytvoření řady „Share and Connect“ („Sdílení a propojení“) s cílem podpořit 
celoživotní učení prostřednictvím sdílení znalostí;  

o vytvoření řady „My Luxembourg: time to find out more“ („Objevujeme 
Lucembursko“), jejímž cílem je posilovat vazby s hostitelskou zemí a přispívat 
k integraci; a 
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o Dny jasného vyjadřování („Clear Language Days“), které Účetní dvůr pořádá vůbec 
poprvé. 

20 Ředitelství rovněž zahájilo spolupráci s úřadem Eurostat, posílilo spolupráci 
s úřadem OLAF a uspořádalo Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti EU. Stejně jako 
v roce 2020 se z každoročního Dne odborné přípravy stal v roce 2021 Virtuální týden 
odborné přípravy, během něhož proběhla celá řada zajímavých prezentací, zejména 
pak auditorský veletrh, kterého se aktivně zúčastnily nejvyšší kontrolní instituce ze 
zemí mimo EU. 

21 V rámci podpory dobrých životních podmínek zaměstnanců (druhá priorita 
generálního sekretariátu; viz bod 12) bylo významným úspěchem jmenování 
specializovaného úředníka pro rozmanitost a začleňování na začátku roku a přijetí 
politiky a akčního plánu v oblasti rozmanitosti a začleňování a v návaznosti na to pak 
činnosti v oblasti rozvoje a inovací, které byly prováděny v průběhu celého roku. Byl 
rovněž přijat nový oční lékař a nový lékař odpovědný za potvrzování pracovních 
neschopenek a rozšířena byla rovněž psychologická podpora zaměstnanců.  

22 Mezi další důležité činnosti patřily: 

o kampaň „RESPECT“; 

o zavedení individualizovanějšího systému pro zaměstnance odcházející do 
důchodu; 

o probíhající práce na přípravě nových stránek pro lidské zdroje na veřejných 
internetových stránkách Účetního dvora; 

o provedení průzkumu zapojení zaměstnanců, který bude použit k výpočtu nových 
ukazatelů výkonnosti pro index zapojení zaměstnanců. 

23 Bezpečnostní služba hrála i nadále klíčovou úlohu při poskytování poradenství a 
podpory rozhodování, a to jak v technické jednotce pro COVID-19, tak ve výboru pro 
řešení krizí. Zároveň podnikla nezbytné kroky k zachování kvalifikace svých 
zaměstnanců a velmi aktivně přispěla k zahájení projektu renovace systému kontroly 
přístupu.  
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24 Oddělení pro akce, návštěvy a protokol i nadále poskytovalo organizační podporu 
pro on-line akce a pomoc při zajišťování protokolu oficiálních návštěv Účetního dvora. 
Dokud se zdravotní situace nezlepšila natolik, aby se mohly konat návštěvy na místě, 
konaly se skupinové návštěvy online. Byly upraveny podmínky stravování a byla přijata 
veškerá nezbytná opatření k dosažení souladu s vnitrostátními právními předpisy 
týkajícími se onemocnění COVID-19. Oddělení rovněž podpořilo distribuci roušek a 
rychlotestů všem zaměstnancům EÚD. 

25 V oblasti financí a obecných služeb bylo jednou z dalších priorit generálního 
sekretariátu (viz bod 12) zajištění kvality a včasnosti plateb a obecné zavedení 
elektronické fakturace, která úspěšně probíhala po celou dobu roku. Externí auditoři 
vydali k účetní závěrce EÚD za rok 2020 kladný výrok. 

Informace, pracovní prostředí a inovace  

26 Ředitelství pro informace, pracoviště a inovace (SG2-DIWI) je odpovědné za 
digitální oblast EÚD (zařízení, služby a zařízení IT) a fyzické pracoviště (budovy, 
technická zařízení, kanceláře a logistika) a za knihovnu EÚD. Spravuje 8,3 % rozpočtu 
EÚD (viz tabulka 1). Tabulka 5 obsahuje podrobné informace o využití prostředků a 
plateb z rozpočtu na rok 2021. 

Tabulka 5 – Rozpočtové prostředky a platby ředitelství pro informace, 
pracoviště a inovace v roce 2021 (v EUR) 

Rozpočtové položky Prostředky Platby % plnění  
Informační technologie  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Knihovna a archiv 490 000 411 934 84,1 % 

Budovy a zařízení 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

CELKEM 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu. 
Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

27 Práce ředitelství pro informace, pracoviště a inovace (SG2-DIWI) v roce 2021 byla 
opět zásadní pro zachování kontinuity činností EÚD a v souladu s prioritami 
generálního sekretariátu (viz bod 12) i pro poskytování služeb IT přizpůsobitelných 
aktuálním potřebám a flexibilních zařízení. Během tohoto období zajistil EÚD všechny 
své obvyklé produkty a postupy: auditní zprávy, konference, školení, kontakty s našimi 
zúčastněnými stranami, dialog s kontrolovanými subjekty a překlady dokumentů.  
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28 V oblasti informací a technologií se v roce 2021 uskutečnilo několik významných 
akcí. 

o Proběhla významná modernizace a migrace infrastruktury IT: celý systém 
uchovávání údajů EÚD byl modernizován a středisko pro obnovu po havárii se 
přestěhovalo do zařízení, jež poskytuje European Business Reliance Centre (EBRC) 
v Betzdorfu; 

o byl zřízen řídící výbor pro IT; 

o pokračovala práce na analýze údajů za účelem spolupráce na auditních úkolech 
(ECAlab);  

o aktivní účast v řídícím výboru pro digitalizaci přispěla k různým verzím plánu 
rozvoje technologií a údajů pro audit; 

o úspěšně fungovala síť „Technologie a inovace pro audit“; 

o Byly vytvořeny služby robotické automatizace procesů. 

29 Další akce byly zahájeny v roce 2021 a budou pokračovat i v roce 2022: 

o byly spuštěny nové internetové stránky EÚD; 

o byl nahrazen systém řízení zúčastněných stran a bylo vytvořeno audiovizuální 
studio; 

o Byly renovovány systémy řízení překladů; 

o byl vytvořen navigátor dokumentů; 

o a právní portál. 

30 Ředitelství celkově vyřídilo 19 804 žádostí o řešení problému v oblasti IT, zajistilo 
179 aktualizací systému, poskytlo 99,88 % dostupnost pro kritické systémy a zaručilo 
plně stabilní technologii pro hybridní práci (práce z domova a práce na místě). 
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31 Ředitelství se rovněž zaměřilo na řešení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
za tímto účelem trvale monitorovalo a přizpůsobovalo systémy velkému počtu hrozeb 
oznámených skupinou EU pro reakci na počítačové hrozby. Mezi nejvýznamnější 
slabiny patřila zranitelná místa ve VPN, která podporuje službu dálkového přístupu, a 
e-mail společnosti Microsoft. Na konci roku 2021 se v celosvětovém měřítku ukázalo 
kritické zranitelné místo v kódu „Log4J“. Pro EÚD neměla naštěstí tato zranitelná místa 
nepříznivé důsledky. 

32 Pokud jde o budovy a zařízení, hlavní dosažené výsledky byly v daném období 
následující: 

o renovace budovy K2, přičemž dvě podlaží již byla předána a jedno podlaží má být 
dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2022; 

o instalace kuchyněk na všech podlažích budovy K3;  

o revize bezpečnostního systému u vchodu do garáže K3;  

o instalace nového systému kontroly vstupu (probíhá);  

o dokončení prací na řešení problémů na čelní stěně budovy K1 po nehodě se 
skleněnými panely. 

33 Bylo rovněž zadáno vypracování studie o budoucnosti budovy K1. Cílem nové 
iniciativy je definovat budoucí strategii EÚD v oblasti budov. Konaly se pohovory a 
semináře se členy a zaměstnanci a do konce prvního čtvrtletí roku 2022 budou 
Účetnímu dvoru sděleny různé scénáře. V lednu 2021 byl správnímu výboru předložen 
akční plán systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na období 2020–2022 a 
v současné době se provádí. 

34 Vedle těchto činností byla zajišťována i pravidelná údržba našich stávajících 
budov, zpracování žádostí o řešení problémů (1802) a poskytování služeb na vynikající 
úrovni, a to vše navzdory velkému množství práce, která byla nezbytná pro zachování 
zdravého pracovního prostředí – to vše v situaci probíhající pandemie. 

35 Své služby poskytovala v této náročné době i nadále knihovna EÚD. Byla spuštěna 
nová služba „Ask the Library“, která doplňuje velmi oceňované vyhledávací služby a 
služby poskytování údajů BibliotECA pro účely auditu v rámci digitalizace EÚD. 
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Jazykové a redakční služby 

36 Ředitelství pro jazykové a redakční služby (SG3-LED) odpovídá za překlady a 
zveřejňování všech produktů EÚD ve 24 úředních jazycích EU. Ředitelství spravuje 
méně než 1 % rozpočtu EÚD (viz tabulka 1). V tabulce 6 je podrobně rozepsáno využití 
prostředků a plateb z rozpočtu na rok 2021. 

Tabulka 6 – Prostředky a platby ředitelství pro jazykové a redakční služby 
z rozpočtu na rok 2021 (v EUR) 

Rozpočtové položky Prostředky Platby % plnění  
Externí služby a interinstitucionální spolupráce 837 000 548 240 65,5 % 

Tlumočníci  125 000 5 408 4,3 % 

Publikace 250 000 170 015 68,0 % 

CELKEM 1 212 000 723 663 59,7 % 

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu. 
Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

37 V průběhu roku 2021 se ředitelství nadále zabývalo prioritami generálního 
sekretariátu (viz bod 12). Navzdory pandemii pokračovala jeho hlavní činnost stejným 
tempem a bez narušení jako v letech 2019 a 2020. Bylo přeloženo a revidováno 
227 003 stran (-3,16 %, tj. o 7 411 stran méně než v roce 2020), což představuje 
2 753 žádostí o překlad na rok 2021. Dalších 1 284 stran připadá na službu FastTrad, 
která je k dispozici 24 hodin denně pro překlady a redakce krátkých textů v angličtině 
a ve francouzštině; toto číslo zahrnuje 607 stran překladu a 677 stran revize. 97,83 % 
překladů bylo dokončeno včas, což značně převyšuje číslo stanovené pro ukazatel 
výkonnosti ve výši 95 %. 

38 Ředitelství jazykových a redakčních služeb rovněž pokračovalo v diverzifikaci 
dalších svých činností kromě překladů/revizí v podobě jazykové pomoci pro auditory, 
titulkování videí a spolupráce v oblasti komunikace. Týmy pro angličtinu, němčinu, 
francouzštinu, italštinu a nizozemštinu vypracovaly a přeložily tiskové zprávy a zlepšily 
jejich kvalitu tím, že zprávy přizpůsobily veřejnosti a zohlednily v nich kulturní rozdíly. 
Zejména anglické jazykové služby poskytovaly pomoc při vypracovávání návrhů pro 
převážnou většinu výstupů EÚD v průběhu roku. V souvislosti s výroční zprávou se 
ředitelství také zúčastnilo většiny jednání v rámci řízení o sporných otázkách, aby 
mohlo poskytovat jazykové poradenství při práci na úpravách textů. Překladatelé 
absolvovali v průběhu roku 16 služebních cest v oblasti jazykové pomoci. Tato činnost 
zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce (celkem 14 v roce 2020), zejména proto, 
že pandemie omezila počet auditů na místě. Služby titulkování videonahrávek byly 
v průběhu roku poskytnuty šestkrát, a to anglickým a francouzským týmem. 
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39 Pokračoval projekt TraMS, který má nahradit hlavní systém, který ředitelství nyní 
používá. Systém TraMS umožňuje zefektivnit a automatizovat interní překladatelské 
procesy a v rámci jednoho prostředí překladatelům zároveň poskytuje integrované 
jazykové nástroje. Byl zahájen projekt zavádění systému TraMS (fáze 1). Činnost na 
jeho zavádění byla zahájena v podobě workshopů s cílem definovat a zmapovat 
procesy v novém systému ve spolupráci s externími konzultanty a ředitelstvím pro 
informace, pracoviště a inovace. Hlavní práce na zavádění systému se uskuteční 
v letech 2022–2023. 

40 V průběhu roku byly rovněž revidovány provozní procesy za účelem optimalizace 
a nalezení možných synergií. Mezi tyto procesy patří například:  

o ověření dvojjazyčného obsahu překladu vytvořeného všemi jazykovými týmy 
pomocí systému GroupShare. Jedním ze závěrů bylo sladit pracovní postup a 
způsob, jakým redakční a překladatelské služby používají překladatelské nástroje, 
s obecnými postupy ředitelství pro jazykové a redakční služby při přechodu na 
systém TraMS; 

o u zpráv bylo se značným úspěchem testováno nové pravidlo pro výpočet 
nejbližšího data zveřejnění. Lze tak lépe plánovat čas potřebný k plnění úkolů 
všech zúčastněných stran a všechny zúčastněné strany znají jasná pravidla; 

o jedna pracovní skupina se snažila analyzovat úkoly pracovních skupin DMG a 
TECH, aby bylo možné ještě lépe harmonizovat operace a nalézt možnosti 
součinnosti. 

41 Dne 31. prosince 2021 skončila platnost odchylných opatření stanovených 
nařízením č. 1 ze dne 15. dubna 1958 ve znění z let 2010 a 2015, což znamená, že 
irština má od 1. ledna 2022 status úředního jazyka orgánů EU. V roce 2021 přijalo 
ředitelství tři irské překladatele, aby vytvořili nový jazykový tým. 

Ochrana údajů  

42 V roce 2021 byl pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) přímo podřízen 
generálnímu tajemníkovi a byl jmenován nový úředník. Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů (DPO) poskytuje odborné znalosti o právních předpisech a postupech 
v oblasti ochrany údajů a sleduje jejich uplatňování. Útvar neřídí žádné výdaje. 
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43 Žádosti o poradenství ohledně pravidel ochrany údajů se oproti roku 2020 
zdvojnásobily. Byly uspořádány kurzy a vydány zvláštní pokyny. Mezi činnosti v roce 
2021 patřila rovněž příprava stanovisek a spolupráce v oblasti aktualizací vnitřních 
politik a postupů. Zvýšila se také transparentnost pravidel ochrany údajů, což 
auditorům umožňuje jejich sdílení s kontrolovanými subjekty, zejména pokud jde 
o právo Účetního dvora na přístup k informacím za účelem plnění jeho auditních 
funkcí.  

Bezpečnost informací  

44 Stejně jako pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je i pracovník pro 
bezpečnost informací (ISO) přímo podřízen generálnímu tajemníkovi. Pracovník pro 
bezpečnost informací úzce spolupracuje s ředitelstvím pro informace, pracoviště a 
inovace a neřídí žádné výdaje. 

45 V roce 2021 představil pracovník pro bezpečnost informací svou novou strategii 
pro nadcházející roky, jejímž těžištěm jsou priority a výzvy v období let 2021–2025. 
Hlavní prioritou bude pokračování v osvětových a školicích činnostech pro 
zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací. 

46 Loňský rok byl obzvláště náročný z důvodu opakovaných kybernetických útoků a 
narušení bezpečnosti údajů, ale i kvůli dalším hrozbám, které vyžadovaly rychlé přijetí 
opatření k odstranění kritických softwarových nedostatků (viz bod 31). Účetní dvůr 
instaloval aplikace s cílem zajistit větší ochranu, přijal bezpečnostní pravidla na 
ochranu utajovaných informací EU a vypracoval pokyny pro klasifikaci informací EÚD. 
Poprvé také simuloval dvě phishingové kampaně, jejichž cílem bylo změřit 
informovanost zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti, a zavedl službu 
elektronického podpisu, kterou poskytuje Komise. 
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Zadávání veřejných zakázek 
v generálním sekretariátu 
47 V roce 2021 použil Účetní dvůr jednací řízení podle čl. 11 odst. 1 písm. b) přílohy 
I finančního nařízení k uzavření jedné zakázky v hodnotě nad 60 000 EUR. Účelem 
smlouvy bylo obnovit korporátní předplatné Účetního dvora na Financial Times na roky 
2021 a 2022. Celková hodnota zakázky činila 168 615 EUR (82 650 EUR v roce 2021 a 
85 965 EUR v roce 2022). 

48 Financial Times (FT) jsou neuznávanějšími ekonomickými novinami v anglickém 
jazyce, které poskytují rovněž komplexní informace o politikách EU, a jsou proto 
jedinečné a nemají přiměřenou obdobu ani náhradu. Stávající licence umožňuje všem 
zaměstnancům EÚD přístup k digitálnímu obsahu FT jak v rámci Účetního dvora, tak 
mimo něj. Cena licence je založena na nynějším základním počtu čtenářů. Doposud si 
vytvořilo vlastní účet u FT 558 uživatelů EÚD, přičemž k datu nabídky předplatného 
bylo základní počet čtenářů 218. 

49 Roční seznam zakázek, včetně zakázek v hodnotě od 15 000 EUR do 60 000 EUR, 
které byly uzavřeny v roce 2021 na základě jednacích řízení, bude k dispozici na 
internetových stránkách Účetního dvora do 30. června 2022. 

50 Všechna jednací řízení nad 15 000 EUR přísné vnitřní kontrole EÚD, která 
zajišťovala legalitu, správnost a řádné finanční řízení. 
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Výsledky systémů vnitřní kontroly 
zavedených generálním tajemníkem  

Systémy vnitřní kontroly  

51 Generální sekretariát funguje podle právního rámce, který tvoří:  

o finanční nařízení;  

o služební řád;  

o rámec vnitřní kontroly EÚD;  

o jednací řád EÚD;  

o vnitřní předpisy pro plnění rozpočtu;  

o listinu úkolů a povinností dále pověřené schvalující osoby; a 

o veškerá rozhodnutí upravující využívání lidských, materiálních a finančních zdrojů 
EÚD.  

52 Součástí tohoto právního rámce je i rámec vnitřní kontroly EÚD, jehož účelem je 
uvést tento právní rámec do souladu s integrovaným systémem vnitřní kontroly 
zřízeným Výborem sponzorských organizací Treadwayovy komise (dále jen „rámec 
COSO“). Je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou jistotu, pokud jde o legalitu, 
správnost a řádné finanční řízení všech finančních operací, a usnadňuje dosažení 
operačních cílů jednotlivých ředitelství. 

53 Systémy vnitřní kontroly neprošly v roce 2021 žádnou významnější změnou a 
organizační struktura správy zůstala stabilní. Tvoří ji postupy (na základě COBIT 5 
v případě DIWI), dohled vedení, preventivní a detekční kontroly a automatické kontroly 
zabudované do informačních systémů, které se vztahují na všechny hlavní provozní 
procesy generálního sekretariátu.  
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54 Finanční provozní procesy jsou řízeny pomocí systému SAP, což umožňuje řádné 
oddělení funkcí mezi zahájením, ověřováním a potvrzením platnosti schvalující osobou. 
Systém se uplatňuje na rozpočtové řízení, rezervace prostředků, závazky, objednávky a 
smlouvy a kontrolu faktur v souladu s finančním nařízením a vnitřními pravidly a 
postupy EÚD. Umožňuje rovněž automatické kontroly, které mají zabraňovat chybám 
při zpracovávání finančních údajů. Zaměstnanci zahajující procesy a zaměstnanci 
provádějící ověřování dále používají kontrolními seznamy, podle nichž posuzují soulad 
s finančním nařízením, pokud jde o rozpočtové závazky a platební příkazy.  

55 Všechna tři ředitelství vypracovala program kontrol pro hodnocení souladu 
s finančním nařízením a rozhodnutími Účetního dvora a předložila svá prohlášení 
o věrohodnosti generálnímu tajemníkovi jakožto dále pověřené schvalující osobě. 
Jejich ujištění jsou doplněna prohlášeními o věrohodnosti od ostatních ředitelství, 
oddělení a vedoucích kabinetů EÚD, kteří schválili výdaje v roce 2021 (viz bod 07). 

56 Kontroly provedené ředitelstvím pro lidské zdroje, finance a obecné služby 
vycházely z analýzy rizik za rok 2021, výsledků kontrol provedených za rok 2020, 
výměny informací s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), 
doporučení interních a externích auditorů a dalších informací vyplývajících z událostí, 
k nimž došlo v roce 2020. Systém zahrnuje kontroly ex ante a ex post zaměřené 
především na finanční aspekty, ale také na jiná nefinanční rizika. Tabulka 7 představuje 
souhrn provedených kontrol. Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních 
nároků (PMO) odpovídá za kontrolu výplatních listin EÚD a finančních práv jeho 
zaměstnanců. 
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Tabulka 7 – Kontroly prováděné ředitelstvím pro lidské zdroje, finance a 
obecné služby 

Č. Kontrola Typ 

1 Finanční práva  Ex ante / 
Ex post 1) 

2 Odměny zaměstnanců a členů EÚD spravovaných PMO Ex post 1) 

3 
Legalita a správnost plateb provedených z rozpočtových položek 
spravovaných ředitelstvím (kromě nákladů na služební cesty a 
reprezentaci) 

Ex post 

4 
Náklady na služební cesty uhrazené PMO na základě pokynů EÚD pro 
služební cesty a souvisejícího prováděcího rozhodnutí 

Ex ante 2) / 
Ex post 

5 Výdaje na reprezentaci členů EÚD a náklady na palivo Ex ante 

6 
Křížové kontroly výdajů členů na služební cesty a reprezentaci, 
sledování spotřeby paliva u služebních vozidel Ex post 

7 Místo pobytu zaměstnanců EÚD Ex post 

8 Správnosti a úplnost dokumentů v osobních spisech zaměstnanců Ex post 

9 Nepřítomnost zaměstnanců a pracovní doba  Ex post 

10 Sklepní prostory Ex post 

11 Pokladní hotovost Ex post 

Pozn.: 1) Kontroly prováděné PMO; 2) Pouze pro služební cesty potvrzené ředitelstvím pro lidské zdroje, 
finance a obecné služby. 

Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

57 Kontroly provedené ředitelstvím pro informace, pracoviště a inovace vycházely 
z výsledků přezkumu rejstříku rizik z roku 2022, posouzení vyspělosti procesů v roce 
2021 a opatření přijatých v návaznosti na doporučení interního auditu. Zohledněny 
byly rovněž kontroly provedené externím auditorem v rámci každoročního přezkumu 
IT. S výjimkou rozpočtové položky „Knihovna a archiv“ podléhají všechny finanční 
transakce v ředitelství kontrole ex ante, aby bylo možné zjistit nesoulad s finančním 
nařízením a případné administrativní chyby a omyly (např. nesprávné odkazy, chybná 
data v textových polích a chybějící nekritické přílohy). Kontroly, které jsou pevnou 
součástí řízení procesů, jsou doplněny kontrolami ex post. Mezi tyto kontroly patřily 
pravidelné kontroly zadávání zakázek nízké hodnoty a: 

1) dodržování formalit nové smlouvy na IT operace a dodržování stávajících klíčových 
ukazatelů výkonnosti; 

2) správnosti finančního řízení projektu K2; 

3) uplatňování pravidelných vnějších oprav pro bezpečnost IT; 

4) kontroly administrátorských práv na laptopech; 
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5) účinnosti nástroje pro sledování softwaru; 

6) dodržování dodacích lhůt; 

7) existence prohlášení o ochraně soukromí v nástrojích Účetního dvora pro 
zpracování osobních údajů; 

8) úplnosti dokumentace požadované pro fakturační platby; 

9) souladu s procesem řízení aktualizací. 

58 Kontroly provedené ředitelstvím jazykových a redakčních služeb vycházely 
z analýzy rizik na rok 2021 a z výsledků kontrol provedených v roce 2020. Kontroly se 
zaměřily na finanční aspekty, kvalitu poskytovaných jazykových služeb a na organizační 
aspekty a aspekty IT ředitelství. Kontroly ex post se zabývaly: 

o legalitou a správností plateb provedených z rozpočtových položek spravovaných 
ředitelstvím; 

o účinností a kvalitou nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT); a  

o kvalitou poskytnutých překladů, a to i na základě systému zpětné vazby od 
uživatelů, jejichž připomínky byly analyzovány. 

Přehled řízení rizik  

59 Od roku 2016 a po přijetí rámce Účetního dvora pro řízení rizik jsou všechny 
auditní senáty a ředitelství EÚD povinny provést analýzu rizik svých činností. Součástí 
této analýzy jsou popisy dopadů, které by se dostavily v případě, že by se určité riziko 
naplnilo, zavedené vnitřní kontroly a opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku 
rizika a jeho potenciálních dopadů. Na základě těchto kontrol pak vznikají akční plány 
pro řízení rizik, ke kterým se přihlíží při plánování a provádění kontrol ex ante a ex post. 
O výsledky těchto kontrol se opírá výroční prohlášení pověřené schvalující osoby ve 
výroční zprávě o činnosti a také hodnocení rizik v následujícím roce. Koncepce systémů 
vnitřní kontroly zohledňuje rovněž nákladovou efektivnost kontrol. 

60 Hlavní rizika zjištěná v rámci cyklu posuzování rizik pro rok 2021 se týkala: 

o dopadů pandemie COVID-19 na zdroje a pracovní podmínky EÚD, včetně 
přizpůsobení se nové realitě hybridních pracovních podmínek, a zdraví a 
bezpečnost zaměstnanců; 
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o nedodržování finančního nařízení, pokud jde o legalitu a správnost plateb a 
hospodárnost, efektivnost a účinnost činností. Jedním z rizik je rovněž riziko 
podvodu, které souvisí s častějším používáním elektronických faktur; 

o závislosti na externě zajišťovaných činnostech (včetně činností Komise) a jejich 
kvalita; 

o porušení ochrany údajů nebo případů nedodržení pravidel pro ochranu údajů, 
včetně případů kybernetických útoků. V rámci tohoto rizika je rovněž zohledněna 
administrativní zátěž daná složitým právním rámcem a rámcem pro podávání 
zpráv, který souvisí s omezeními v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů; a 

o personálních otázek, jako je problém zajištění náborových potřeb, nalezení 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců, přilákání a 
udržení zaměstnanců a stárnutí pracovní síly. 

61 Práce Účetního dvora je podrobena intenzivní veřejné kontrole. Jeho audity jsou 
prováděny otevřeným a transparentním způsobem a výsledky jsou průběžně sdělovány 
veřejnosti. Evropský účetní dvůr a jeho vnitřní předpisy byly v uplynulých měsících 
tématem článků ve sdělovacích prostředcích. Naším cílem je objasnit orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria všechny nevyřešené otázky. 

Efektivnost a účinnost systémů vnitřní kontroly 

62 Všechna ředitelství přezkoumala výsledky svých kontrol ex ante a ex post v lednu 
2022. Kontroly neodhalily v systémech vnitřní kontroly žádné významné nedostatky. 
Ředitelé rovněž prověřili stav všech neprovedených doporučení interního auditu, aby 
byla provedena v požadovaných lhůtách. Pověřená schvalující osoba před tím, než 
podepsala své prohlášení podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení, přezkoumala 
informace obsažené ve zprávách o vnitřních kontrolách, které obdržela od tří ředitelů. 

Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb 

63 Kontroly ex ante, které provedlo ředitelství pro lidské zdroje, finance a obecné 
služby (pole 4 a 5 v tabulce 7), neodhalily v rozpočtovém roce 2021 žádné závažné 
problémy, pokud jde o náklady na služební cesty schválené ředitelstvím, náklady na 
reprezentaci členů a spotřebu pohonných hmot u služebních vozidel. Na začátku roku 
2022 Účetní dvůr přezkoumal přiměřenost příslušných pravidel. 
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64 Kontroly ex post týkající se legality a správnosti plateb provedených 
z rozpočtových položek, za něž ředitelství odpovídá, prověřovaly náhodný vzorek 126 
plateb, tj. přibližně 19 % všech kontrolovaných plateb (pole 3 v tabulce 7). U tří plateb 
odhalily kontroly formální nesrovnalosti, které však neměly finanční dopady: dvě 
platby měly být v roce 2020 částečně zaúčtovány a jedna byla provedena na základě 
rozpočtového závazku, kterému nepředcházel právní závazek. Tyto případy byly 
zařazeny do rejstříku výjimek Účetního dvora a zaměstnancům byla připomenuta 
platná pravidla. Celkově byly platby legální a správné a požadovaná dokumentace byla 
k dispozici. Systém SAP a jeho automatické kontroly, jakož i velmi dobrá obeznámenost 
týmu s tímto nástrojem (který používá od roku 2008), umožnily pokračování činnosti 
v souladu s obvyklými postupy. Častější využívání práce z domova nemělo ani nadále 
dopad na procesy řízení. 

65 Počet služebních cest se v roce 2021 zvýšil, stále však nedosahoval 
předpandemické úrovně. Interní auditor odhalil chyby v nákladech na služební cesty, 
které nebyly odhaleny při kontrolách ex ante ani ex post. Následné kontroly nákladů na 
služební cesty (pole 4 a 6 v tabulce 7) neodhalily závažné problémy s vyúčtováním 
služebních cest, které hradí Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), 
a neprokázaly, že by zjištěné nedostatky měly významný dopad na legalitu a správnost 
nákladů. Většina zjištěných chyb se týkala výpočtu denních příspěvků a úhrady 
cestovních výdajů na služební cesty spojené se soukromou složkou. Křížové kontroly 
proplácení nákladů na reprezentaci a denních příspěvků vyplácených na služební cesty 
neodhalily žádné chyby. 

66 Ředitelství a vedoucí kabinetu, kteří tuto rozpočtovou položku využili a kteří byli 
dále pověřeni jako schvalující osoba, kontrolovali rovněž náklady na služební cesty a 
předložili generálnímu tajemníkovi příslušné prohlášení o věrohodnosti. Kontroly 
nezjistily v postupech pro služební cesty za rok 2021 žádné významné chyby. 
U některých služebních cest musela být předložena dodatečná dokumentace, avšak 
kontroly ex ante, které byly provedeny u převážné části služebních cest, umožnily 
nápravu většiny potenciálních problémů hned na začátku.  

67 Analýza potvrzení příkazů ke služební cestě a prohlášení o výdajích ukázala, že 
jejich převážná většina byla schválena dále pověřenými schvalujícími osobami. 
Z 1 732 příkazů ke služební cestě a prohlášení o výdajích jich bylo 60 potvrzeno bez 
formálního schválení, nejčastěji kvůli nesprávným informacím zaznamenaným 
v systému. Byl zaveden nový postup, který má takovým situacím v budoucnu zabránit. 
Ve 43 případech došlo také k potvrzení služebních cest až po odchodu daného člena 
nebo zaměstnance. Tyto případy byly zařazeny do rejstříku výjimek EÚD. 
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68 Následné kontroly služebních cest zahrnovaly rovněž sledování náhrad za 
nevyužité letenky s tím, že míra náhrad je vysoká a že zpětné získávání prostředků je 
dobře řízeno. Stejně jako v předchozích letech budou výsledky kontrol sděleny 
zaměstnancům. 

69 Celkově byly výsledky kontrol PMO pozitivní. Kontroly ex ante týkající se 
finančních práv neodhalily žádné zvláštní problémy. Kontroly ex post ukázaly, že změny 
mezd za předchozích 12 měsíců byly vysvětleny a odůvodněny a že příspěvky na 
zařízení a rodičovská dovolená/rodinná dovolená byly vyplaceny správně. K vrácení 
vyplacených prostředků bylo třeba přistoupit v těchto případech: 

o čtyři případy týkající se příspěvků na vzdělávání;  

o jeden případ týkající se výpočtu daní z příjmu ze závislé činnosti; 

o jeden případ týkající se denních příspěvků poskytnutých v prvních měsících 
vypořádání v místě zaměstnání; a 

o jeden případ týkající se denních příspěvků pro zaměstnance, kteří nastupují do 
služebního poměru nebo mění místo výkonu zaměstnání v případě mimořádného 
volna za účelem stěhování. 

70 Bydliště zaměstnanců (pole 1 a 2 v tabulce 7) byla ověřována na základě 
vzdálenosti mezi místem zaměstnání a ohlášeným bydlištěm. Kontroly odhalily, že 
s výjimkou sedmi případů bydleli všichni zaměstnanci ve vzdálenosti nejvýše 80 km od 
místa zaměstnání. Uvedených sedm případů se bude dále řešit. Ověřeno bylo rovněž 
trvalé bydliště u 15 náhodně vybraných zaměstnanců. Všichni zaměstnanci v rámci 
tohoto vzorku své ohlášené bydliště náležitým způsobem doložili. 

71 Osobní spisy jednotlivých zaměstnanců byla i nadále spravovány postupem 
zohledňujícím pandemickou situaci. Ke kontrole bylo náhodně vybráno dvacet 
osobních spisů (nereprezentativní vzorek) (pole 8 v tabulce 7) a v 11 případech byla 
zjištěna chybějící dokumentace. Nejdůležitějšími doklady, které chyběly, byl oddací list, 
průkaz totožnosti, potvrzení o pobytu, převod nároků na důchod, osvědčení o znalosti 
třetího jazyka pro povýšení, rodný list a rozhodnutí o práci na částečný úvazek. 

72 Budou zavedeny nové vnitřní postupy, jež stanoví, které doklady mají být 
založeny v osobním spisu zaměstnance při jeho přijímání do pracovního poměru nebo 
při interinstitucionálním převodu. Tyto postupy by měly být prováděny ve spolupráci 
s ostatními orgány, zejména s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků 
(PMO) v Komisi. 
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73 Předmětem kontroly ex post byly rovněž absence zaměstnanců a jejich pracovní 
doba (pole 9 v tabulce 7). Výsledkem byla tato zjištění:  

o devět dnů náhradního volna z důvodu kompenzace přesčasových hodin; 

o pozastavení vyplácení příspěvku, který pobírali tři zaměstnanci v pracovní 
neschopnosti po dobu delší než 30 dnů; 

o přiznání 31 částečných pracovních úvazků ze zdravotních důvodů; 

o přehodnocení šesti případů invalidity a otevření jednoho nového případu; a  

o provedení dvou lékařských prohlídek. 

74 Zbývající kontroly ex post (pole 10 a 11 v tabulce 7) neodhalily žádné závažné 
problémy. V rejstříku výjimek bylo zaznamenáno celkem pět případů nesouladu a 
jedna výjimka. Žádný z nich neměl finanční dopad a za účelem řešení všech zjištěných 
případů byla přijata příslušná opatření. 

Informace, pracovní prostředí a inovace  

75 Kontroly ex ante, které provedlo ředitelství pro informace, pracoviště a inovace 
v souvislosti s finančními operacemi v rámci SAP, neodhalily žádné významné 
nedostatky. Z 2 008 transakcí SAP, včetně objednávek, žádostí o platbu a faktur, bylo 
pouze 45 vráceno k opravě, což ve srovnání s rokem 2020 představuje nepatrný nárůst. 
Účelem jejich vracení bylo především doplnění dokladů, opravení údajů nebo potvrzení 
potřeby nákupu. Kromě toho kontroly odhalily dvě formální nesrovnalosti týkající se 
platby provedené bez právního závazku a platby provedené bez úplného dodání 
objednaných služeb a položek. Oba případy byly zařazeny do rejstříku výjimek EÚD. 

76 Kontrola ex post, která se týkala administrátorských práv k laptopům (položka 4 
v bodě 57), vedla ke zrušení devíti účtů, k deaktivaci tří účtů a k vytvoření deseti účtů a 
k zavedení nového pracovního postupu v rámci služby Service Now pro správu zřizování 
privilegovaných účtů v IT prostředí EÚD. Ředitelství rovněž zjistilo, že některé licence 
nebyly využívány, a proto byly zrušeny (položka 5 v bodě 57). Zbývající kontroly 
nezjistily žádné závažné problémy. Většina kontrol (týkajících se položek 1, 2, 6, 7, 8 a 9 
v bodě 57) zjistila možnosti zlepšení stávajících procesů. 



 28 

 

77 Ověřovalo se rovněž, zda jsou zakázky nízké hodnoty v souladu s finančním 
nařízením, pokud jde o prahovou hodnotu 15 000 EUR pro celkové nákupy na 
prodejce. Kontroly neodhalily žádná závažná selhání nebo nedostatky. V jednom 
případě překročily objednávky u jednoho prodejce na podobné služby za období čtyř 
let 15 000 EUR. Tento případ byl vysvětlen a zařazen do rejstříku výjimek EÚD.  

Jazykové a redakční služby  

78 Kontroly ex post týkající se legality a správnosti plateb z rozpočtových položek, za 
něž ředitelství odpovídá, vedly k závěru, že platby jsou legální a správné a že 
požadovaná dokumentace je k dispozici. Byly zjištěny tři případy nesouladu, kdy právní 
závazek trvající několik dní nebyl krytý rozpočtovým závazkem. Tyto případy byly 
zařazeny do rejstříku výjimek EÚD. 

79 Nástroje CAT jsou rozsáhle využívány různými jazykovými týmy, s výjimkou 
anglického týmu, který vzhledem ke zvláštní povaze své práce používá své vlastní 
postupy. Pouze 1,1 % kontrolovaných překladových segmentů mělo status 
„neschváleno/nepodepsáno“. 

80 V roce 2021 byla kvalita překladů EÚD poprvé ověřována Evropským 
parlamentem. Kontroly se zaměřily na překlady prováděné deseti jazykovými týmy, 
jejichž vyšší manažeři nezajišťovali kontrolu kvality, protože měli jiný mateřský jazyk. 
Bylo vybráno deset dokumentů pokrývajících hlavní typy výstupů Účetního dvora a 
u každého z 10 vybraných dokumentů byly zkontrolovány dvě strany (celkem 
200 stran, tj. 2 x 10 x 10). U sedmi jazyků nebyly zjištěny žádné zásadní problémy. 
U zbývajících tří získalo několik dokumentů bodové hodnocení nižší než 80 %. 
Připomínky hodnotitelů byly analyzovány. Kvalita překladů byla rovněž ověřována na 
základě připomínek uživatelů útvarů ředitelství. V roce 2021 bylo zaznamenáno 
89 připomínek, zejména od zaměstnanců EÚD, ale také od jiných subjektů. 

81 Kontroly dospěly k závěru, že výsledky byly většinou pozitivní. Na základě toho 
vedoucí pracovníci jazykových týmů dospěli k závěru, že překlady mají přijatelnou 
kvalitu, a zaslali svá prohlášení o věrohodnosti řediteli. 
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Ředitelství pro předsednictví a právní služba 

82 Ředitelství pro předsednictví odpovídá za rozpočtovou položku týkající se 
komunikačních činností a interinstitucionálních vztahů EÚD, na kterou bylo v roce 2021 
přiděleno 250 000 EUR. Právní služba odpovídá za rozpočtovou položku týkající se 
právních nákladů a náhrad škody, která činila 50 000 EUR. Provedené kontroly nezjistily 
v těchto dvou rozpočtových položkách žádnou významnou chybu. 

Závěr ohledně systémů vnitřní kontroly 

83 Z kontrol ex ante a ex post za rok 2021 vyplývá, že systém vnitřní kontroly 
generálního sekretariátu funguje efektivně a dostatečně a že finanční a nefinanční 
rizika jsou v jeho ředitelstvích pod kontrolou. Kontroly odhalily především některé 
nevýznamné chyby a potřebu revidovat určité postupy. Náklady na kontroly lze 
považovat za přiměřené, přičemž na tento úkol je vyčleněno 15,2 ekvivalentů plného 
pracovního úvazku (včetně 0,2 v PMO). Přezkum rovněž prokázal spolehlivost systému 
řízení, který je založen na integrovaném programovém vybavení a obsahuje významný 
podíl automatických kontrol. 

84 V roce 2021 začal být v rámci systému vnitřní kontroly na základě doporučení 
útvaru interního auditu kladen větší důraz na nákladovou efektivnost kontrol a na 
dopad pandemie na provedené kontroly. Zvýšila se tak kvalita podávaných zpráv a 
jasně se ukázal význam rámce EÚD pro vnitřní kontrolu. 

85 Celkově je závěr útvaru interního auditu o systémech vnitřní kontroly za rok 2021 
pozitivní: v nejrizikovějších oblastech činnosti generálního sekretariátu jsou zavedeny 
spolehlivé kontroly a bylo zachováno oddělení povinností jednotlivých zaměstnanců ve 
vztahu ke kontrolám ex ante a kontrolám ex post. Nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky, které by vážně zpochybnily spolehlivost prohlášení o věrohodnosti, pokud 
jde o legalitu a správnost finančních transakcí v roce 2021 (viz bod 65). 
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Opatření přijatá v návaznosti na rozhodnutí o udělení 
absolutoria za rok 2019 
86 Dne 29. dubna 2021 udělil Evropský parlament absolutorium1 za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019. Přehled opatření navazujících na 
připomínky vyjádřené v rozhodnutí o udělení absolutoria je uveden níže. 

Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje 

nezávislý externí auditor, aby bylo zajištěno dodržování stejných 
zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na 
jím kontrolované subjekty; s uspokojením bere na vědomí výrok 
auditora, že účetní závěrka Účetního dvora podává věrný a poctivý 
obraz jeho finanční situace; 

není relevantní 

2.  konstatuje, že v roce 2019 činil rozpočet Účetního dvora celkem 
146 890 000 EUR (ve srovnání se 146 469 000 EUR v roce 2018 
a 141 240 000 EUR v roce 2017) a že do konce roku 2019 bylo 
přiděleno na závazky 98 % veškerých prostředků (ve srovnání 
s 96,21 % v roce 2018 a 97,73 % v roce 2017); 

není relevantní 

3. připomíná, že rozpočet Účetního dvora je převážně administrativní 
a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami 
pracujícími v této instituci (hlava 1) a na výdaje týkající se budov, 
nábytku, zařízení a různých provozních výdajů (hlava 2); 

není relevantní 

                                                      
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2020/2144 (DEC). 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

4.  připomíná, že míry plnění u hlavy 2 se dostatečně nezlepšily – míra 
přidělování na závazky činila 64,17 % (ve srovnání s 59,13 % v roce 
2018 a 57,13 % v roce 2017) a u plateb dosáhla výše 62,21 % (ve 
srovnání s 55,11 % v roce 2018 a 55,75 % v roce 2017); zdůrazňuje, že 
Účetní dvůr v dokumentu navazujícím na usnesení o udělení 
absolutoria za rok 2018 potvrdil, že bude nadále vyvíjet úsilí 
o zlepšení měr plnění a že bude své odhady rozpočtu pečlivě 
zvažovat; 

Plnění rozpočtu 
Domníváme se, že plnění hlavy 2 rozpočtu a zejména míru 
plateb je vhodnější sledovat za dvouleté období. Ukázalo se tak, 
že během dvouletého období (2018–2019) bylo čerpáno 91,38 % 
prostředků na platby a 98,04 % prostředků na závazky. Na konci 
roku 2019 dosahovala míra přidělených prostředků ročně 
96,94 %. Platby na závazky činily 64,17 % a platby z prostředků 
62,21 %. 
Míra čerpání prostředků v rámci hlavy 2 dosáhla v roce 
2021 95,39 % (ve srovnání s 93,38 % v roce 2020). Platby 
představovaly 50,44 % konečných rozpočtových prostředků a 
52,88 % závazků (v roce 2020 to bylo 51,46 % a 55,11 %). 
Závazky přenesené v souladu s článkem 12 finančního nařízení 
do roku 2022 odpovídaly 44,95 % konečných rozpočtových 
prostředků a 47,12 % závazků (v roce 2020 to bylo 41,92 % a 
44,89 %). V každém případě budeme i nadále usilovat o zlepšení 
míry plnění plateb. 

5.  bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že je vhodnější sledovat 
rozpočtové plnění hlavy 2 z dvouleté perspektivy; uznává, že 
v uvedeném dvouletém období (2018–2019) bylo čerpáno 91,38 % 
prostředků na platby a 98,04 % prostředků na závazky; 

6.  konstatuje, že i nadále docházelo k přenášení prostředků, např. 
3 057 772 EUR v roce 2019 v kapitole 21 (Výpočetní technika, zařízení 
a nábytek: nákup, pronájem a údržba) ve srovnání s 4 310 280 EUR 
v roce 2018 v důsledku projektů IT, které stále probíhaly; konstatuje, 
že celková výše prostředků v hlavě 2, které byly přeneseny z roku 
2018 do roku 2019, činila 6 068 597 EUR, a považuje za pozitivní to, že 
jejím důsledkem jsou platby z prostředků, které byly přeneseny, ve 
výši 5 777 454 EUR; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

7.  konstatuje, že přenos prostředků v hlavě 1 a 2 z rozpočtového roku 
2018 do rozpočtového roku 2019 činil 7 406 944 EUR a na jeho 
základě byly provedeny platby ve výši 6 553 576 EUR, tj. míra čerpání 
dosahovala 88,48 %, což se shoduje s mírou čerpání v roce 2018; 

není relevantní 

8.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr posuzuje návrh uvedený v usnesení 
o udělení absolutoria za rok 2018, totiž předložení nezávislé výroční 
zprávy o orgánech a institucích Unie jako součást úvah o strategii 
Účetního dvora na období 2021–2025, která by měla být přijata do 
konce roku 2020; v této souvislosti opakuje, že je třeba, aby Účetní 
dvůr důkladněji přezkoumal jeden každý orgán a instituci, aby tak 
Parlament mohl plnit své povinnosti orgánu příslušného k udělení 
absolutoria; 

Zvláštní oblasti: Správa 
Audit pátého okruhu víceletého finančního rámce „Správa“ se 
řídí metodikou auditu prohlášení o věrohodnosti Účetního dvora 
a umožňuje nám provádět zvláštní posouzení. Po mnoho let 
konzistentně uvádíme, že tato oblast vykazuje nízké riziko 
s mírou chyb pod prahem významnosti. Naše auditní práce 
v roce 2019 zahrnovala přezkoumání systémů dohledu a 
kontroly ve vybraných orgánech EU a zvýšení počtu smluvních 
zaměstnanců. 
V souladu s naší strategií na období 2021–2025 se budeme 
snažit doplnit kvantitativní informace v naší výroční zprávě 
o kvalitativní prvky založené na výsledcích konkrétních systémů 
a práce na dodržování předpisů. Součástí přístupu Účetního 
dvora k plánování je pečlivý výběr auditů, který přihlíží k našim 
strategickým cílům, zjištěným rizikům a názorům zúčastněných 
stran (včetně názorů Konference předsedů výborů EP). Děláme 
vše, co je v našich silách, abychom v rámci dostupných 
prostředků vybírali relevantní témata auditu. 
Účetní dvůr v současné době zvažuje svůj postup v otázce auditu 
prohlášení o věrohodnosti, konstatuje však, že určení míry chyb 
v dalších výdajových oblastech by vyžadovalo výrazné navýšení 
prostředků. 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

9.  vítá odhodlání Účetního dvora vypracovat na žádost Parlamentu první 
zprávu o výkonnosti v rámci rozpočtu Unie, jejímž cílem je posoudit 
výsledky dosažené na základě výdajů z rozpočtu Unie, a zejména 
poskytnout posouzení výkonnosti každé politiky Unie; domnívá se, že 
audit výkonnosti je zásadní pro zhodnocení skutečného dopadu 
investic Unie; 

není relevantní 

10.  vyjadřuje politování nad tím, že opatření Účetního dvora v návaznosti 
na usnesení o udělení absolutoria za rok 2018 poskytla pouze 
omezené odpovědi na připomínky Parlamentu; zdůrazňuje, že 
navazující opatření jsou pro parlamentní Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu nezbytná k určení toho, zda Účetní dvůr provedl doporučení 
Parlamentu; vyzývá Účetní dvůr, aby do příští zprávy o následných 
opatřeních zahrnul všechny nezbytné odpovědi a podrobnější 
vysvětlení ohledně provádění doporučení Parlamentu, výslovně 
zmiňoval každý bod usnesení o udělení absolutoria a poskytl veškeré 
nezbytné dokumenty; 

Opatření přijatá Účetním dvorem v návaznosti na usnesení 
o udělení absolutoria 
Účetní dvůr bude usilovat o to, aby ve svých zprávách 
o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria podal 
co nejpodrobnější odpovědi, a v případě potřeby je připraven 
poskytnout veškeré podklady a další podrobné informace. 

11.  souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby Komise každý rok 
zveřejňovala výroční zprávu o řízení a výkonnosti dříve s cílem 
přezkoumat správnost předložených informací a podat o ní zprávu; 
bere na vědomí omezení vyplývající z pandemie COVID-19, která 
přinutila Účetní dvůr, aby zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2019 
v listopadu 2020; 

 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
Lidské zdroje 
12.  konstatuje, že na konci roku 2019 existovalo 853 stálých a dočasných 

pracovních míst oproti 891 pracovním místům v roce 2013, což 
představuje pokles o 4,26 %; konstatuje zejména, že počet stálých 
pracovních míst klesl o 6,91 procentního bodu, zatímco počet 
dočasných pracovních míst vzrostl o 10,07 procentního bodu; žádá 
Účetní dvůr, aby posoudil, zda rostoucí tendence využívání dočasných 
pracovních míst odpovídá konkrétním potřebám Účetního dvora, 
nebo zda je spíše reakcí na rozpočtová omezení; konstatuje, že 
obsazení zaměstnanci je soustavně vyhodnocováno a že plán 
pracovních míst Účetního dvora v roce 2017 i v roce 2018 zahrnuje 
853 pracovních míst; konstatuje, že po odchodu Spojeného království 
z Unie byl plán pracovních míst v průběhu roku 2019 v závislosti na 
výsledcích jednání upraven; 

Nábor a profesní příležitosti 
Stejně jako ostatní orgány EU se sídlem v Lucemburku se Účetní 
dvůr potýká s rostoucími obtížemi, pokud jde o zajištění náboru 
a setrvání úředníků vybraných ze seznamu úspěšných uchazečů 
výběrových řízení EPSO, protože mnozí dávají přednost zahájení 
kariéry v orgánech EU v Bruselu. Hlavním důvodem jsou stále 
vyšší životní náklady v Lucembursku, které se na rozdíl od jiných 
zemí EU nekompenzují prostřednictvím opravného koeficientu. 
Proto se Účetní dvůr v posledních letech stále více uchyloval 
k přijímání dočasných zaměstnanců v nižších platových třídách 
AD a při několika příležitostech uspořádal výběrová řízení pro 
auditory, které přijímal na dočasný pracovní poměr. 

13.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr v souladu se svou strategií na 
období 2018 až 2020 rozšiřuje své kontakty s výzkumníky, 
akademickou sférou a think-tanky a že měl Účetní dvůr k 1. červnu 
2020 vyslaných 15 zaměstnanců do jiných mezinárodních subjektů; 
bere na vědomí, že Účetní dvůr pravidelně hostí pracovníky vyslané 
z jiných mezinárodních subjektů a že rovněž poskytl 55 stáží (ve 
srovnání s 60 v roce 2018) absolventům vysokých škol na dobu od tří 
do pěti měsíců; konstatuje, že v roce 2019 bylo šest stáží 
neplacených; žádá Účetní dvůr, aby poskytoval stážistům příspěvek, 
který pokrývá alespoň jejich životní náklady, a to i v případě 
krátkodobých stáží; vítá skutečnost, že Účetní dvůr uzavřel za účelem 
budoucí spolupráce několik partnerství s univerzitami a profesními 
organizacemi; 

Stáže EÚD 
Obecně Účetní dvůr nabízí stážistům příspěvek, který pokrývá 
alespoň jejich životní náklady, a to i v případě krátkodobých 
stáží. Šest neplacených stáží v roce 2019, na které Evropský 
parlament poukázal, byly „atypické“ stáže, jejichž účelem bylo 
motivovat stážisty, aby sledovali práci Účetního dvora. Většina 
z nich trvala krátkou dobu (maximálně jeden měsíc) a pouze dvě 
trvaly tři měsíce. Tři stážisté přišli z vnitrostátních kontrolních 
úřadů, a byli proto placeni svými institucemi. V případě 
jedné stáže, která trvala velmi krátkou dobu (od 1. do 
30. června 2019), stážista již žil v Lucemburku a v jednom dalším 
případě se navazovalo na dohodu s překladatelskou školou 
v Belgii, která každoročně vybírá jednoho stážistu, aby 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
u Účetního dvora absolvoval krátkodobou stáž (od 1. 2. do 
30. dubna 2019). 

14.  konstatuje, že politika přijímání zaměstnanců uplatňovaná Účetním 
dvorem, která vychází z reformy provedené v roce 2016 a je v souladu 
s obecnými zásadami a podmínkami zaměstnávání v orgánech Unie, 
dělá z Účetního dvora organizaci strukturovanou podle úkolů; 
konstatuje, že zaměstnanci jsou zařazeni do společné skupiny na 
úrovni celého Účetního dvora, ze které jsou pak přidělováni do 
auditních senátů nebo na konkrétní auditní úkoly; konstatuje, že 
v procesu přidělování zaměstnanců ze skupiny na úkoly dbá Účetní 
dvůr na zajištění toho, aby byly potřebné odborné a lidské zdroje 
k dispozici včas a aby v rámci pravidelně uskutečňované mobility 
docházelo k odpovídající rotaci pracovníků napříč týmy; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
15.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr učinil kroky v návaznosti na průzkum 

spokojenosti zaměstnanců z roku 2018 a přijal opatření související 
s dobrými životními podmínkami zaměstnanců, jako je síť důvěrných 
kontaktních osob Účetního dvora napříč organizací pro poskytování 
odborné a, pokud o to požádá zaměstnanec, anonymní podpory 
zaměstnancům; konstatuje, že Účetní dvůr rovněž poskytuje pět 
bezplatných sedění psychology a organizuje prezentace o tom, jak se 
vypořádat s vyhořením, a pro vedoucí pracovníky o tom, jak 
odhalovat obtěžování a zakročit proti němu; 

není relevantní 
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16.  je znepokojen poklesem počtu žen mezi řediteli z 30 % v roce 2018 na 
20 % v roce 2019 a počtu žen na pozicích vedoucího oddělení z 39 % 
v roce 2018 na 35 % v roce 2019; bere však na vědomí mírný nárůst 
počtu žen mezi členy Účetního dvora z 21 % v roce 2018 (6 z 28 členů) 
na 25 % v roce 2019 (7 z 28 členů); poukazuje na závazek Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu Parlamentu, že podpoří přezkum procesu 
jmenování členů Účetního dvora tak, aby bylo dosaženo rovnováhy 
mezi muži a ženami (členy bylo v roce 2019 sedm žen a dvacet jedna 
mužů); připomíná výzvu určenou členským státům, aby aktivněji 
vybízely ženy k podávání přihlášek na tyto druhy pracovních pozic; 
opakuje, že Rada by během postupu jmenování měla vždy navrhnout 
alespoň dva kandidáty – jednu ženu a jednoho muže; 

Vyvážené zastoupení žen a mužů 
V posledních letech se vyváženost v zastoupení žen a mužů na 
úrovni vedoucích pracovníků EÚD zlepšila: k lednu 2022 se podíl 
žen v ředitelských pozicích zvýšil na 40 %, zatímco podíl žen na 
ostatních vedoucích pozicích činí 37 %. Součástí nové politiky a 
akčního plánu v oblasti rozmanitosti a začleňování na období 
2021–2025 je několik opatření, jejichž účelem je motivovat ženy 
k práci na vedoucích pozicích: 
• pokračovat v praxi generálního tajemníka, který pravidelně 

rozesílá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům e-mail, 
v němž vyzývá auditorky, aby se ucházely o pozici vedoucích 
úkolů; 

• vést rozhovory nebo anonymní průzkumy mezi ženami (AD 9 
a výše), které váhají přijmout vedoucí úlohu, aby bylo možné 
pochopit jejich důvody a navrhnout alternativní řešení 
(funkci vedoucího úkolu mohou například vykonávat 
společně dva úředníci); 

• pořádat neformální setkání pro zkušené ženy ve funkci 
vedoucí úkolu, aby se mohly podělit o své znalosti; 

• zajistit, aby ředitelé každých šest měsíců předkládali svým 
senátům zprávu o podílu žen a mužů ve funkci vedoucích 
úkolu, a informace dále předávat generálnímu sekretariátu; 
generální tajemník může správnímu výboru jednou za půl 
roku předložit aktuální informace; 

• organizovat školení, odborné vedení a poradenství pro 
zaměstnankyně, které budou poskytovat jak odborníci na 
kariéru, tak jiné ženy, které mohou sloužit jako vzor; 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
• provést rozhovory s účastnicemi programu rozvoje vůdčích 

schopností, vypracovat diskusní dokument s informacemi 
o jejich motivaci a omezeních a nabídnout podpůrná 
opatření jako mentorství a odborné vedení; využít stávající 
podpůrné iniciativy, jako je program Komise pro rozvoj 
talentovaných pracovníků z řad žen; 

• vést pohovory se zaměstnanci odcházejícími z EÚD, včetně 
otázek o důvodech odchodu žen, a vypracovat dokument 
shrnující poznatky z těchto pohovorů; jednou ročně 
analyzovat všechny výstupní pohovory a s příslušnými 
odděleními diskutovat o získaných zkušenostech. 

17.  vítá, že Účetní dvůr na správní úrovni nadále prosazuje rovné kariérní 
příležitosti pro zaměstnance a že se zejména trvale snaží zlepšit 
genderovou vyváženost ve vedoucích pozicích; konstatuje, že Účetní 
dvůr zahájil v roce 2019 program osobního rozvoje pro přípravu na 
výkon vedoucích pozic zaměřený na rozvoj dovednosti potenciálních 
vedoucích pracovníků, kde uplatňuje vyvážené zastoupení mužů 
a žen; 

není relevantní 
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18.  oceňuje účast Účetního dvora ve Smíšeném výboru pro rovné 
příležitosti a na akčním plánu pro rovné příležitosti na období 
2018–2020, který se rovněž zabývá otázkami věku a zdravotního 
postižení; žádá Účetní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informoval o provádění akčního plánu. 

Opatření navazující na akční plán na období 2018–2020 byla 
provedena v rámci širšího projektu, jehož cílem bylo připravit 
nový akční plán EÚD pro politiku rozmanitosti a začleňování na 
období 2021–2025, který byl přijat v květnu 2021. Cílem nového 
akčního plánu je snížit případné nerovnosti. Budeme 
podporovat muže, aby čerpali rodičovskou dovolenou, a za 
tímto účelem organizovat setkání, na nichž se budou moci muži, 
kteří čerpali rodičovskou dovolenou, podělit o své zkušenosti, 
nebo žádat dobrovolníky, aby fungovali jako kontaktní místo pro 
muže, kteří v této věci hledají poradenství.  

Budeme také nadále provádět následnou analýzu povyšovacího 
řízení za uplynulý rok, aby se vyloučila předpojatost související 
s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, prací na částečný 
úvazek nebo jinou demografickou charakteristikou zaměstnanců 
(například věk, státní příslušnost, druh smlouvy). Plánujeme 
zlepšit podporu práce na částečný úvazek zavedením systému 
sledování počtu zaměstnanců, aby bylo možno týmům a 
senátům vynahradit ztrátu ekvivalentů plného pracovního 
úvazku způsobenou prací na částečný úvazek a všemi typy 
dlouhodobější nepřítomnosti zaměstnanců (například 
mateřskou dovolenou, pracovním volnem z osobních důvodů, 
dlouhodobou nemocenskou dovolenou, přeřazením do jiné 
funkce). Tuto ztrátu nahradíme nejvíce zasaženým útvarům. 

V neposlední řadě budeme prosazovat zdravou rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem, podporovat přechod ke 
kulturnímu a organizačnímu zaměření na výsledky spíše než na 
počet odpracovaných hodin a počet hodin fyzické přítomnosti, 
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abychom vytvořili flexibilní prostředí, v němž mohou účinně 
fungovat hybridní týmy. V průběhu celé první poloviny roku 
2021 jsme již vedli kampaň o právu na odpojení a o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem a hodláme v tomto 
směru pokračovat. 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

19.  naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby usiloval o další zlepšení v oblasti 
zeměpisné vyváženosti mezi zaměstnanci (konkrétně pro funkční 
skupiny AST 1–4 a 5–9, v nichž existuje výrazná početní převaha 
některých státních příslušností); vyzývá Účetní dvůr, aby připravil 
akční plán pro nábor nových zaměstnanců s ohledem na zeměpisnou 
vyváženost, jak je stanoveno v článku 7 služebního řádu; 

EÚD se účastní interinstitucionálních setkání s úřadem EPSO, 
jejichž účelem je jednat o osvědčených postupech, které umožní 
přilákat rozmanitější soubor uchazečů a zvýší zeměpisnou 
vyváženost pracovního kolektivu. Budeme i nadále 
spolupracovat s úřadem EPSO na jeho projektu, jehož cílem je 
vytvořit ve spolupráci s členskými státy nástroj pro sledování 
rovnosti a rozmanitosti při náboru zaměstnanců. Jednou ročně 
také EÚD zveřejňuje informace o zeměpisném zastoupení ve své 
roční sociální rozvaze EÚD, která obsahuje soupis všech 
zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků a asistentů, 
rozdělených podle státní příslušnosti. 
Cílem nové politiky a akčního plánu EÚD v oblasti rozmanitosti a 
začleňování na období 2021–2025 je vést se členy EÚD 
z nedostatečně zastoupených zemí diskusi o tom, jak 
přilákat/motivovat nové uchazeče a dosáhnout tak toho, aby 
soubor uchazečů byl rozmanitější. V pozdější fázi vypracuje EÚD 
akční plán, který bude zahrnovat i připomínku Evropského 
parlamentu a příslušnou analýzu EÚD. Na základě tohoto 
akčního plánu pak EÚD zahájí diskusi. 

20.  konstatuje, že pro všechny zaměstnance je k dispozici pružné 
uspořádání práce s výjimkou některých kategorií, kde to není 
z praktických důvodů možné; konstatuje však, že velkou většinu 
zaměstnanců, kteří v roce 2019 tohoto uspořádání využili, tvořily ženy 
(87 % zaměstnanců pracujících na částečný úvazek a 68 % 
zaměstnanců, kteří čerpali rodičovskou dovolenou); vyzývá Účetní 
dvůr, aby se touto situací zabýval v souvislosti se svou politikou 

Rovné příležitosti 
V květnu 2021 přijal EÚD nový akční plán politiky rozmanitosti a 
začleňování na období 2021–2025. Cílem nového akčního plánu 
je snížit případné nerovnosti. Budeme podporovat muže, aby 
čerpali rodičovskou dovolenou, a za tímto účelem organizovat 
setkání, na nichž se budou moci muži, kteří čerpali rodičovskou 
dovolenou, podělit o své zkušenosti, nebo žádat dobrovolníky, 
aby fungovali jako kontaktní místo pro muže, kteří v této věci 
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kariérních příležitostí a rozmanitosti; vybízí Účetní dvůr, aby pružné 
uspořádání práce doplnil o ochranu práva zaměstnanců na odpojení; 

hledají poradenství. 
Budeme také nadále provádět následnou analýzu povyšovacího 
řízení za uplynulý rok, aby se vyloučila předpojatost související 
s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, prací na částečný 
úvazek nebo jinou demografickou charakteristikou zaměstnanců 
(například věk, státní příslušnost, druh smlouvy). Plánujeme 
zlepšit podporu práce na částečný úvazek zavedením systému 
sledování počtu zaměstnanců, aby bylo možno týmům a 
senátům vynahradit ztrátu ekvivalentů plného pracovního 
úvazku způsobenou prací na částečný úvazek a všemi typy 
dlouhodobější nepřítomnosti zaměstnanců (například 
mateřskou dovolenou, pracovním volnem z osobních důvodů, 
dlouhodobou nemocenskou dovolenou, přeřazením do jiné 
funkce). Tuto ztrátu nahradíme nejvíce zasaženým útvarům. 
V neposlední řadě budeme prosazovat zdravou rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem, podporovat přechod ke 
kulturnímu a organizačnímu zaměření na výsledky spíše než na 
počet odpracovaných hodin a počet hodin fyzické přítomnosti, 
abychom vytvořili flexibilní prostředí, v němž mohou účinně 
fungovat hybridní týmy. V průběhu celé první poloviny roku 
2021 jsme vedli kampaň o právu na odpojení a o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem a hodláme v tomto směru 
i nadále pokračovat. 
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21.  souhlasí s připomínkami Účetního dvora, podle něhož jsou vysoké 
životní náklady v Lucembursku jedním z hlavních faktorů, které vedou 
k obtížím při najímání a udržení zaměstnanců; opakovaně vyjadřuje 
své znepokojení nad narůstajícím problémem rozdílu v kupní síle, 
s nímž se potýkají unijní úředníci vyslaní do Lucemburska; 

není relevantní 

Budovy, bezpečnost 
22.  vítá modernizaci budovy K2 s cílem vylepšit její technické vybavení 

s přihlédnutím k novým poznatkům v oblasti ochrany životního 
prostředí a přeměnit stávající prostory pro archivaci (které už nejsou 
díky digitalizaci potřeba) na několik společných prostor pro spolupráci 
a duševní pohodu, jako jsou zasedací a videokonferenční místnosti 
a kuchyňky; 

není relevantní 

23.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr provedl v roce 2017 předběžnou 
studii a že výsledky této studie byly vzaty v úvahu v současném 
projektu modernizace; konstatuje, že Účetní dvůr dál pokračuje ve 
využívání jednotlivých kanceláří a pouze několika společně 
využívaných prostor; vítá, že byla uspořádána setkání určená k tomu, 
aby se zaměstnanci mohli s projektem seznámit, a že získaná zpětná 
vazba byla povětšinou pozitivní; 

není relevantní 
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24.  vítá vylepšení týkající se zabezpečeného prostoru kolem budov, 

zejména vybudování přídavných plotů, nových parkovacích bariér 
a kontrolovaného vjezdu na parkoviště v budově K3, což je projekt 
s termínem dokončení v roce 2020; konstatuje, že kromě 
pravidelných výdajů, jako jsou pravidelné kontroly zařízení, investoval 
Účetní dvůr v roce 2019 celkem 123 000 EUR do opatření v oblasti 
fyzické bezpečnosti; 

není relevantní 

25.  bere na vědomí opatření přijatá s ohledem na bezpečnost 
zaměstnanců, konkrétně plán pro nepředvídané události pro řešení 
rozsáhlých incidentů, interní postup v případě možné jaderné havárie 
a meziútvarovou dohodu s Evropskou službou pro vnější činnost, aby 
bylo možné využít jejích doporučení týkajících se misí do zemí 
s vysokou a kritickou úrovní ohrožení; 

není relevantní 

Životní prostředí 
26.  konstatuje, že na konci roku 2019 byl proveden externí audit 

zaměřený na systém pro environmentální řízení činnosti a audit 
(EMAS) a na jeho základě si Účetní dvůr úspěšně obnovil svou 
certifikaci EMAS na období 2020 až 2022 a přijal nový plán opatření 
řešících klimatickou krizi; konstatuje, že bilance CO2 v případě 
Účetního dvora je zveřejňována každý rok na jeho internetových 
stránkách, a je tak dobře vysledovatelné úsilí, které Účetní dvůr 
v rámci širšího projektu EMAS vynakládá na snížení své uhlíkové stopy 
a naplnění cíle udržitelného rozvoje v rámci růstové strategie Evropa 
2020, který byl schválen v roce 2010 Evropskou radou; 

není relevantní 
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Digitalizace, kybernetická bezpečnost 
27. vítá skutečnost, že Účetní dvůr v polovině roku 2018 přijal akční plán 

pro kybernetickou bezpečnost s tříletým časovým rámcem; 
konstatuje, že v průběhu roku 2019 bylo dosaženo těchto cílů: 
účinnější a pravidelnější odstraňování zranitelných míst v softwaru, 
prevence neoprávněného přístupu ke cloudovým službám, přezkum 
zabezpečení informací a zlepšení kapacit pro monitorování 
bezpečnosti; vítá školení zaměřené na zvyšování povědomí 
o kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Účetního dvora; 
konstatuje, že Účetní dvůr také využívá služeb a infrastruktury 
kybernetické bezpečnosti poskytovaných skupinou pro reakci na 
počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU; 

není relevantní 

28.  vítá zřízení řídícího výboru pro digitální oblast, jehož cílem je pokročit 
s digitální transformací auditu v rámci iniciativy nazvané „Digitalizace 
auditu EÚD“; konstatuje, že v roce 2019 podpořila interdisciplinární 
inovační laboratoř Účetního dvora zaměřená na digitální transformaci 
auditu s využitím dat a technologií deset auditních úkolů, včetně 
pilotního projektu, který se týkal využívání dat velkého objemu pro 
audit výkonnosti; žádá Účetní dvůr, aby Parlament informoval 
o veškerých překážkách, s nimiž se setkal, když požadoval od orgánů 
Unie údaje ve strojově čitelném formátu; 

Technologie a údaje v auditu 
Účetní dvůr ve své strategii na období 2021–2025 stanovil 
intenzivnější využívání technologií a data při provádění auditů 
jako jednu ze svých klíčových strategických priorit a definoval 
cíle pro urychlení digitální transformace své auditní činnosti. 
Patří k nim: i) „usilovat o získání bezpečného a snadného 
přístupu k údajům kontrolovaných subjektů“; ii) „podporovat 
kulturu digitálního auditu a digitální přístup v naší práci“; iii) 
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29.  vítá skutečnost, že v dubnu 2019 bylo zveřejněno rozhodnutí 

Účetního dvora č. 6-2019 o politice otevřených údajů a o opakovaném 
využívání dokumentů a že IT systémy Účetního dvora jsou založeny na 
zásadách pevné infrastruktury, které, pokud jde o technologie 
pořizované na interinstitucionální úrovni, zohledňují přístup založený 
na posuzování nákladů a přínosů; vítá, že v rámci Účetního dvora se 
v souladu s těmito zásadami používají technologie s otevřeným 
zdrojovým kódem; vybízí Účetní dvůr, aby upřednostňoval 
technologie s otevřeným zdrojovým kódem s cílem zabránit uzamčení 
(„vendor lock-in“), zachovat kontrolu nad vlastními technickými 
systémy, poskytnout silnější záruky v oblasti ochrany soukromí 
a údajů uživatelů a zvýšit bezpečnost a transparentnost pro veřejnost; 

„investovat do potřebných odborných dovedností a znalostí 
svých zaměstnanců“; a iv) „zavádět nové nástroje a techniky 
digitálního auditu vhodné pro naši kontrolní oblast, včetně 
automatizovaného shromažďování dat a analýzy, a rovněž 
využívat stávající digitální kapacity EÚD“. 

K dosažení těchto cílů přijal Účetní dvůr plán rozvoje 
vypracovaný řídícím výborem pro digitalizaci v oblasti využívání 
dat a technologií při auditu, který bude v následujících pěti 
letech prováděn jednotlivými útvary celého orgánu. Ve fázi 
provádění tohoto plánu bude prioritou zjistit, jakým způsobem 
orgány EU přistupují k údajům a jak může EÚD získávat údaje 
v nějakém použitelném formátu. V této souvislosti nahlásíme 
veškeré obtíže, s nimiž se při získávání strojově čitelných údajů 
od jednotlivých orgánů setkáme. 

Byl vytvořen nový tým zaměřený na podporu využívání datové 
vědy a technologií při auditu. Skládá se z kvalifikovaných vědců 
v oblasti dat a auditorů IT a úzce spolupracuje se všemi 
auditními senáty na další digitální transformaci naší auditní 
činnosti. 

Informační systémy EÚD jsou založeny na spolehlivých zásadách 
architektury, které zohledňují přístup založený na poměru 
nákladů a přínosů v souladu s běžnými technologiemi, kterou 
jsou pořizovány interinstitucionálně. Na základě těchto kritérií 
jsme se jako klíčové složky našeho portfolia rozhodli zavést 
určitý svobodný a otevřený software. Pokud jde o EÚD jako 
„poskytovatele“ svobodného a otevřeného softwaru, rádi 

30.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr v roce 2016 zavedl akční 
plán, který měl být vypracován pro účely nařízení (EU) 2016/679 a být 
v souladu s uvedeným nařízením, jakmile bude použitelné pro orgány, 
instituce a jiné subjekty Unie; konstatuje, že povinnosti v oblasti 
ochrany údajů a bezpečnosti informací byly v roce 2019 
restrukturalizovány s cílem rozdělit a posílit přidělené zdroje; 

31.  vybízí Účetní dvůr, aby se řídil doporučeními evropského inspektora 
ochrany údajů, aby znovu vyjednal interinstitucionální licenční 
smlouvu a prováděcí smlouvu, které podepsaly orgány Unie 
a společnosti Microsoft v roce 2018, s cílem dosáhnout digitální 
svrchovanosti, zabránit uzamčení a nedostatečné kontrole a zajistit 
ochranu osobních údajů; 
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bychom zdůraznili, že náš vývoj softwaru je velmi omezený, 
neboť uplatňujeme zásadu „opětovné použití před nákupem, 
nákup před vývojem“. 

Účetní dvůr pozorně sleduje doporučení evropského inspektora 
ochrany údajů a plně podporuje úsilí orgánů EU (zastoupených 
Útvarem Evropské komise pro informatiku (EC-DIGIT)) 
o přizpůsobení dohody se společností Microsoft příslušnému 
nařízení Evropské unie. 

Interinstitucionální spolupráce 
32.  vybízí Účetní dvůr, aby rozvíjel další součinnost a racionalizaci 

s ostatními orgány a institucemi Unie prostřednictvím 
interinstitucionální spolupráce; bere na vědomí, že Účetní dvůr 
používá nástroje a služby poskytované jinými institucemi nebo 
společně s nimi, například meziútvarovou dohodu s úřadem hlavního 
pokladníka Komise (PMO), zahrnující správu penzí, finančních nároků 
a výplat; bere na vědomí, že Účetní dvůr využívá IT nástroje Komise 
v oblastech, jako jsou pracovní cesty, personální oblast, vzdělávání 
a překlady; vítá účast na společných zadávacích řízeních s různými 
dalšími orgány, pokud jde o oblast IT, překladů atd.; 

Dohody o úrovni služeb: 
EÚD se podílí na činnosti různých stálých a jednorázových 
výborů a pracovních skupin, kde orgány EU spolupracují, 
vyměňují si informace a osvědčené postupy a pokud možno 
vyvíjejí společná řešení. EÚD má veškerý zájem na podpoře 
součinnosti s ostatními orgány EU uzavíráním meziútvarových 
dohod a máme v úmyslu využít všech příležitostí ke spolupráci 
s ostatními orgány a institucemi EU. EÚD má v současné době 
s Evropskou komisí širokou dohodu o úrovni služeb v oblasti 
zdravotního pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, 
důchodů, výpočtu platů a plateb, správy finančních práv a 
výdajů na služební cesty, a s ostatními orgány EU pak v oblasti 
poskytování interinstitucionálních aplikací IT. Přestože formální 
analýza nákladů a přínosů není prováděna ve všech případech, 
lze říci, že tyto dohody přinášejí Účetnímu dvoru jasné výhody. 
Spolupracujeme rovněž s Komisí v jiných oblastech, 
např. v oblasti odborné přípravy, a ve spolupráci s ostatními 
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institucemi organizujeme různá zadávací řízení. Účetní dvůr je 
připraven využít i další možnosti interinstitucionální spolupráce. 

33.  bere na vědomí, že v návaznosti na interinstitucionálně dohodnutou 
metodiku činily náklady na služby externích překladatelů v roce 2019 
celkem 2 740 366 EUR, a že pokud by odpovídající překlady byly 
prováděny interně, celkové náklady za stejný počet stran by byly 
4 647 880 EUR; 

není relevantní 
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34.  žádá Účetní dvůr, aby poskytl informace o veškerých vylepšeních, 
která byla provedena za účelem zefektivnění administrativních 
postupů, jež je v podmínkách stále se zvyšující pracovní zátěže 
nezbytné; připomíná nezbytnost průběžných reforem, které musí 
zajistit, aby byl Účetní dvůr dobře připraven na budoucí výzvy; 

Efektivita naší práce 
Účetní dvůr trvale usiluje o zvyšování efektivity své práce, a to 
jak v oblasti prohlášení o věrohodnosti, tak v oblasti auditů 
výkonnosti. V souladu s naší strategií na období 2021–2025 
přezkoumáme svou metodiku a postupy, abychom mohli 
provést a přizpůsobit svoji auditní práci na prohlášení 
o věrohodnosti. Změny zahrnují širší využívání datových a 
informačně technologických nástrojů a technologií, u nichž 
krátkodobě vidíme potenciál pro finanční audity spolehlivosti 
účetních závěrek a audity správnosti příjmů a správních výdajů. 
Účetní dvůr využívá všech příležitostí, aby zjednodušoval své 
postupy, zlepšoval svoji efektivitu a mohl vyčlenit co největší 
množství prostředků na svou hlavní činnost. Nejnovějším 
příkladem našeho úsilí v tomto směru je náš záměr omezit čistě 
překladatelskou a revizní činnost našeho ředitelství jazykových a 
redakčních služeb, čehož chceme dosáhnout omezením revizní 
práce a častějším využíváním externě zajišťovaných služeb. 
Překladatelé tak budou moci poskytovat přímější podporu 
auditorům během jejich auditní práci, např. v podobě pomoci 
při vypracovávání auditních zpráv a tlumočení během schůzek 
s kontrolovanými subjekty. 
Průměrná doba přípravy zvláštních zpráv pro strategické období 
2018–2020 činila 15,1 měsíce. V období 2013–2017 to bylo 
16,9 měsíce. Průměrnou doby přípravy zvláštních zpráv se 
budeme i nadále snažit krátit, aniž by to bylo na úkor jejich 
kvality. 
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35.  žádá Účetní dvůr, aby zvážil, jak by se mohl po uzavření meziútvarové 
dohody připojit k rejstříku transparentnosti; uznává 
interinstitucionální spolupráci mezi Účetním dvorem a dalšími orgány 
a institucemi Unie prostřednictvím dohod o úrovni služeb; požaduje 
informace o tom, zda se před uzavřením každé dohody vypracovává 
analýza nákladů a přínosů; 

Dne 15. prosince 2020 schválily Evropský parlament, Evropská 
komise a Rada na politické úrovni interinstitucionální dohodu 
o povinném rejstříku transparentnosti. Tato nová dohoda 
nahradí dohodu z roku 2014. Jakmile ji všechny tři orgány 
v souladu se svými postupy přijmou, bude zveřejněna v Úředním 
věstníku EU a dvacátým dnem po svém vyhlášení vstoupí 
v platnost. Účetní dvůr bere na vědomí možnost uvedenou 
v článku 11 této interinstitucionální dohody. 

36.  vítá správní ujednání podepsané v roce 2019 mezi Účetním dvorem 
a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) zajišťující 
strukturovaný rámec pro spolupráci a usnadňující včasnou výměnu 
informací mezi těmito subjekty podle nařízení (EU, Euratom) 
č. 883/2013 a rozhodnutí vydaná Účetním dvorem v souvislosti 
s interními šetřeními; vítá skutečnost, že toto ujednání již vyústilo 
v účinnější spolupráci mezi Účetním dvorem a úřadem OLAF, zřízení 
stálých kontaktních míst umožňujících časté výměny a rychlejší 
a pravidelnější zpětnou vazbu k případům, které Účetní dvůr předává 
úřadu OLAF; konstatuje, že jsou v tomto ujednání obsažena 
i ustanovení, která nesouvisejí se základní činností Účetního dvora, 
jako např. organizování školení, seminářů a výměn úředníků; 
konstatuje, že v roce 2019 Účetní dvůr oznámil úřadu OLAF deset 
případů podezření na podvod oproti devíti případům v roce 2018 
(osm jich bylo odhaleno při auditu a ve dvou případech se jednalo 
o oznámení třetí stranou); 

není relevantní 
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37.  bere na vědomí, že se Úřad evropského veřejného žalobce a Účetní 
dvůr dohodly na projednání budoucí správní dohody, která bude 
představovat rámec jejich spolupráce; žádá Účetní dvůr, aby Výbor 
pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu náležitě o této věci informoval; 
vítá skutečnost, že Účetní dvůr přispěl k vytvoření útvaru interního 
auditu v rámci Úřadu evropského veřejného žalobce; 

Správní dohoda s Úřadem evropského veřejného žalobce 
Účetní dvůr a Úřad evropského veřejného žalobce se dohodly a 
přijaly pracovní ujednání, které bylo podepsáno v září 2021. 
Dohoda zdůrazňuje společný zájem na maximální zefektivnění 
boje proti podvodům, korupci a jakékoli jiné trestné činnosti 
poškozující finanční zájmy EU a na tom, aby se stejná práce 
nedělala dvakrát. Byly dohodnuty zejména tyto body a 
podmínky: včasná spolupráce v oblasti předávání informací a 
údajů, jejich zpřístupňování a jejich výměny; preventivní 
opatření na straně EÚD; zpřístupnění prostor EÚD Úřadu 
evropského veřejného žalobce za účelem vedení vyšetřování; a 
poskytování informací Evropskému účetnímu dvoru ze strany 
Úřadu evropského veřejného žalobce pro účely auditu. Obě 
strany budou rovněž spolupracovat na odborné přípravě 
v oblastech společného zájmu a mohou si vyměňovat své 
zaměstnance. Plánují se rovněž pravidelná setkání mezi EÚD a 
Úřadem evropského veřejného žalobce. 

38.  vítá skutečnost, že v říjnu 2019 bylo podepsáno memorandum 
o porozumění s Evropskou centrální bankou (ECB), v němž se stanoví 
praktická ujednání pro sdílení informací o činnostech dohledu 
prováděných ECB; 

není relevantní 
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39.  vítá spolupráci Účetního dvora s nejvyššími kontrolními úřady 

členských států, která Účetnímu dvoru umožňuje podporovat činnosti 
nezávislého externího auditu v Unii a jejích členských státech; bere na 
vědomí zapojení Účetního dvora do činnosti Mezinárodní organizace 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), Evropské organizace 
nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) a Evropské regionální 
skupiny INTOSAI, zejména v rámci jejích pracovních skupin pro audity 
ochrany životního prostředí, informační technologie a audit zacházení 
s finančními prostředky přidělovanými na přírodní katastrofy 
a katastrofy vyvolané vlivem člověka, a její pracovní skupiny pro audit 
a etiku; 

není relevantní 

40.  bere na vědomí, že evropská veřejná ochránkyně práv vyzvala Účetní 
dvůr (v rámci konzultací konaných ve všech orgánech a institucích 
Unie), aby se vyjádřil k návrhu veřejné ochránkyně práv s názvem 
Praktická doporučení pro administrativu EU k používání úředních 
jazyků EU při komunikaci s veřejností (věc SI/98/2018/DDJ), na což 
Účetní dvůr odpověděl, že jeho současná politika již je v souladu 
s pravidly; požaduje, aby do tohoto procesu byly zahrnuty i národní 
znakové jazyky; 

Používání národních znakových jazyků 
EÚD provede analýzu proveditelnosti používání národních 
znakových jazyků. 

41.  vyzdvihuje, že Účetní dvůr usiluje o další zlepšení své komunikace se 
zúčastněnými subjekty, médii a širokou veřejností; je si vědom, že po 
volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2019, 
vytvořil Účetní dvůr portál pro dokumenty a publikace, na kterém 
jsou všem poslancům Parlamentu poskytována důležitá fakta a údaje; 
vítá, že tento portál je nyní rovněž veřejně přístupný na internetových 
stránkách Účetního dvora a umožňuje rychlé a snadné vyhledávání 
zpráv a publikací; vítá současnou modernizaci internetových stránek 

není relevantní 
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Účetního dvora, která má ještě více zpřístupnit činnost Účetního 
dvora a její výsledky a zvýšit jejich srozumitelnost; 

42.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr zaznamenal velký nárůst zájmu 
sdělovacích prostředků, zejména o jeho zvláštní zprávy; není relevantní 

Vnitřní řízení, vnitřní kontrola a výkonnost 
43.  bere na vědomí, že Účetní dvůr používá soubor klíčových ukazatelů 

výkonnosti ke sledování dosaženého pokroku; s potěšením 
konstatuje, že z analýzy provedené Účetním dvorem plyne, že 96 % 
doporučení uvedených ve výroční zprávě za rok 2015 a 94 % 
doporučení ve zvláštních zprávách roku 2015 bylo realizováno 
v plném rozsahu, ve většině ohledů nebo v některých ohledech; 
konstatuje, že Účetní dvůr vydal 6 výročních práv, 36 zvláštních zpráv, 
3 stanoviska, 18 zpráv o připravovaném auditu a čtyři další publikace, 
což dohromady tvoří celkem 67 publikací vydaných Účetním dvorem 
v roce 2019; konstatuje, že v roce 2019 bylo přibližně 52 % zdrojů 
Účetního dvora využito na jeho činnost v oblasti prohlášení 
o věrohodnosti a na finanční audity agentur a dalších subjektů Unie; 
žádá Účetní dvůr, aby informoval o dopadu svých zvláštních zpráv 
a dalších produktů a o míře spokojenosti s nimi a o vybraných 
tématech auditu; 

Měření přidané hodnoty naší práce 
Hodnotíme pravděpodobný dopad a užitečnost své práce, jak je 
vnímají čtenáři našich zpráv v Evropském parlamentu, Radě, 
Komisi, agenturách EU, stálých zastoupeních členských států, 
agenturách a NKI členských států, nevládních organizacích, 
akademické obci, sdělovacích prostředcích a dalších subjektech. 
Od roku 2018 provádíme anonymizované elektronické 
průzkumy, v nichž čtenáře našich zpráv žádáme, aby se vyjádřili 
k vybranému počtu z nich. Respondenti mohou hodnotit kvalitu 
zpráv a předkládat obecné návrhy týkající se naší práce. Tyto 
informace zveřejňujeme ve zvláštní části našich výročních zpráv 
o činnosti. V roce 2020 považovalo 84 % respondentů našich 
průzkumů naše publikace za užitečné (88 % v roce 2019) a 75 % 
respondentů považovalo za pravděpodobné, že naše zprávy mají 
určitý dopad (81 % v roce 2019). Po přijetí naší strategie na 
období 2021–2025 rovněž přezkoumáme a v případě potřeby 
aktualizujeme opatření pro hodnocení výkonnosti. 
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44.  vyzývá Účetní dvůr, aby se v rámci udělování absolutoria zaměřil na 
zkoumání nových způsobů, jak poskytovat více informací o správních 
výdajích ostatních orgánů a institucí Unie; opakuje, že obecný přístup 
Účetního dvora k auditu by měl zahrnovat důkladnější kontrolu 
a cílenější hodnocení; opětovně vyzývá k důkladnějšímu přezkumu 
správních výdajů a podpůrných opatření ze strany jiných orgánů Unie, 
zejména v otázkách, které nabývají na důležitosti nebo jsou dokonce 
zásadní; 

Audit pátého okruhu víceletého finančního rámce „Správa“ se 
řídí metodikou auditu prohlášení o věrohodnosti Účetního dvora 
a umožňuje nám provádět zvláštní posouzení. Po mnoho let 
konzistentně uvádíme, že se jedná o oblast s nízkým rizikem 
s mírou chyb pod prahem významnosti. Naše auditní práce 
v roce 2019 zahrnovala přezkoumání systémů dohledu a 
kontroly ve vybraných orgánech EU a zvýšení počtu smluvních 
zaměstnanců. 
V souladu s naší strategií na období 2021–2025 se budeme 
snažit doplnit kvantitativní informace v naší výroční zprávě 
o kvalitativní prvky založené na výsledcích konkrétních systémů 
a práce na dodržování předpisů. Součástí přístupu Účetního 
dvora k plánování je pečlivý výběr auditů, který přihlíží k našim 
strategickým cílům, zjištěným rizikům a názorům zúčastněných 
stran (včetně názorů Konference předsedů výborů EP). Děláme 
vše, co je v našich silách, abychom v rámci dostupných 
prostředků vybírali relevantní témata auditu. 
Účetní dvůr v současné době zvažuje svůj postup v otázce auditu 
prohlášení o věrohodnosti, konstatuje však, že určení míry chyb 
v dalších výdajových oblastech by vyžadovalo výrazné navýšení 
prostředků. 
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45.  vítá úsilí Účetního dvora, který se v souladu s finančním nařízením 
snaží vypracovávat své zvláštní zprávy obvykle do 13 měsíců, přičemž 
poznamenává, že průměrná doba na vypracování zvláštních zpráv je 
stále delší než uvedená lhůta; 

Efektivita naší práce 
Účetní dvůr trvale usiluje o zvyšování efektivity své práce, a to 
jak v oblasti prohlášení o věrohodnosti, tak v oblasti auditů 
výkonnosti. V souladu s naší strategií na období 2021–2025 
přezkoumáme svou metodiku a postupy, abychom mohli 
provést a přizpůsobit svoji auditní práci na prohlášení 
o věrohodnosti. Změny zahrnují širší využívání datových a 
informačně technologických nástrojů a technologií, u nichž 
krátkodobě vidíme potenciál pro finanční audity spolehlivosti 
účetních závěrek a audity správnosti příjmů a správních výdajů. 

Účetní dvůr využívá všech příležitostí, aby zjednodušoval své 
postupy, zlepšoval svoji efektivitu a mohl vyčlenit co největší 
množství prostředků na svou hlavní činnost. Nejnovějším 
příkladem našeho úsilí v tomto směru je náš záměr omezit čistě 
překladatelskou a revizní činnost našeho ředitelství jazykových a 
redakčních služeb, čehož chceme dosáhnout omezením revizní 
práce a častějším využíváním externě zajišťovaných služeb. 
Překladatelé tak budou moci poskytovat přímější podporu 
auditorům během jejich auditní práci, např. v podobě pomoci 
při vypracovávání auditních zpráv a tlumočení během schůzek 
s kontrolovanými subjekty. 

Průměrná doba přípravy zvláštních zpráv pro strategické období 
2018–2020 činila 15,1 měsíce. V období 2013–2017 to bylo 
16,9 měsíce. Průměrnou doby přípravy zvláštních zpráv se 
budeme i nadále snažit krátit, aniž by to bylo na úkor jejich 
kvality. 
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46.  vítá interní audit výdajů na služební cesty členů a vysokých úředníků, 
nákladů na reprezentaci členů a využívání vozového parku služebních 
vozidel Účetního dvora za účelem prověření spolehlivosti řídicích 
a kontrolních systémů Účetního dvora použitelných na členy a vysoké 
úředníky; konstatuje, že naprostá většina náhodně vybraných operací, 
které byly posuzovány útvarem interního auditu, byla v souladu 
s předpisy a postupy použitelnými v rámci Účetního dvora; 

není relevantní 

47.  konstatuje, že ve svém stanovisku ze dne 17. prosince 2020 generální 
advokát Soudního dvora uvedl, že jeden ze členů porušil kodex 
chování členů Účetního dvora tím, že zneužil práv a výsad spojených 
s jeho pozicí v souvislosti s činnostmi, jež nesouvisejí s jeho 
povinnostmi, a to tím, že se dopustil neoprávněné nepřítomnosti 
a neuvedl v prohlášení externí činnosti, předával důvěrné informace 
neoprávněným způsobem a je ve střetu zájmů; vítá skutečnost, že 
Účetní dvůr požádal úřad OLAF, aby provedl vyšetřování, předložil věc 
Soudnímu dvoru a je odhodlán dodržovat doporučené sankce za 
účelem zpětného získání veškerých ztrát do rozpočtu Unie; 

není relevantní 
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48.  konstatuje, že tento audit ukázal, že případ tohoto člena šetřený 
úřadem OLAF byl případem ojedinělým; konstatuje, že zpráva dospěla 
k závěru, že řídicí a kontrolní systémy Účetního dvora byly sice stiženy 
určitými nedostatky, ty však byly od té doby účinně napraveny 
a celkově jsou postupy pro řízení a kontrolu, které v současnosti platí, 
spolehlivé; bere v potaz, že útvar interního auditu vydal za účelem 
dalšího zlepšení systému řízení a kontroly určitá doporučení, že 
auditní zpráva je přísně důvěrná a že členové a generální tajemník 
Účetního dvora tuto zprávu obdrželi; 

není relevantní 

49.  bere na vědomí stanovisko generálního advokáta vydané dne 
17. prosince 2020, v němž se jasně uvádí, že došlo k porušení 
povinností vyplývajících z funkce člena Účetního dvora, a doporučuje 
uložit sankci odpovídající odnětí dvou třetin nároků tohoto člena na 
důchod a souvisejících dávek ode dne vynesení rozsudku v předmětné 
věci; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
50.  konstatuje, že všechny audity zařazené v ročním pracovním programu 

útvaru IAS na rok 2019 byly uzavřeny, kromě tří, které budou 
pokračovat v roce 2020: „Meziútvarová dohoda s Úřadem pro správu 
a vyplácení individuálních nároků“, „Audit modelu řízení smluvních 
vztahů u smluvního zajištění budov/zařízení“ a „Jiné než jazykové 
vzdělávání“; konstatuje, že v roce 2019 útvar interního auditu uzavřel 
dva zbývající audity z ročního pracovního programu na rok 2018; 
konstatuje, že útvar interního auditu potvrdil strategickou důležitost 
horizontálního výboru odpovědného za kontroly zajišťování kvality 
v rámci Účetního dvora, související s auditními zásadami, standardy 
a metodikami; vítá skutečnost, že dochází k realizaci doporučení 
vydaných útvarem interního auditu rozvíjet ujednání o řízení kvality; 

není relevantní 

51.  bere na vědomí, že útvar interního auditu přezkoumal v roce 2019 
návrh rozhodnutí o rámci vnitřní kontroly, který Účetní dvůr navrhuje 
vytvořit; konstatuje, že útvar interního auditu navrhl, aby do návrhu 
rozhodnutí bylo zařazeno další ustanovení, že by měl být pověřeným 
schvalujícím osobám vydán jednoznačný pokyn, aby v roce 2019 
uplatňovaly zásady a parametry vnitřní kontroly a aby prováděly 
hodnocení provádění a fungování rámce vnitřní kontroly v celém 
rozsahu alespoň jednou ročně, a že by se tak mělo stát poprvé 
nejpozději v kontextu výroční zprávy o činnosti za rok 2020; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

52.  vítá, že útvar interního auditu se domnívá, že na základě rejstříku pro 
rizika a provozních cílů jsou pro nejrizikovější oblasti činnosti 
jednotlivých ředitelství generálního sekretariátu obecně prováděny 
spolehlivé kontroly ex post; oceňuje, že byl informován, zejména 
s ohledem na dřívější problémy odhalené šetřením člena Účetního 
dvora úřadem OLAF, že útvar interního auditu nezjistil v roce 2019 
žádné nedostatky, které by byly natolik významné, aby závažným 
způsobem zpochybnily celkovou spolehlivost systémů vnitřní 
kontroly, které zavedla pověřená schvalující osoba, pokud jde 
o legalitu a správnost finančních operací; ocenil by takovéto aktuální 
informace i v budoucnu; 

Útvar interního auditu bude tyto informace nadále každoročně 
poskytovat rozpočtovým orgánům prostřednictvím „výroční 
zprávy Evropského účetního dvora pro orgány příslušné pro 
udělení absolutoria o funkci interních auditů“. 

53.  schvaluje současnou strategii Účetního dvora spočívající ve zvýšení 
přidané hodnoty prohlášení o věrohodnosti, větším zaměření se na 
výkonnostní aspekty opatření Unie a zajištění předávání 
jednoznačných informací evropské společnosti; konstatuje, že v roce 
2019 byla tato strategie Účetního dvora odborně přezkoumána 
skupinou čtyř nejvyšších kontrolních institucí (nejvyšší kontrolní 
orgány Estonska, Nizozemska, Dánska a Spojených států); konstatuje, 
že zpráva byla uveřejněna v březnu 2020 a poskytuje cenné vstupy 
pro přípravu příští strategie; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
Transparentnost 
54.  bere na vědomí, že členové jsou oprávnění používat služební vozidla 

při plnění pracovních povinností; bere na vědomí, že používání 
služebních vozidel k jiným cestám je nad rámec plnění takových 
povinností a že od l. ledna 2017 náklady a kilometry související 
s používáním služebních vozidel výrazně poklesly; upozorňuje na nová 
pravidla používání služebních automobilů a řidičů, která mají zajistit, 
aby cesty členů souvisely pouze s plněním jejich povinností; opakuje 
své stanovisko, že služební vozidla by za žádných okolností neměla být 
používána pro osobní účely, neboť tato praxe může poškodit pověst 
Účetního dvora a obecně orgánů Unie; konstatuje, že od 1. ledna 
2020 vstoupila v platnost nová pravidla a zavádí se měsíční příspěvek 
ve výši 100 EUR pro neslužební použití vozidla, jakož i odpovědnost na 
straně členů a generálního tajemníka za určité náklady a poplatky; 

není relevantní 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

55.  vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr provedl pouze velmi 
omezená opatření, pokud jde o bod 18 usnesení o udělení absolutoria 
za rok 2018 o potřebě zavedení rejstříku dovolených pro členy 
Účetního dvora; konstatuje, že Účetní dvůr zváží provedení srovnávací 
analýzy pravidel a osvědčených postupů, které existují v jiných 
orgánech Unie, pokud jde o přítomnost a nepřítomnost osob 
zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii, jak jsou definovány 
v nařízení (EU) 2016/300; připomíná, že Parlament již vyzval Účetní 
dvůr, aby zavedl postupy pro vedení registru roční dovolené členů, 
jejich nemocenské dovolené a nepřítomnosti na pracovišti z jiného 
důvodu, a zajistil tak, že volno vybírané členy bude řádně 
zaznamenáváno; zdůrazňuje, že současná praxe by mohla oslabit 
důvěru občanů a institucí Unie v Účetní dvůr; 

Rejstřík dovolených 
Členové EÚD stejně jako jiní výše postavení úředníci na 
rovnocenných pozicích v jiných orgánech EU nemají nárok na 
dovolenou za kalendářní rok. Vůči svému orgánu nejsou ani 
v pracovním poměru, ani se na ně nevztahuje služební řád. 
Srovnávací přezkum postupů uplatňovaných v ostatních 
orgánech v roce 2021, zejména v těch, na jejichž členy se 
vztahuje nařízení 2016/300, tento stav potvrdil. 
Členové EÚD jsou však povinni věnovat se plnění svého mandátu 
(článek 10 o „oddanosti a loajalitě“ Kodexu chování členů a 
bývalých členů Účetního dvora, Úř. věst. L 30/10, 28. 1. 2021) ve 
službách Unie podle Smluv. Mezi tyto povinnosti patří 
i povinnost účastnit se některých zasedání. EÚD zavedl ve svých 
vnitřních předpisech postup, podle něhož musí člen předsedající 
jednání Účetního dvora, senátu nebo výboru zaznamenat 
přítomnost a nepřítomnost členů. Nepřítomní členové mohou 
být omluveni na základě řádně zdůvodněné písemné žádosti 
z konkrétních důvodů: nemoc, vážná rodinná situace, vyšší moc 
nebo služební cesta. Sekretariát Účetního dvora vede registr 
s těmito informacemi a veškerými podklady. 
O účasti členů na jednáních Účetního dvora, správního výboru a 
senátů vedeme pravidelné záznamy. Naše výroční zpráva 
o činnosti za rok 2020 o tom informuje poprvé (na str. 49). 
Informace o účasti členů máme v úmyslu předkládat 
i v následujících letech. Z poskytnutých údajů vyplývá, že díky 
vysoké míře účasti nevznikaly žádné problémy ohledně 
usnášeníschopnosti. 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

56.  konstatuje, že vzhledem k povinnostem členů účastnit se schůzí 
Účetního dvora, senátů a správních výborů, do kterých jsou zařazeni, 
vede sekretariát Účetního dvora prezenční listinu; konstatuje, že tato 
listina slouží k zaznamenávání přítomnosti a nepřítomnosti členů 
a ukazuje také, které absence jsou předsedou uznány jako omluvené; 
bere na vědomí, že prezenční listina je součástí prováděcích předpisů 
Účetního dvora k jeho jednacímu řádu; 

není relevantní 

Střet zájmů, obtěžování, whistleblowing 
57.  žádá Účetní dvůr, aby poskytl informace o výsledcích tří stížností na 

obtěžování, které byly oznámeny a vyšetřovány v roce 2019; bere na 
vědomí, že s nimi bylo naloženo v souladu s postupy uvedenými 
v zásadách pro udržení přijatelných podmínek pracovního prostředí 
a potírání psychického a sexuálního obtěžování; bere na vědomí, že 
pokud jde o výdaje, byla obě tato šetření vedena interně, 
a nevyžádala si tudíž žádné další náklady; vítá záměr hodnotit politiku 
Účetního dvora v oblasti ochrany zaměstnanců před obtěžováním 
každé tři roky, a že by toto hodnocení mělo být provedeno v roce 
2020; 

Případy obtěžování 
V roce 2019 zaznamenala právní služba tři stížnosti na údajné 
obtěžování. Ve dvou případech se orgán oprávněný ke 
jmenování rozhodl zahájit správní šetření. Oba případy byly 
vyšetřovány v souladu s rozhodnutím Účetního dvora 
č. 99–2007, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro 
vedení správních vyšetřování. Jeden případ byl uzavřen bez 
kárných opatření, neboť neexistovaly dostatečné důkazy o tom, 
že k údajnému obtěžování došlo. V jiném případě dospěl orgán 
oprávněný ke jmenování k závěru, že k nevhodnému chování 
došlo, a bylo uplatněno zařazení do nižší platové třídy. Ve 
zbývajícím případě vydala etická komise stanovisko, na jehož 
základě byla věc uzavřena, aniž byla přijata následná opatření. 
Stávající vnitřní právní rámec Soudního dvora týkající se 
obtěžování je nyní předmětem přezkumu. 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 

58.  vyzdvihuje skutečnost, že nejvyšší kontrolní instituce Polska 
a Chorvatska provedly důkladné odborné posouzení etického rámce 
Účetního dvora; konstatuje, že podle názoru posuzovatelů by měl být 
etický rámec Účetního dvora dále zdokonalen prostřednictvím 
komplexnějšího hodnocení etických rizik, větší soudržností a jasností 
jeho pravidel týkajících se etiky a vylepšením informačních 
a komunikačních činností; 

Etický rámec 
Účetní dvůr zohlednil velkou část doporučení svých kolegů již při 
aktualizaci kodexu chování a etického rámce pro své členy a při 
aktualizaci mandátu a složení skupiny etických poradců. 
V současné době pracujeme na aktualizaci etického rámce pro 
všechny zaměstnance, který bude zahrnovat komplexní 
posouzení etických rizik. 
Etický rámec EÚD je navíc jedním z auditů, které v roce 2023 
přicházejí nejvíce v úvahu. Nový etický rámec se řadí mezi úkoly 
s vysokou prioritou, ale aktualizace rámce však proběhla se 
zpožděním až v roce 2022, takže audit by mohl být proveden až 
v roce 2023. 
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Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019 Odpověď EÚD 
59.  podporuje závěry odborného posouzení, pokud jde o potřebu zavést 

pravidelné aktualizace prohlášení o zájmech, čímž by se zvýšila jejich 
spolehlivost; znovu však s obavami poukazuje na skutečnost, že 
prohlášení o zájmech mají charakter čestného prohlášení a že podle 
stávajícího právního rámce nemá Účetní dvůr ani jeho etický výbor 
vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených 
údajů; žádá Účetní dvůr, aby zajistil, aby členové místo prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů předkládali prohlášení o zájmech; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit současné postupy, včetně postupů 
etického výboru, aby nedocházelo ke střetu zájmů; souhlasí s tím, že 
etický výbor hraje zásadní roli, protože se na něj předseda a členové 
mohou obracet s žádostí o radu v jakékoli záležitosti týkající se etiky 
a výkladu kodexu chování; dále konstatuje, že výbor je pověřen 
schvalováním každé externí činnosti členů, včetně členů bývalých, 
jestliže chtějí vykonávat určitou činnost v průběhu dvou let po 
odchodu z pozice v Účetním dvoře, ale toto opatření není možné 
samo o sobě považovat za účinný nástroj k zajištění absence střetu 
zájmů, jak již bylo zdůrazněno v loňském usnesení o udělení 
absolutoria; vítá přijetí revidovaného kodexu chování členů a 
bývalých členů Účetního dvora, zejména pak rozšíření informací, které 
je třeba uvést v prohlášení o zájmech, a posílenou úlohu etické 
komise; konstatuje, že Účetní dvůr vypracuje každoroční zprávu 
o uplatňování kodexu chování; dále konstatuje, že Účetní dvůr 
v současnosti reviduje etický rámec týkající se jeho zaměstnanců. 

Prohlášení 
V souladu s nově aktualizovaným Kodexem chování členů a 
bývalých členů Účetního dvora (z ledna 2021) mají členové 
Účetního dvora povinnost předkládat „prohlášení o zájmech“, 
které je nyní třeba předkládat každoročně a v některých 
konkrétních případech i častěji, například v případě významných 
změn vykazovaných informací. Členové odpovídají za svá vlastní 
prohlášení, která jsou zveřejněna na našich internetových 
stránkách. 
V čl. 19 odst. 7 našeho nového kodexu chování se nyní stanoví, 
že o provádění kodexu a práci etického výboru přijímá Účetní 
dvůr každoročně zprávu. Tato zpráva je zveřejněna na 
internetových stránkách Účetního dvora. 
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Prohlášení pověřené schvalující osoby 
87 Já, níže podepsaný, generální tajemník Evropského účetního dvora, tímto z titulu 
své funkce pověřené schvalující osoby: 

o prohlašuji, že informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné, a 

o prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že: 

— zdroje vyčleněné na činnosti popsané v této zprávě byly využity 
k zamýšleným účelům a v souladu se zásadami řádného finančního řízení, 

— zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky týkající se legality a 
správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a 
zajišťují, že v případě obvinění či podezření z podvodu budou podniknuta 
odpovídající opatření, a 

— náklady na kontroly a jejich přínosy jsou přiměřené. 

88 Tato jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a informacích, které mám 
k dispozici, jako jsou zprávy a prohlášení dalších pověřených schvalujících osob, zprávy 
interního auditora a zprávy externího auditora za dřívější rozpočtové roky. 

89 Potvrzuji, že si nejsem vědom žádných zde neuvedených skutečností, které by 
mohly poškozovat zájmy orgánu. 

V Lucemburku dne 24. března 2022. 

 

 
Zacharias Kolias 
generální tajemník 
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Přílohy 

Příloha I – Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2021 
Pro přístup k dokumentu klikněte zde.

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf
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Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit: 

— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou 
tento hovor účtovat),  

— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo 
— e-mailem prostřednictvím internetové stránky:  

https://europa.eu/european-union/contact_cs. 

Vyhledávání informací o EU 

On-line 

Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových 
stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs. 

Publikace EU 

Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: 
https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk 
bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska 
(viz https://europa.eu/european-union/contact_cs). 

Právo EU a související dokumenty 

Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních 
jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu. 

Veřejně přístupná data od EU 

Portál veřejně přístupných dat EU (https://data.europa.eu/cs) umožňuje přístup k datovým 
souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční 
účely. 
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	Příloha I – Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2021
	AUTORSKÁ PRÁVA
	Úvod
	01 Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále jen „finanční nařízení“) vyžadují, aby pověřená schvalující osoba Evropského účetního dvora (EÚD), tj. jeho generální tajemník, podala Evropskému účetnímu dvoru a rozpočtovým orgánům zprávu o plnění svých povinností ve výroční zprávě o činnosti. 
	02 Tato zpráva obsahuje finanční informace a informace o řízení, analýzu efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly a výroční prohlášení generálního tajemníka o věrohodnosti týkající se legality a správnosti a řádného finančního řízení finančních transakcí, za něž odpovídá. Doplňuje výroční zprávu o činnosti EÚD, která rovněž informuje o nejvýznamnějších činnostech orgánu a hlavních dosažených cílech, ale i o zdrojích, které byly v průběhu roku použity.
	03 V následujících oddílech je představena činnost generálního tajemníka a nejvýznamnější události roku 2021, dále jsou uvedeny hlavní dosažené výsledky a činnosti prováděné v rámci různých oblastí řízení, včetně využití rozpočtových a lidských zdrojů, které má generální tajemník k dispozici. Výsledky systémů vnitřní kontroly a opatření přijatá v návaznosti na připomínky, které EÚD zaslaly orgány příslušné k udělení absolutoria, jsou uvedeny v samostatných oddílech. Poslední oddíl obsahuje prohlášení o věrohodnosti vydané pověřenou schvalující osobou, tj. generálním tajemníkem. Příloha obsahuje konkrétní informace, jejichž uvedení v souvislosti s rozpočtovým a finančním řízením vyžaduje finanční nařízení.
	Generální tajemník
	04 Posláním generálního tajemníka je zajišťovat zdroje, služby a zařízení, které Účetní dvůr potřebuje k plnění svého poslání a strategických cílů. Generální tajemník odpovídá za administrativu a personální řízení EÚD, za jeho rozpočet, jazykové a publikační služby, vzdělávání, digitální pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu a kontinuitu činnosti (zařízení, lékařská služba atd.). Dohlíží rovně na sekretariát Účetního dvora, který zajišťuje hladkou přípravu na zasedání Účetního dvora a následná opatření. 
	05 Plnění povinností generálního tajemníka zajišťují tři ředitelství a dvě oddělení: 
	o ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR), které odpovídá za nábor, kariérní rozvoj, odbornou přípravu, služební cesty, řízení lidských zdrojů, bezpečnost a lékařskou službu; 
	o ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace (SG2-DIWI), které odpovídá za fyzické pracovní prostředí (budovy, technická zařízení, kanceláře, logistiku), digitální pracovní prostředí (vybavení, služby a zařízení IT) a knihovnu; 
	o překladatelské, jazykové a publikační služby v EÚD zajišťuje ředitelství pro jazykové a redakční služby (SG3-LED); 
	o pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) sleduje dodržování pravidel EU pro ochranu údajů a podporuje kulturu ochrany osobních údajů;
	o pracovník pro bezpečnost informací (ISO) odpovídá za řízení bezpečnosti a plánování bezpečnosti, rozvoj a provádění politiky bezpečnosti informací, zmírňování informačních rizik a provádění auditů bezpečnosti informací.
	06 Na konci prosince 2021 měl generální sekretariát 338 zaměstnanců přidělených k jednotlivým ředitelstvím a oddělením (viz obrázek 1). Ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace (SG2-DIWI) navíc zaměstnávalo značný počet externích poskytovatelů služeb, kteří pracovali na projektech EÚD v oblasti IT (82 externích pracovníků [ne všichni na plný úvazek]), a ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR) dalších sedm, kteří spolupracovali s lékařskou službou.
	Obrázek 1 – Rozdělení zaměstnanců na generálním sekretariátu
	/
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	07 Generální sekretariát spravuje téměř celý rozpočet EÚD, tj. 152 796 727 EUR, což představuje 99,4 % rozpočtu EÚD. Plnění rozpočtu bylo v roce 2021 uspokojivé: 96,8 % konečných prostředků bylo přiděleno na závazky a byly provedeny platby ve výši 140 151 259 EUR (tj. 94,5 % závazků); (viz tabulka 1). Zbývající rozpočtové položky se týkají komunikačních a právních nákladů, jakož i nákladů na služební cesty, které nejsou přímo spravovány generálním sekretariátem. Úředníci pro ochranu údajů a bezpečnost informací neřídí žádné výdaje.
	Tabulka 1 – Rozpočet spravovaný generálním sekretariátem (v EUR)
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	Nejdůležitější události roku
	08 V uplynulém roce bylo hlavní prioritou generálního tajemníka zmírňování dopadů pandemie COVID-19 na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ale současně i zachování kontinuity činnosti a rozhodovacích procesů. Generální tajemník posoudil dopad pandemie na výkonnost zaměstnanců, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, administrativní služby a auditní postupy. Analýza ukázala, že zaměstnanci využili nových digitálních nástrojů a flexibility spojené s prací z domova k tomu, aby dosáhli stejné úrovně výstupů ve stejné kvalitě jako před pandemií. 
	09 Na základě získaných zkušeností Účetní dvůr postupně zmírňoval omezení v souladu s rozhodnutími lucemburských orgánů. Jednou z otázek bylo opětovné otevření prostor EÚD, aby se zaměstnanci mohli vrátit do práce za podmínek, které odrážejí situaci v oblasti veřejného zdraví. V listopadu 2021 byl přijat nový pracovní řád pro rok 2022, který spojil práci z kanceláře s prací z domova. Cílem těchto hybridních opatření je poskytnout pružnější přístup k pracovní době, umožnit zaměstnancům sladit jejich potřeby v oblasti práce a soukromého života a zároveň zohlednit potřeby služby a pozitivně přispět k vyváženému zastoupení žen a mužů a organizační efektivnosti. Rozhodnutí formálně vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2022, avšak v reakci na pandemii COVID-19 se nadále uplatňují zvláštní opatření týkající se práce na dálku. 
	10 Rok 2021 byl rovněž prvním rokem provádění strategie EÚD na období 2021–2025, která byla přijata v lednu 2021. Ředitelství rychle a pružně reagovala a zavedla technologická a organizační opatření, která byla nezbytná k podpoře strategických cílů EÚD, přičemž hlavním cílem bylo zajistit přidanou hodnotu a zlepšit znalosti a odbornost všech zaměstnanců. Strategii EÚD doplnil strategický plán rozvoje pro zaměstnance, pracoviště a služby na období 2021–2025 a politika a akční plán EÚD v oblasti rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025.
	11 Stejně jako v roce 2020 měla na plnění rozpočtu stálý dopad pandemie, což se projevilo tím, že v některých rozpočtových položkách, zejména v položce služebních cest, publikací, Společného tlumočnického a konferenčního servisu, schůzí a výdajů na zastoupení, nebyly původně přidělené prostředky využity dostatečně. Míra plnění závazků a plateb však byla mírně vyšší než v roce 2020. Rozpočtové orgány schválily převedení nevyužitých přidělených prostředků na nové potřeby: investice do vybavení a služeb IT, nový bezpečnostní přístupový systém a zlepšení monitorování dveří a renovace prostor prostřednictvím různých investic, ale zejména zahájení pilotního projektu „Reimagining the ECA workplace“ („Nová vize pracovního prostředí EÚD“).
	Hlavní činnosti a výsledky generálního tajemníka
	12 Generální tajemník podporuje provádění strategie EÚD na období 2021–2025 tím, že provádí strategické plány rozvoje a priority v různých oblastech své působnosti: IT, lidské zdroje, vzdělávání a rozvoj, jazykové a redakční služby a správa zařízení. Tyto plány zohledňují skutečnost, že politiky, pracovní řád, pracoviště a služby se musí přizpůsobit nové realitě, která nastala po pandemii COVID-19. Mezi hlavní priority patří:
	1) nábor, rozvoj a udržení vysoce kvalifikovaných, informovaných a kompetentních zaměstnanců a jejich zapojení a motivace po celou dobu jejich kariéry; 
	2) podpora dobrých životních podmínek zaměstnanců vytvořením bezpečného a atraktivního pracovního prostředí, poskytování podpory zaměstnancům, zajištění pružného uspořádání práce a usnadnění přechodu z fyzického na virtuální pracoviště; 
	3) podpora digitální transformace, přizpůsobení se nové hybridní realitě a využívání nových technologií k modernizaci auditních i neauditních úseků organizace, zjednodušení postupů a zvýšení produktivity; 
	4) zajištění toho, aby rozpočtové zdroje byly spravovány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti; 
	5) poskytování rychlých a vysoce kvalitních jazykových a publikačních služeb; 
	6) podpora interinstitucionální spolupráce zjišťováním možností součinnosti a spoluvytvářením a využíváním společného interinstitucionálnímu přístupu (horizontální priorita).
	13 Dosažení těchto priorit se odráží v ukazatelích výkonnosti (viz tabulka 2).
	Tabulka 2 – Ukazatele výkonnosti
	Lidské zdroje, finance a obecné služby
	Informace, pracovní prostředí a inovace
	Jazykové a redakční služby

	Zdroj: provádění ročního pracovního programu na rok 2021.
	Lidské zdroje, finance a obecné služby 

	14 Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR) odpovídá za lidské zdroje, finance, lékařskou službu, bezpečnost, akce a protokol a také za některé obecné služby na EÚD. Spravovalo téměř 90,2 % rozpočtu EÚD na rok 2021 (viz tabulka 1); tato částka byla určena především na platy členů a zaměstnanců (viz tabulka 3).
	Tabulka 3 – Rozpočtové prostředky a platby ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb na rok 2021 (v EUR) 
	Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	15 Ředitelství i nadále přijímalo opatření v reakci na pandemii COVID-19, přičemž hlavním ohledem byla ochrana zaměstnanců. Přijala však také opatření k řešení priorit strategického plánu rozvoje pro zaměstnance, pracoviště a služby generálního sekretariátu na období 2021–2025.
	16 V rámci první priority generálního sekretariátu (viz bod 12) byla zahájena dvě interní výběrová řízení a byly sestaveny rezervní seznamy v oblasti auditu a překladů, aby byla obsazena pracovní místa, která jsou v současnosti obsazena dočasnými zaměstnanci. Ředitelství rovněž zveřejnilo výzvy k vyjádření zájmu pro národní odborníky a v návaznosti na výzvu pro dočasné zaměstnance vyhlášenou v roce 2020 začalo přijímat datové specialisty a odborníky v oboru matematiky. V průběhu roku byla dokončena výběrová řízení na jednoho ředitele a osm vyšších manažerů. Poté, co Účetní dvůr přijal revidovanou politiku rotace zaměstnanců, bylo dokončeno zavádění postupů povinné i dobrovolné mobility pro daný rok. Tabulka 4, která je uvedena níže, obsahuje souhrnný přehled náboru zaměstnanců EÚD v roce 2021.
	Tabulka 4 – Členové a přijatí zaměstnanci
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	17 Ačkoli se ukázalo, že rok 2021 byl z hlediska náboru auditorů obzvláště obtížný, došlo ke zvýšení počtu přijatých zaměstnanců, zejména v kategorii dočasných zaměstnanců. Vzhledem k vysokým životním nákladům v Lucembursku a nedostatku profilů, které odpovídají našim potřebám, je stále obtížnější přilákat talentované pracovníky.
	18 V průběhu roku ředitelství rovněž aktualizovalo systém hodnocení kompetencí a výkonnosti a spustilo službu kariérního poradenství a svou činnost začali v plné míře vykonávat i tři noví členové sítě důvěrných kontaktních osob, kteří byli vybráni v roce 2020.
	19 V oblasti odborné přípravy bylo v roce 2021 kromě kurzů, seminářů a prezentací zahájeno několik projektů, které zaměstnancům poskytly vysoce kvalitní odbornou přípravu v následujících důležitých oblastech:
	o vytváření koncepce programu odborné přípravy pro vedoucí pracovníky;
	o měření dopadu odborné přípravy;
	o vytvoření rámce kompetencí; 
	o zajištění programu odborné přípravy pro vedoucí úkolů;
	o vytvoření řady „Share and Connect“ („Sdílení a propojení“) s cílem podpořit celoživotní učení prostřednictvím sdílení znalostí; 
	o vytvoření řady „My Luxembourg: time to find out more“ („Objevujeme Lucembursko“), jejímž cílem je posilovat vazby s hostitelskou zemí a přispívat k integraci; a
	o Dny jasného vyjadřování („Clear Language Days“), které Účetní dvůr pořádá vůbec poprvé.
	20 Ředitelství rovněž zahájilo spolupráci s úřadem Eurostat, posílilo spolupráci s úřadem OLAF a uspořádalo Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti EU. Stejně jako v roce 2020 se z každoročního Dne odborné přípravy stal v roce 2021 Virtuální týden odborné přípravy, během něhož proběhla celá řada zajímavých prezentací, zejména pak auditorský veletrh, kterého se aktivně zúčastnily nejvyšší kontrolní instituce ze zemí mimo EU.
	21 V rámci podpory dobrých životních podmínek zaměstnanců (druhá priorita generálního sekretariátu; viz bod 12) bylo významným úspěchem jmenování specializovaného úředníka pro rozmanitost a začleňování na začátku roku a přijetí politiky a akčního plánu v oblasti rozmanitosti a začleňování a v návaznosti na to pak činnosti v oblasti rozvoje a inovací, které byly prováděny v průběhu celého roku. Byl rovněž přijat nový oční lékař a nový lékař odpovědný za potvrzování pracovních neschopenek a rozšířena byla rovněž psychologická podpora zaměstnanců. 
	22 Mezi další důležité činnosti patřily:
	o kampaň „RESPECT“;
	o zavedení individualizovanějšího systému pro zaměstnance odcházející do důchodu;
	o probíhající práce na přípravě nových stránek pro lidské zdroje na veřejných internetových stránkách Účetního dvora;
	o provedení průzkumu zapojení zaměstnanců, který bude použit k výpočtu nových ukazatelů výkonnosti pro index zapojení zaměstnanců.
	23 Bezpečnostní služba hrála i nadále klíčovou úlohu při poskytování poradenství a podpory rozhodování, a to jak v technické jednotce pro COVID-19, tak ve výboru pro řešení krizí. Zároveň podnikla nezbytné kroky k zachování kvalifikace svých zaměstnanců a velmi aktivně přispěla k zahájení projektu renovace systému kontroly přístupu. 
	24 Oddělení pro akce, návštěvy a protokol i nadále poskytovalo organizační podporu pro on-line akce a pomoc při zajišťování protokolu oficiálních návštěv Účetního dvora. Dokud se zdravotní situace nezlepšila natolik, aby se mohly konat návštěvy na místě, konaly se skupinové návštěvy online. Byly upraveny podmínky stravování a byla přijata veškerá nezbytná opatření k dosažení souladu s vnitrostátními právními předpisy týkajícími se onemocnění COVID-19. Oddělení rovněž podpořilo distribuci roušek a rychlotestů všem zaměstnancům EÚD.
	25 V oblasti financí a obecných služeb bylo jednou z dalších priorit generálního sekretariátu (viz bod 12) zajištění kvality a včasnosti plateb a obecné zavedení elektronické fakturace, která úspěšně probíhala po celou dobu roku. Externí auditoři vydali k účetní závěrce EÚD za rok 2020 kladný výrok.
	Informace, pracovní prostředí a inovace 

	26 Ředitelství pro informace, pracoviště a inovace (SG2-DIWI) je odpovědné za digitální oblast EÚD (zařízení, služby a zařízení IT) a fyzické pracoviště (budovy, technická zařízení, kanceláře a logistika) a za knihovnu EÚD. Spravuje 8,3 % rozpočtu EÚD (viz tabulka 1). Tabulka 5 obsahuje podrobné informace o využití prostředků a plateb z rozpočtu na rok 2021.
	Tabulka 5 – Rozpočtové prostředky a platby ředitelství pro informace, pracoviště a inovace v roce 2021 (v EUR)
	Informační technologie 
	Knihovna a archiv
	Budovy a zařízení
	CELKEM
	Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	27 Práce ředitelství pro informace, pracoviště a inovace (SG2-DIWI) v roce 2021 byla opět zásadní pro zachování kontinuity činností EÚD a v souladu s prioritami generálního sekretariátu (viz bod 12) i pro poskytování služeb IT přizpůsobitelných aktuálním potřebám a flexibilních zařízení. Během tohoto období zajistil EÚD všechny své obvyklé produkty a postupy: auditní zprávy, konference, školení, kontakty s našimi zúčastněnými stranami, dialog s kontrolovanými subjekty a překlady dokumentů. 
	28 V oblasti informací a technologií se v roce 2021 uskutečnilo několik významných akcí.
	o Proběhla významná modernizace a migrace infrastruktury IT: celý systém uchovávání údajů EÚD byl modernizován a středisko pro obnovu po havárii se přestěhovalo do zařízení, jež poskytuje European Business Reliance Centre (EBRC) v Betzdorfu;
	o byl zřízen řídící výbor pro IT;
	o pokračovala práce na analýze údajů za účelem spolupráce na auditních úkolech (ECAlab); 
	o aktivní účast v řídícím výboru pro digitalizaci přispěla k různým verzím plánu rozvoje technologií a údajů pro audit;
	o úspěšně fungovala síť „Technologie a inovace pro audit“;
	o Byly vytvořeny služby robotické automatizace procesů.
	29 Další akce byly zahájeny v roce 2021 a budou pokračovat i v roce 2022:
	o byly spuštěny nové internetové stránky EÚD;
	o byl nahrazen systém řízení zúčastněných stran a bylo vytvořeno audiovizuální studio;
	o Byly renovovány systémy řízení překladů;
	o byl vytvořen navigátor dokumentů;
	o a právní portál.
	30 Ředitelství celkově vyřídilo 19 804 žádostí o řešení problému v oblasti IT, zajistilo 179 aktualizací systému, poskytlo 99,88 % dostupnost pro kritické systémy a zaručilo plně stabilní technologii pro hybridní práci (práce z domova a práce na místě).
	31 Ředitelství se rovněž zaměřilo na řešení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a za tímto účelem trvale monitorovalo a přizpůsobovalo systémy velkému počtu hrozeb oznámených skupinou EU pro reakci na počítačové hrozby. Mezi nejvýznamnější slabiny patřila zranitelná místa ve VPN, která podporuje službu dálkového přístupu, a e-mail společnosti Microsoft. Na konci roku 2021 se v celosvětovém měřítku ukázalo kritické zranitelné místo v kódu „Log4J“. Pro EÚD neměla naštěstí tato zranitelná místa nepříznivé důsledky.
	32 Pokud jde o budovy a zařízení, hlavní dosažené výsledky byly v daném období následující:
	o renovace budovy K2, přičemž dvě podlaží již byla předána a jedno podlaží má být dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2022;
	o instalace kuchyněk na všech podlažích budovy K3; 
	o revize bezpečnostního systému u vchodu do garáže K3; 
	o instalace nového systému kontroly vstupu (probíhá); 
	o dokončení prací na řešení problémů na čelní stěně budovy K1 po nehodě se skleněnými panely.
	33 Bylo rovněž zadáno vypracování studie o budoucnosti budovy K1. Cílem nové iniciativy je definovat budoucí strategii EÚD v oblasti budov. Konaly se pohovory a semináře se členy a zaměstnanci a do konce prvního čtvrtletí roku 2022 budou Účetnímu dvoru sděleny různé scénáře. V lednu 2021 byl správnímu výboru předložen akční plán systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na období 2020–2022 a v současné době se provádí.
	34 Vedle těchto činností byla zajišťována i pravidelná údržba našich stávajících budov, zpracování žádostí o řešení problémů (1802) a poskytování služeb na vynikající úrovni, a to vše navzdory velkému množství práce, která byla nezbytná pro zachování zdravého pracovního prostředí – to vše v situaci probíhající pandemie.
	35 Své služby poskytovala v této náročné době i nadále knihovna EÚD. Byla spuštěna nová služba „Ask the Library“, která doplňuje velmi oceňované vyhledávací služby a služby poskytování údajů BibliotECA pro účely auditu v rámci digitalizace EÚD.
	Jazykové a redakční služby

	36 Ředitelství pro jazykové a redakční služby (SG3-LED) odpovídá za překlady a zveřejňování všech produktů EÚD ve 24 úředních jazycích EU. Ředitelství spravuje méně než 1 % rozpočtu EÚD (viz tabulka 1). V tabulce 6 je podrobně rozepsáno využití prostředků a plateb z rozpočtu na rok 2021.
	Tabulka 6 – Prostředky a platby ředitelství pro jazykové a redakční služby z rozpočtu na rok 2021 (v EUR)
	Externí služby a interinstitucionální spolupráce
	Tlumočníci 
	Publikace
	Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	37 V průběhu roku 2021 se ředitelství nadále zabývalo prioritami generálního sekretariátu (viz bod 12). Navzdory pandemii pokračovala jeho hlavní činnost stejným tempem a bez narušení jako v letech 2019 a 2020. Bylo přeloženo a revidováno 227 003 stran (-3,16 %, tj. o 7 411 stran méně než v roce 2020), což představuje 2 753 žádostí o překlad na rok 2021. Dalších 1 284 stran připadá na službu FastTrad, která je k dispozici 24 hodin denně pro překlady a redakce krátkých textů v angličtině a ve francouzštině; toto číslo zahrnuje 607 stran překladu a 677 stran revize. 97,83 % překladů bylo dokončeno včas, což značně převyšuje číslo stanovené pro ukazatel výkonnosti ve výši 95 %.
	38 Ředitelství jazykových a redakčních služeb rovněž pokračovalo v diverzifikaci dalších svých činností kromě překladů/revizí v podobě jazykové pomoci pro auditory, titulkování videí a spolupráce v oblasti komunikace. Týmy pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a nizozemštinu vypracovaly a přeložily tiskové zprávy a zlepšily jejich kvalitu tím, že zprávy přizpůsobily veřejnosti a zohlednily v nich kulturní rozdíly. Zejména anglické jazykové služby poskytovaly pomoc při vypracovávání návrhů pro převážnou většinu výstupů EÚD v průběhu roku. V souvislosti s výroční zprávou se ředitelství také zúčastnilo většiny jednání v rámci řízení o sporných otázkách, aby mohlo poskytovat jazykové poradenství při práci na úpravách textů. Překladatelé absolvovali v průběhu roku 16 služebních cest v oblasti jazykové pomoci. Tato činnost zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce (celkem 14 v roce 2020), zejména proto, že pandemie omezila počet auditů na místě. Služby titulkování videonahrávek byly v průběhu roku poskytnuty šestkrát, a to anglickým a francouzským týmem.
	39 Pokračoval projekt TraMS, který má nahradit hlavní systém, který ředitelství nyní používá. Systém TraMS umožňuje zefektivnit a automatizovat interní překladatelské procesy a v rámci jednoho prostředí překladatelům zároveň poskytuje integrované jazykové nástroje. Byl zahájen projekt zavádění systému TraMS (fáze 1). Činnost na jeho zavádění byla zahájena v podobě workshopů s cílem definovat a zmapovat procesy v novém systému ve spolupráci s externími konzultanty a ředitelstvím pro informace, pracoviště a inovace. Hlavní práce na zavádění systému se uskuteční v letech 2022–2023.
	40 V průběhu roku byly rovněž revidovány provozní procesy za účelem optimalizace a nalezení možných synergií. Mezi tyto procesy patří například: 
	o ověření dvojjazyčného obsahu překladu vytvořeného všemi jazykovými týmy pomocí systému GroupShare. Jedním ze závěrů bylo sladit pracovní postup a způsob, jakým redakční a překladatelské služby používají překladatelské nástroje, s obecnými postupy ředitelství pro jazykové a redakční služby při přechodu na systém TraMS;
	o u zpráv bylo se značným úspěchem testováno nové pravidlo pro výpočet nejbližšího data zveřejnění. Lze tak lépe plánovat čas potřebný k plnění úkolů všech zúčastněných stran a všechny zúčastněné strany znají jasná pravidla;
	o jedna pracovní skupina se snažila analyzovat úkoly pracovních skupin DMG a TECH, aby bylo možné ještě lépe harmonizovat operace a nalézt možnosti součinnosti.
	41 Dne 31. prosince 2021 skončila platnost odchylných opatření stanovených nařízením č. 1 ze dne 15. dubna 1958 ve znění z let 2010 a 2015, což znamená, že irština má od 1. ledna 2022 status úředního jazyka orgánů EU. V roce 2021 přijalo ředitelství tři irské překladatele, aby vytvořili nový jazykový tým.
	Ochrana údajů 

	42 V roce 2021 byl pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) přímo podřízen generálnímu tajemníkovi a byl jmenován nový úředník. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) poskytuje odborné znalosti o právních předpisech a postupech v oblasti ochrany údajů a sleduje jejich uplatňování. Útvar neřídí žádné výdaje.
	43 Žádosti o poradenství ohledně pravidel ochrany údajů se oproti roku 2020 zdvojnásobily. Byly uspořádány kurzy a vydány zvláštní pokyny. Mezi činnosti v roce 2021 patřila rovněž příprava stanovisek a spolupráce v oblasti aktualizací vnitřních politik a postupů. Zvýšila se také transparentnost pravidel ochrany údajů, což auditorům umožňuje jejich sdílení s kontrolovanými subjekty, zejména pokud jde o právo Účetního dvora na přístup k informacím za účelem plnění jeho auditních funkcí. 
	Bezpečnost informací 

	44 Stejně jako pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je i pracovník pro bezpečnost informací (ISO) přímo podřízen generálnímu tajemníkovi. Pracovník pro bezpečnost informací úzce spolupracuje s ředitelstvím pro informace, pracoviště a inovace a neřídí žádné výdaje.
	45 V roce 2021 představil pracovník pro bezpečnost informací svou novou strategii pro nadcházející roky, jejímž těžištěm jsou priority a výzvy v období let 2021–2025. Hlavní prioritou bude pokračování v osvětových a školicích činnostech pro zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací.
	46 Loňský rok byl obzvláště náročný z důvodu opakovaných kybernetických útoků a narušení bezpečnosti údajů, ale i kvůli dalším hrozbám, které vyžadovaly rychlé přijetí opatření k odstranění kritických softwarových nedostatků (viz bod 31). Účetní dvůr instaloval aplikace s cílem zajistit větší ochranu, přijal bezpečnostní pravidla na ochranu utajovaných informací EU a vypracoval pokyny pro klasifikaci informací EÚD. Poprvé také simuloval dvě phishingové kampaně, jejichž cílem bylo změřit informovanost zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti, a zavedl službu elektronického podpisu, kterou poskytuje Komise.
	Zadávání veřejných zakázek v generálním sekretariátu
	47 V roce 2021 použil Účetní dvůr jednací řízení podle čl. 11 odst. 1 písm. b) přílohy I finančního nařízení k uzavření jedné zakázky v hodnotě nad 60 000 EUR. Účelem smlouvy bylo obnovit korporátní předplatné Účetního dvora na Financial Times na roky 2021 a 2022. Celková hodnota zakázky činila 168 615 EUR (82 650 EUR v roce 2021 a 85 965 EUR v roce 2022).
	48 Financial Times (FT) jsou neuznávanějšími ekonomickými novinami v anglickém jazyce, které poskytují rovněž komplexní informace o politikách EU, a jsou proto jedinečné a nemají přiměřenou obdobu ani náhradu. Stávající licence umožňuje všem zaměstnancům EÚD přístup k digitálnímu obsahu FT jak v rámci Účetního dvora, tak mimo něj. Cena licence je založena na nynějším základním počtu čtenářů. Doposud si vytvořilo vlastní účet u FT 558 uživatelů EÚD, přičemž k datu nabídky předplatného bylo základní počet čtenářů 218.
	49 Roční seznam zakázek, včetně zakázek v hodnotě od 15 000 EUR do 60 000 EUR, které byly uzavřeny v roce 2021 na základě jednacích řízení, bude k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora do 30. června 2022.
	50 Všechna jednací řízení nad 15 000 EUR přísné vnitřní kontrole EÚD, která zajišťovala legalitu, správnost a řádné finanční řízení.
	Výsledky systémů vnitřní kontroly zavedených generálním tajemníkem 
	Systémy vnitřní kontroly 

	51 Generální sekretariát funguje podle právního rámce, který tvoří: 
	o finanční nařízení; 
	o služební řád; 
	o rámec vnitřní kontroly EÚD; 
	o jednací řád EÚD; 
	o vnitřní předpisy pro plnění rozpočtu; 
	o listinu úkolů a povinností dále pověřené schvalující osoby; a
	o veškerá rozhodnutí upravující využívání lidských, materiálních a finančních zdrojů EÚD. 
	52 Součástí tohoto právního rámce je i rámec vnitřní kontroly EÚD, jehož účelem je uvést tento právní rámec do souladu s integrovaným systémem vnitřní kontroly zřízeným Výborem sponzorských organizací Treadwayovy komise (dále jen „rámec COSO“). Je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou jistotu, pokud jde o legalitu, správnost a řádné finanční řízení všech finančních operací, a usnadňuje dosažení operačních cílů jednotlivých ředitelství.
	53 Systémy vnitřní kontroly neprošly v roce 2021 žádnou významnější změnou a organizační struktura správy zůstala stabilní. Tvoří ji postupy (na základě COBIT 5 v případě DIWI), dohled vedení, preventivní a detekční kontroly a automatické kontroly zabudované do informačních systémů, které se vztahují na všechny hlavní provozní procesy generálního sekretariátu. 
	54 Finanční provozní procesy jsou řízeny pomocí systému SAP, což umožňuje řádné oddělení funkcí mezi zahájením, ověřováním a potvrzením platnosti schvalující osobou. Systém se uplatňuje na rozpočtové řízení, rezervace prostředků, závazky, objednávky a smlouvy a kontrolu faktur v souladu s finančním nařízením a vnitřními pravidly a postupy EÚD. Umožňuje rovněž automatické kontroly, které mají zabraňovat chybám při zpracovávání finančních údajů. Zaměstnanci zahajující procesy a zaměstnanci provádějící ověřování dále používají kontrolními seznamy, podle nichž posuzují soulad s finančním nařízením, pokud jde o rozpočtové závazky a platební příkazy. 
	55 Všechna tři ředitelství vypracovala program kontrol pro hodnocení souladu s finančním nařízením a rozhodnutími Účetního dvora a předložila svá prohlášení o věrohodnosti generálnímu tajemníkovi jakožto dále pověřené schvalující osobě. Jejich ujištění jsou doplněna prohlášeními o věrohodnosti od ostatních ředitelství, oddělení a vedoucích kabinetů EÚD, kteří schválili výdaje v roce 2021 (viz bod 07).
	56 Kontroly provedené ředitelstvím pro lidské zdroje, finance a obecné služby vycházely z analýzy rizik za rok 2021, výsledků kontrol provedených za rok 2020, výměny informací s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), doporučení interních a externích auditorů a dalších informací vyplývajících z událostí, k nimž došlo v roce 2020. Systém zahrnuje kontroly ex ante a ex post zaměřené především na finanční aspekty, ale také na jiná nefinanční rizika. Tabulka 7 představuje souhrn provedených kontrol. Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) odpovídá za kontrolu výplatních listin EÚD a finančních práv jeho zaměstnanců.
	Tabulka 7 – Kontroly prováděné ředitelstvím pro lidské zdroje, finance a obecné služby
	1
	Finanční práva 
	Ex ante / Ex post 1)
	2
	Odměny zaměstnanců a členů EÚD spravovaných PMO
	Ex post 1)
	3
	Legalita a správnost plateb provedených z rozpočtových položek spravovaných ředitelstvím (kromě nákladů na služební cesty a reprezentaci)
	Ex post
	4
	Náklady na služební cesty uhrazené PMO na základě pokynů EÚD pro služební cesty a souvisejícího prováděcího rozhodnutí
	Ex ante 2) / Ex post
	5
	Výdaje na reprezentaci členů EÚD a náklady na palivo
	Ex ante
	6
	Křížové kontroly výdajů členů na služební cesty a reprezentaci, sledování spotřeby paliva u služebních vozidel
	Ex post
	7
	Místo pobytu zaměstnanců EÚD
	Ex post
	8
	Správnosti a úplnost dokumentů v osobních spisech zaměstnanců
	Ex post
	9
	Nepřítomnost zaměstnanců a pracovní doba 
	Ex post
	10
	Sklepní prostory
	Ex post
	11
	Pokladní hotovost
	Ex post
	Pozn.: 1) Kontroly prováděné PMO; 2) Pouze pro služební cesty potvrzené ředitelstvím pro lidské zdroje, finance a obecné služby.
	Zdroj: Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
	57 Kontroly provedené ředitelstvím pro informace, pracoviště a inovace vycházely z výsledků přezkumu rejstříku rizik z roku 2022, posouzení vyspělosti procesů v roce 2021 a opatření přijatých v návaznosti na doporučení interního auditu. Zohledněny byly rovněž kontroly provedené externím auditorem v rámci každoročního přezkumu IT. S výjimkou rozpočtové položky „Knihovna a archiv“ podléhají všechny finanční transakce v ředitelství kontrole ex ante, aby bylo možné zjistit nesoulad s finančním nařízením a případné administrativní chyby a omyly (např. nesprávné odkazy, chybná data v textových polích a chybějící nekritické přílohy). Kontroly, které jsou pevnou součástí řízení procesů, jsou doplněny kontrolami ex post. Mezi tyto kontroly patřily pravidelné kontroly zadávání zakázek nízké hodnoty a:
	1) dodržování formalit nové smlouvy na IT operace a dodržování stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti;
	2) správnosti finančního řízení projektu K2;
	3) uplatňování pravidelných vnějších oprav pro bezpečnost IT;
	4) kontroly administrátorských práv na laptopech;
	5) účinnosti nástroje pro sledování softwaru;
	6) dodržování dodacích lhůt;
	7) existence prohlášení o ochraně soukromí v nástrojích Účetního dvora pro zpracování osobních údajů;
	8) úplnosti dokumentace požadované pro fakturační platby;
	9) souladu s procesem řízení aktualizací.
	58 Kontroly provedené ředitelstvím jazykových a redakčních služeb vycházely z analýzy rizik na rok 2021 a z výsledků kontrol provedených v roce 2020. Kontroly se zaměřily na finanční aspekty, kvalitu poskytovaných jazykových služeb a na organizační aspekty a aspekty IT ředitelství. Kontroly ex post se zabývaly:
	o legalitou a správností plateb provedených z rozpočtových položek spravovaných ředitelstvím;
	o účinností a kvalitou nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT); a 
	o kvalitou poskytnutých překladů, a to i na základě systému zpětné vazby od uživatelů, jejichž připomínky byly analyzovány.
	Přehled řízení rizik 

	59 Od roku 2016 a po přijetí rámce Účetního dvora pro řízení rizik jsou všechny auditní senáty a ředitelství EÚD povinny provést analýzu rizik svých činností. Součástí této analýzy jsou popisy dopadů, které by se dostavily v případě, že by se určité riziko naplnilo, zavedené vnitřní kontroly a opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika a jeho potenciálních dopadů. Na základě těchto kontrol pak vznikají akční plány pro řízení rizik, ke kterým se přihlíží při plánování a provádění kontrol ex ante a ex post. O výsledky těchto kontrol se opírá výroční prohlášení pověřené schvalující osoby ve výroční zprávě o činnosti a také hodnocení rizik v následujícím roce. Koncepce systémů vnitřní kontroly zohledňuje rovněž nákladovou efektivnost kontrol.
	60 Hlavní rizika zjištěná v rámci cyklu posuzování rizik pro rok 2021 se týkala:
	o dopadů pandemie COVID-19 na zdroje a pracovní podmínky EÚD, včetně přizpůsobení se nové realitě hybridních pracovních podmínek, a zdraví a bezpečnost zaměstnanců;
	o nedodržování finančního nařízení, pokud jde o legalitu a správnost plateb a hospodárnost, efektivnost a účinnost činností. Jedním z rizik je rovněž riziko podvodu, které souvisí s častějším používáním elektronických faktur;
	o závislosti na externě zajišťovaných činnostech (včetně činností Komise) a jejich kvalita;
	o porušení ochrany údajů nebo případů nedodržení pravidel pro ochranu údajů, včetně případů kybernetických útoků. V rámci tohoto rizika je rovněž zohledněna administrativní zátěž daná složitým právním rámcem a rámcem pro podávání zpráv, který souvisí s omezeními v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů; a
	o personálních otázek, jako je problém zajištění náborových potřeb, nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců, přilákání a udržení zaměstnanců a stárnutí pracovní síly.
	61 Práce Účetního dvora je podrobena intenzivní veřejné kontrole. Jeho audity jsou prováděny otevřeným a transparentním způsobem a výsledky jsou průběžně sdělovány veřejnosti. Evropský účetní dvůr a jeho vnitřní předpisy byly v uplynulých měsících tématem článků ve sdělovacích prostředcích. Naším cílem je objasnit orgánu příslušnému k udělení absolutoria všechny nevyřešené otázky.
	Efektivnost a účinnost systémů vnitřní kontroly

	62 Všechna ředitelství přezkoumala výsledky svých kontrol ex ante a ex post v lednu 2022. Kontroly neodhalily v systémech vnitřní kontroly žádné významné nedostatky. Ředitelé rovněž prověřili stav všech neprovedených doporučení interního auditu, aby byla provedena v požadovaných lhůtách. Pověřená schvalující osoba před tím, než podepsala své prohlášení podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení, přezkoumala informace obsažené ve zprávách o vnitřních kontrolách, které obdržela od tří ředitelů.
	Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb

	63 Kontroly ex ante, které provedlo ředitelství pro lidské zdroje, finance a obecné služby (pole 4 a 5 v tabulce 7), neodhalily v rozpočtovém roce 2021 žádné závažné problémy, pokud jde o náklady na služební cesty schválené ředitelstvím, náklady na reprezentaci členů a spotřebu pohonných hmot u služebních vozidel. Na začátku roku 2022 Účetní dvůr přezkoumal přiměřenost příslušných pravidel.
	64 Kontroly ex post týkající se legality a správnosti plateb provedených z rozpočtových položek, za něž ředitelství odpovídá, prověřovaly náhodný vzorek 126 plateb, tj. přibližně 19 % všech kontrolovaných plateb (pole 3 v tabulce 7). U tří plateb odhalily kontroly formální nesrovnalosti, které však neměly finanční dopady: dvě platby měly být v roce 2020 částečně zaúčtovány a jedna byla provedena na základě rozpočtového závazku, kterému nepředcházel právní závazek. Tyto případy byly zařazeny do rejstříku výjimek Účetního dvora a zaměstnancům byla připomenuta platná pravidla. Celkově byly platby legální a správné a požadovaná dokumentace byla k dispozici. Systém SAP a jeho automatické kontroly, jakož i velmi dobrá obeznámenost týmu s tímto nástrojem (který používá od roku 2008), umožnily pokračování činnosti v souladu s obvyklými postupy. Častější využívání práce z domova nemělo ani nadále dopad na procesy řízení.
	65 Počet služebních cest se v roce 2021 zvýšil, stále však nedosahoval předpandemické úrovně. Interní auditor odhalil chyby v nákladech na služební cesty, které nebyly odhaleny při kontrolách ex ante ani ex post. Následné kontroly nákladů na služební cesty (pole 4 a 6 v tabulce 7) neodhalily závažné problémy s vyúčtováním služebních cest, které hradí Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), a neprokázaly, že by zjištěné nedostatky měly významný dopad na legalitu a správnost nákladů. Většina zjištěných chyb se týkala výpočtu denních příspěvků a úhrady cestovních výdajů na služební cesty spojené se soukromou složkou. Křížové kontroly proplácení nákladů na reprezentaci a denních příspěvků vyplácených na služební cesty neodhalily žádné chyby.
	66 Ředitelství a vedoucí kabinetu, kteří tuto rozpočtovou položku využili a kteří byli dále pověřeni jako schvalující osoba, kontrolovali rovněž náklady na služební cesty a předložili generálnímu tajemníkovi příslušné prohlášení o věrohodnosti. Kontroly nezjistily v postupech pro služební cesty za rok 2021 žádné významné chyby. U některých služebních cest musela být předložena dodatečná dokumentace, avšak kontroly ex ante, které byly provedeny u převážné části služebních cest, umožnily nápravu většiny potenciálních problémů hned na začátku. 
	67 Analýza potvrzení příkazů ke služební cestě a prohlášení o výdajích ukázala, že jejich převážná většina byla schválena dále pověřenými schvalujícími osobami. Z 1 732 příkazů ke služební cestě a prohlášení o výdajích jich bylo 60 potvrzeno bez formálního schválení, nejčastěji kvůli nesprávným informacím zaznamenaným v systému. Byl zaveden nový postup, který má takovým situacím v budoucnu zabránit. Ve 43 případech došlo také k potvrzení služebních cest až po odchodu daného člena nebo zaměstnance. Tyto případy byly zařazeny do rejstříku výjimek EÚD.
	68 Následné kontroly služebních cest zahrnovaly rovněž sledování náhrad za nevyužité letenky s tím, že míra náhrad je vysoká a že zpětné získávání prostředků je dobře řízeno. Stejně jako v předchozích letech budou výsledky kontrol sděleny zaměstnancům.
	69 Celkově byly výsledky kontrol PMO pozitivní. Kontroly ex ante týkající se finančních práv neodhalily žádné zvláštní problémy. Kontroly ex post ukázaly, že změny mezd za předchozích 12 měsíců byly vysvětleny a odůvodněny a že příspěvky na zařízení a rodičovská dovolená/rodinná dovolená byly vyplaceny správně. K vrácení vyplacených prostředků bylo třeba přistoupit v těchto případech:
	o čtyři případy týkající se příspěvků na vzdělávání; 
	o jeden případ týkající se výpočtu daní z příjmu ze závislé činnosti;
	o jeden případ týkající se denních příspěvků poskytnutých v prvních měsících vypořádání v místě zaměstnání; a
	o jeden případ týkající se denních příspěvků pro zaměstnance, kteří nastupují do služebního poměru nebo mění místo výkonu zaměstnání v případě mimořádného volna za účelem stěhování.
	70 Bydliště zaměstnanců (pole 1 a 2 v tabulce 7) byla ověřována na základě vzdálenosti mezi místem zaměstnání a ohlášeným bydlištěm. Kontroly odhalily, že s výjimkou sedmi případů bydleli všichni zaměstnanci ve vzdálenosti nejvýše 80 km od místa zaměstnání. Uvedených sedm případů se bude dále řešit. Ověřeno bylo rovněž trvalé bydliště u 15 náhodně vybraných zaměstnanců. Všichni zaměstnanci v rámci tohoto vzorku své ohlášené bydliště náležitým způsobem doložili.
	71 Osobní spisy jednotlivých zaměstnanců byla i nadále spravovány postupem zohledňujícím pandemickou situaci. Ke kontrole bylo náhodně vybráno dvacet osobních spisů (nereprezentativní vzorek) (pole 8 v tabulce 7) a v 11 případech byla zjištěna chybějící dokumentace. Nejdůležitějšími doklady, které chyběly, byl oddací list, průkaz totožnosti, potvrzení o pobytu, převod nároků na důchod, osvědčení o znalosti třetího jazyka pro povýšení, rodný list a rozhodnutí o práci na částečný úvazek.
	72 Budou zavedeny nové vnitřní postupy, jež stanoví, které doklady mají být založeny v osobním spisu zaměstnance při jeho přijímání do pracovního poměru nebo při interinstitucionálním převodu. Tyto postupy by měly být prováděny ve spolupráci s ostatními orgány, zejména s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) v Komisi.
	73 Předmětem kontroly ex post byly rovněž absence zaměstnanců a jejich pracovní doba (pole 9 v tabulce 7). Výsledkem byla tato zjištění: 
	o devět dnů náhradního volna z důvodu kompenzace přesčasových hodin;
	o pozastavení vyplácení příspěvku, který pobírali tři zaměstnanci v pracovní neschopnosti po dobu delší než 30 dnů;
	o přiznání 31 částečných pracovních úvazků ze zdravotních důvodů;
	o přehodnocení šesti případů invalidity a otevření jednoho nového případu; a 
	o provedení dvou lékařských prohlídek.
	74 Zbývající kontroly ex post (pole 10 a 11 v tabulce 7) neodhalily žádné závažné problémy. V rejstříku výjimek bylo zaznamenáno celkem pět případů nesouladu a jedna výjimka. Žádný z nich neměl finanční dopad a za účelem řešení všech zjištěných případů byla přijata příslušná opatření.
	Informace, pracovní prostředí a inovace 

	75 Kontroly ex ante, které provedlo ředitelství pro informace, pracoviště a inovace v souvislosti s finančními operacemi v rámci SAP, neodhalily žádné významné nedostatky. Z 2 008 transakcí SAP, včetně objednávek, žádostí o platbu a faktur, bylo pouze 45 vráceno k opravě, což ve srovnání s rokem 2020 představuje nepatrný nárůst. Účelem jejich vracení bylo především doplnění dokladů, opravení údajů nebo potvrzení potřeby nákupu. Kromě toho kontroly odhalily dvě formální nesrovnalosti týkající se platby provedené bez právního závazku a platby provedené bez úplného dodání objednaných služeb a položek. Oba případy byly zařazeny do rejstříku výjimek EÚD.
	76 Kontrola ex post, která se týkala administrátorských práv k laptopům (položka 4 v bodě 57), vedla ke zrušení devíti účtů, k deaktivaci tří účtů a k vytvoření deseti účtů a k zavedení nového pracovního postupu v rámci služby Service Now pro správu zřizování privilegovaných účtů v IT prostředí EÚD. Ředitelství rovněž zjistilo, že některé licence nebyly využívány, a proto byly zrušeny (položka 5 v bodě 57). Zbývající kontroly nezjistily žádné závažné problémy. Většina kontrol (týkajících se položek 1, 2, 6, 7, 8 a 9 v bodě 57) zjistila možnosti zlepšení stávajících procesů.
	77 Ověřovalo se rovněž, zda jsou zakázky nízké hodnoty v souladu s finančním nařízením, pokud jde o prahovou hodnotu 15 000 EUR pro celkové nákupy na prodejce. Kontroly neodhalily žádná závažná selhání nebo nedostatky. V jednom případě překročily objednávky u jednoho prodejce na podobné služby za období čtyř let 15 000 EUR. Tento případ byl vysvětlen a zařazen do rejstříku výjimek EÚD. 
	Jazykové a redakční služby 

	78 Kontroly ex post týkající se legality a správnosti plateb z rozpočtových položek, za něž ředitelství odpovídá, vedly k závěru, že platby jsou legální a správné a že požadovaná dokumentace je k dispozici. Byly zjištěny tři případy nesouladu, kdy právní závazek trvající několik dní nebyl krytý rozpočtovým závazkem. Tyto případy byly zařazeny do rejstříku výjimek EÚD.
	79 Nástroje CAT jsou rozsáhle využívány různými jazykovými týmy, s výjimkou anglického týmu, který vzhledem ke zvláštní povaze své práce používá své vlastní postupy. Pouze 1,1 % kontrolovaných překladových segmentů mělo status „neschváleno/nepodepsáno“.
	80 V roce 2021 byla kvalita překladů EÚD poprvé ověřována Evropským parlamentem. Kontroly se zaměřily na překlady prováděné deseti jazykovými týmy, jejichž vyšší manažeři nezajišťovali kontrolu kvality, protože měli jiný mateřský jazyk. Bylo vybráno deset dokumentů pokrývajících hlavní typy výstupů Účetního dvora a u každého z 10 vybraných dokumentů byly zkontrolovány dvě strany (celkem 200 stran, tj. 2 x 10 x 10). U sedmi jazyků nebyly zjištěny žádné zásadní problémy. U zbývajících tří získalo několik dokumentů bodové hodnocení nižší než 80 %. Připomínky hodnotitelů byly analyzovány. Kvalita překladů byla rovněž ověřována na základě připomínek uživatelů útvarů ředitelství. V roce 2021 bylo zaznamenáno 89 připomínek, zejména od zaměstnanců EÚD, ale také od jiných subjektů.
	81 Kontroly dospěly k závěru, že výsledky byly většinou pozitivní. Na základě toho vedoucí pracovníci jazykových týmů dospěli k závěru, že překlady mají přijatelnou kvalitu, a zaslali svá prohlášení o věrohodnosti řediteli.
	Ředitelství pro předsednictví a právní služba

	82 Ředitelství pro předsednictví odpovídá za rozpočtovou položku týkající se komunikačních činností a interinstitucionálních vztahů EÚD, na kterou bylo v roce 2021 přiděleno 250 000 EUR. Právní služba odpovídá za rozpočtovou položku týkající se právních nákladů a náhrad škody, která činila 50 000 EUR. Provedené kontroly nezjistily v těchto dvou rozpočtových položkách žádnou významnou chybu.
	Závěr ohledně systémů vnitřní kontroly

	83 Z kontrol ex ante a ex post za rok 2021 vyplývá, že systém vnitřní kontroly generálního sekretariátu funguje efektivně a dostatečně a že finanční a nefinanční rizika jsou v jeho ředitelstvích pod kontrolou. Kontroly odhalily především některé nevýznamné chyby a potřebu revidovat určité postupy. Náklady na kontroly lze považovat za přiměřené, přičemž na tento úkol je vyčleněno 15,2 ekvivalentů plného pracovního úvazku (včetně 0,2 v PMO). Přezkum rovněž prokázal spolehlivost systému řízení, který je založen na integrovaném programovém vybavení a obsahuje významný podíl automatických kontrol.
	84 V roce 2021 začal být v rámci systému vnitřní kontroly na základě doporučení útvaru interního auditu kladen větší důraz na nákladovou efektivnost kontrol a na dopad pandemie na provedené kontroly. Zvýšila se tak kvalita podávaných zpráv a jasně se ukázal význam rámce EÚD pro vnitřní kontrolu.
	85 Celkově je závěr útvaru interního auditu o systémech vnitřní kontroly za rok 2021 pozitivní: v nejrizikovějších oblastech činnosti generálního sekretariátu jsou zavedeny spolehlivé kontroly a bylo zachováno oddělení povinností jednotlivých zaměstnanců ve vztahu ke kontrolám ex ante a kontrolám ex post. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by vážně zpochybnily spolehlivost prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o legalitu a správnost finančních transakcí v roce 2021 (viz bod 65).
	Opatření přijatá v návaznosti na rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2019
	86 Dne 29. dubna 2021 udělil Evropský parlament absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019. Přehled opatření navazujících na připomínky vyjádřené v rozhodnutí o udělení absolutoria je uveden níže.
	Připomínky k udělení absolutoria EP za rok 2019
	Odpověď EÚD
	1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor, aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; s uspokojením bere na vědomí výrok auditora, že účetní závěrka Účetního dvora podává věrný a poctivý obraz jeho finanční situace;
	není relevantní
	2.  konstatuje, že v roce 2019 činil rozpočet Účetního dvora celkem 146 890 000 EUR (ve srovnání se 146 469 000 EUR v roce 2018 a 141 240 000 EUR v roce 2017) a že do konce roku 2019 bylo přiděleno na závazky 98 % veškerých prostředků (ve srovnání s 96,21 % v roce 2018 a 97,73 % v roce 2017);
	není relevantní
	3. připomíná, že rozpočet Účetního dvora je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami pracujícími v této instituci (hlava 1) a na výdaje týkající se budov, nábytku, zařízení a různých provozních výdajů (hlava 2);
	není relevantní
	4.  připomíná, že míry plnění u hlavy 2 se dostatečně nezlepšily – míra přidělování na závazky činila 64,17 % (ve srovnání s 59,13 % v roce 2018 a 57,13 % v roce 2017) a u plateb dosáhla výše 62,21 % (ve srovnání s 55,11 % v roce 2018 a 55,75 % v roce 2017); zdůrazňuje, že Účetní dvůr v dokumentu navazujícím na usnesení o udělení absolutoria za rok 2018 potvrdil, že bude nadále vyvíjet úsilí o zlepšení měr plnění a že bude své odhady rozpočtu pečlivě zvažovat;
	Plnění rozpočtu
	Domníváme se, že plnění hlavy 2 rozpočtu a zejména míru plateb je vhodnější sledovat za dvouleté období. Ukázalo se tak, že během dvouletého období (2018–2019) bylo čerpáno 91,38 % prostředků na platby a 98,04 % prostředků na závazky. Na konci roku 2019 dosahovala míra přidělených prostředků ročně 96,94 %. Platby na závazky činily 64,17 % a platby z prostředků 62,21 %.Míra čerpání prostředků v rámci hlavy 2 dosáhla v roce 2021 95,39 % (ve srovnání s 93,38 % v roce 2020). Platby představovaly 50,44 % konečných rozpočtových prostředků a 52,88 % závazků (v roce 2020 to bylo 51,46 % a 55,11 %). Závazky přenesené v souladu s článkem 12 finančního nařízení do roku 2022 odpovídaly 44,95 % konečných rozpočtových prostředků a 47,12 % závazků (v roce 2020 to bylo 41,92 % a 44,89 %). V každém případě budeme i nadále usilovat o zlepšení míry plnění plateb.
	5.  bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že je vhodnější sledovat rozpočtové plnění hlavy 2 z dvouleté perspektivy; uznává, že v uvedeném dvouletém období (2018–2019) bylo čerpáno 91,38 % prostředků na platby a 98,04 % prostředků na závazky;
	6.  konstatuje, že i nadále docházelo k přenášení prostředků, např. 3 057 772 EUR v roce 2019 v kapitole 21 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) ve srovnání s 4 310 280 EUR v roce 2018 v důsledku projektů IT, které stále probíhaly; konstatuje, že celková výše prostředků v hlavě 2, které byly přeneseny z roku 2018 do roku 2019, činila 6 068 597 EUR, a považuje za pozitivní to, že jejím důsledkem jsou platby z prostředků, které byly přeneseny, ve výši 5 777 454 EUR;
	není relevantní
	7.  konstatuje, že přenos prostředků v hlavě 1 a 2 z rozpočtového roku 2018 do rozpočtového roku 2019 činil 7 406 944 EUR a na jeho základě byly provedeny platby ve výši 6 553 576 EUR, tj. míra čerpání dosahovala 88,48 %, což se shoduje s mírou čerpání v roce 2018;
	není relevantní
	8.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr posuzuje návrh uvedený v usnesení o udělení absolutoria za rok 2018, totiž předložení nezávislé výroční zprávy o orgánech a institucích Unie jako součást úvah o strategii Účetního dvora na období 2021–2025, která by měla být přijata do konce roku 2020; v této souvislosti opakuje, že je třeba, aby Účetní dvůr důkladněji přezkoumal jeden každý orgán a instituci, aby tak Parlament mohl plnit své povinnosti orgánu příslušného k udělení absolutoria;
	Zvláštní oblasti: Správa
	Audit pátého okruhu víceletého finančního rámce „Správa“ se řídí metodikou auditu prohlášení o věrohodnosti Účetního dvora a umožňuje nám provádět zvláštní posouzení. Po mnoho let konzistentně uvádíme, že tato oblast vykazuje nízké riziko s mírou chyb pod prahem významnosti. Naše auditní práce v roce 2019 zahrnovala přezkoumání systémů dohledu a kontroly ve vybraných orgánech EU a zvýšení počtu smluvních zaměstnanců.
	V souladu s naší strategií na období 2021–2025 se budeme snažit doplnit kvantitativní informace v naší výroční zprávě o kvalitativní prvky založené na výsledcích konkrétních systémů a práce na dodržování předpisů. Součástí přístupu Účetního dvora k plánování je pečlivý výběr auditů, který přihlíží k našim strategickým cílům, zjištěným rizikům a názorům zúčastněných stran (včetně názorů Konference předsedů výborů EP). Děláme vše, co je v našich silách, abychom v rámci dostupných prostředků vybírali relevantní témata auditu.
	Účetní dvůr v současné době zvažuje svůj postup v otázce auditu prohlášení o věrohodnosti, konstatuje však, že určení míry chyb v dalších výdajových oblastech by vyžadovalo výrazné navýšení prostředků.
	9.  vítá odhodlání Účetního dvora vypracovat na žádost Parlamentu první zprávu o výkonnosti v rámci rozpočtu Unie, jejímž cílem je posoudit výsledky dosažené na základě výdajů z rozpočtu Unie, a zejména poskytnout posouzení výkonnosti každé politiky Unie; domnívá se, že audit výkonnosti je zásadní pro zhodnocení skutečného dopadu investic Unie;
	není relevantní
	10.  vyjadřuje politování nad tím, že opatření Účetního dvora v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2018 poskytla pouze omezené odpovědi na připomínky Parlamentu; zdůrazňuje, že navazující opatření jsou pro parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu nezbytná k určení toho, zda Účetní dvůr provedl doporučení Parlamentu; vyzývá Účetní dvůr, aby do příští zprávy o následných opatřeních zahrnul všechny nezbytné odpovědi a podrobnější vysvětlení ohledně provádění doporučení Parlamentu, výslovně zmiňoval každý bod usnesení o udělení absolutoria a poskytl veškeré nezbytné dokumenty;
	Opatření přijatá Účetním dvorem v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria
	Účetní dvůr bude usilovat o to, aby ve svých zprávách o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria podal co nejpodrobnější odpovědi, a v případě potřeby je připraven poskytnout veškeré podklady a další podrobné informace.
	11.  souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby Komise každý rok zveřejňovala výroční zprávu o řízení a výkonnosti dříve s cílem přezkoumat správnost předložených informací a podat o ní zprávu; bere na vědomí omezení vyplývající z pandemie COVID-19, která přinutila Účetní dvůr, aby zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2019 v listopadu 2020;
	není relevantní
	Lidské zdroje
	12.  konstatuje, že na konci roku 2019 existovalo 853 stálých a dočasných pracovních míst oproti 891 pracovním místům v roce 2013, což představuje pokles o 4,26 %; konstatuje zejména, že počet stálých pracovních míst klesl o 6,91 procentního bodu, zatímco počet dočasných pracovních míst vzrostl o 10,07 procentního bodu; žádá Účetní dvůr, aby posoudil, zda rostoucí tendence využívání dočasných pracovních míst odpovídá konkrétním potřebám Účetního dvora, nebo zda je spíše reakcí na rozpočtová omezení; konstatuje, že obsazení zaměstnanci je soustavně vyhodnocováno a že plán pracovních míst Účetního dvora v roce 2017 i v roce 2018 zahrnuje 853 pracovních míst; konstatuje, že po odchodu Spojeného království z Unie byl plán pracovních míst v průběhu roku 2019 v závislosti na výsledcích jednání upraven;
	Nábor a profesní příležitosti
	Stejně jako ostatní orgány EU se sídlem v Lucemburku se Účetní dvůr potýká s rostoucími obtížemi, pokud jde o zajištění náboru a setrvání úředníků vybraných ze seznamu úspěšných uchazečů výběrových řízení EPSO, protože mnozí dávají přednost zahájení kariéry v orgánech EU v Bruselu. Hlavním důvodem jsou stále vyšší životní náklady v Lucembursku, které se na rozdíl od jiných zemí EU nekompenzují prostřednictvím opravného koeficientu. Proto se Účetní dvůr v posledních letech stále více uchyloval k přijímání dočasných zaměstnanců v nižších platových třídách AD a při několika příležitostech uspořádal výběrová řízení pro auditory, které přijímal na dočasný pracovní poměr.
	13.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr v souladu se svou strategií na období 2018 až 2020 rozšiřuje své kontakty s výzkumníky, akademickou sférou a think-tanky a že měl Účetní dvůr k 1. červnu 2020 vyslaných 15 zaměstnanců do jiných mezinárodních subjektů; bere na vědomí, že Účetní dvůr pravidelně hostí pracovníky vyslané z jiných mezinárodních subjektů a že rovněž poskytl 55 stáží (ve srovnání s 60 v roce 2018) absolventům vysokých škol na dobu od tří do pěti měsíců; konstatuje, že v roce 2019 bylo šest stáží neplacených; žádá Účetní dvůr, aby poskytoval stážistům příspěvek, který pokrývá alespoň jejich životní náklady, a to i v případě krátkodobých stáží; vítá skutečnost, že Účetní dvůr uzavřel za účelem budoucí spolupráce několik partnerství s univerzitami a profesními organizacemi;
	Stáže EÚD
	Obecně Účetní dvůr nabízí stážistům příspěvek, který pokrývá alespoň jejich životní náklady, a to i v případě krátkodobých stáží. Šest neplacených stáží v roce 2019, na které Evropský parlament poukázal, byly „atypické“ stáže, jejichž účelem bylo motivovat stážisty, aby sledovali práci Účetního dvora. Většina z nich trvala krátkou dobu (maximálně jeden měsíc) a pouze dvě trvaly tři měsíce. Tři stážisté přišli z vnitrostátních kontrolních úřadů, a byli proto placeni svými institucemi. V případě jedné stáže, která trvala velmi krátkou dobu (od 1. do 30. června 2019), stážista již žil v Lucemburku a v jednom dalším případě se navazovalo na dohodu s překladatelskou školou v Belgii, která každoročně vybírá jednoho stážistu, aby u Účetního dvora absolvoval krátkodobou stáž (od 1. 2. do 30. dubna 2019).
	14.  konstatuje, že politika přijímání zaměstnanců uplatňovaná Účetním dvorem, která vychází z reformy provedené v roce 2016 a je v souladu s obecnými zásadami a podmínkami zaměstnávání v orgánech Unie, dělá z Účetního dvora organizaci strukturovanou podle úkolů; konstatuje, že zaměstnanci jsou zařazeni do společné skupiny na úrovni celého Účetního dvora, ze které jsou pak přidělováni do auditních senátů nebo na konkrétní auditní úkoly; konstatuje, že v procesu přidělování zaměstnanců ze skupiny na úkoly dbá Účetní dvůr na zajištění toho, aby byly potřebné odborné a lidské zdroje k dispozici včas a aby v rámci pravidelně uskutečňované mobility docházelo k odpovídající rotaci pracovníků napříč týmy;
	není relevantní
	15.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr učinil kroky v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců z roku 2018 a přijal opatření související s dobrými životními podmínkami zaměstnanců, jako je síť důvěrných kontaktních osob Účetního dvora napříč organizací pro poskytování odborné a, pokud o to požádá zaměstnanec, anonymní podpory zaměstnancům; konstatuje, že Účetní dvůr rovněž poskytuje pět bezplatných sedění psychology a organizuje prezentace o tom, jak se vypořádat s vyhořením, a pro vedoucí pracovníky o tom, jak odhalovat obtěžování a zakročit proti němu;
	není relevantní
	16.  je znepokojen poklesem počtu žen mezi řediteli z 30 % v roce 2018 na 20 % v roce 2019 a počtu žen na pozicích vedoucího oddělení z 39 % v roce 2018 na 35 % v roce 2019; bere však na vědomí mírný nárůst počtu žen mezi členy Účetního dvora z 21 % v roce 2018 (6 z 28 členů) na 25 % v roce 2019 (7 z 28 členů); poukazuje na závazek Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, že podpoří přezkum procesu jmenování členů Účetního dvora tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi muži a ženami (členy bylo v roce 2019 sedm žen a dvacet jedna mužů); připomíná výzvu určenou členským státům, aby aktivněji vybízely ženy k podávání přihlášek na tyto druhy pracovních pozic; opakuje, že Rada by během postupu jmenování měla vždy navrhnout alespoň dva kandidáty – jednu ženu a jednoho muže;
	Vyvážené zastoupení žen a mužů
	V posledních letech se vyváženost v zastoupení žen a mužů na úrovni vedoucích pracovníků EÚD zlepšila: k lednu 2022 se podíl žen v ředitelských pozicích zvýšil na 40 %, zatímco podíl žen na ostatních vedoucích pozicích činí 37 %. Součástí nové politiky a akčního plánu v oblasti rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025 je několik opatření, jejichž účelem je motivovat ženy k práci na vedoucích pozicích:
	 pokračovat v praxi generálního tajemníka, který pravidelně rozesílá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům e-mail, v němž vyzývá auditorky, aby se ucházely o pozici vedoucích úkolů;
	 vést rozhovory nebo anonymní průzkumy mezi ženami (AD 9 a výše), které váhají přijmout vedoucí úlohu, aby bylo možné pochopit jejich důvody a navrhnout alternativní řešení (funkci vedoucího úkolu mohou například vykonávat společně dva úředníci);
	 pořádat neformální setkání pro zkušené ženy ve funkci vedoucí úkolu, aby se mohly podělit o své znalosti;
	 zajistit, aby ředitelé každých šest měsíců předkládali svým senátům zprávu o podílu žen a mužů ve funkci vedoucích úkolu, a informace dále předávat generálnímu sekretariátu; generální tajemník může správnímu výboru jednou za půl roku předložit aktuální informace;
	 organizovat školení, odborné vedení a poradenství pro zaměstnankyně, které budou poskytovat jak odborníci na kariéru, tak jiné ženy, které mohou sloužit jako vzor;
	 provést rozhovory s účastnicemi programu rozvoje vůdčích schopností, vypracovat diskusní dokument s informacemi o jejich motivaci a omezeních a nabídnout podpůrná opatření jako mentorství a odborné vedení; využít stávající podpůrné iniciativy, jako je program Komise pro rozvoj talentovaných pracovníků z řad žen;
	 vést pohovory se zaměstnanci odcházejícími z EÚD, včetně otázek o důvodech odchodu žen, a vypracovat dokument shrnující poznatky z těchto pohovorů; jednou ročně analyzovat všechny výstupní pohovory a s příslušnými odděleními diskutovat o získaných zkušenostech.
	17.  vítá, že Účetní dvůr na správní úrovni nadále prosazuje rovné kariérní příležitosti pro zaměstnance a že se zejména trvale snaží zlepšit genderovou vyváženost ve vedoucích pozicích; konstatuje, že Účetní dvůr zahájil v roce 2019 program osobního rozvoje pro přípravu na výkon vedoucích pozic zaměřený na rozvoj dovednosti potenciálních vedoucích pracovníků, kde uplatňuje vyvážené zastoupení mužů a žen;
	není relevantní
	18.  oceňuje účast Účetního dvora ve Smíšeném výboru pro rovné příležitosti a na akčním plánu pro rovné příležitosti na období 2018–2020, který se rovněž zabývá otázkami věku a zdravotního postižení; žádá Účetní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o provádění akčního plánu.
	Opatření navazující na akční plán na období 2018–2020 byla provedena v rámci širšího projektu, jehož cílem bylo připravit nový akční plán EÚD pro politiku rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025, který byl přijat v květnu 2021. Cílem nového akčního plánu je snížit případné nerovnosti. Budeme podporovat muže, aby čerpali rodičovskou dovolenou, a za tímto účelem organizovat setkání, na nichž se budou moci muži, kteří čerpali rodičovskou dovolenou, podělit o své zkušenosti, nebo žádat dobrovolníky, aby fungovali jako kontaktní místo pro muže, kteří v této věci hledají poradenství. 
	Budeme také nadále provádět následnou analýzu povyšovacího řízení za uplynulý rok, aby se vyloučila předpojatost související s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, prací na částečný úvazek nebo jinou demografickou charakteristikou zaměstnanců (například věk, státní příslušnost, druh smlouvy). Plánujeme zlepšit podporu práce na částečný úvazek zavedením systému sledování počtu zaměstnanců, aby bylo možno týmům a senátům vynahradit ztrátu ekvivalentů plného pracovního úvazku způsobenou prací na částečný úvazek a všemi typy dlouhodobější nepřítomnosti zaměstnanců (například mateřskou dovolenou, pracovním volnem z osobních důvodů, dlouhodobou nemocenskou dovolenou, přeřazením do jiné funkce). Tuto ztrátu nahradíme nejvíce zasaženým útvarům.
	V neposlední řadě budeme prosazovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, podporovat přechod ke kulturnímu a organizačnímu zaměření na výsledky spíše než na počet odpracovaných hodin a počet hodin fyzické přítomnosti, abychom vytvořili flexibilní prostředí, v němž mohou účinně fungovat hybridní týmy. V průběhu celé první poloviny roku 2021 jsme již vedli kampaň o právu na odpojení a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a hodláme v tomto směru pokračovat.
	19.  naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby usiloval o další zlepšení v oblasti zeměpisné vyváženosti mezi zaměstnanci (konkrétně pro funkční skupiny AST 1–4 a 5–9, v nichž existuje výrazná početní převaha některých státních příslušností); vyzývá Účetní dvůr, aby připravil akční plán pro nábor nových zaměstnanců s ohledem na zeměpisnou vyváženost, jak je stanoveno v článku 7 služebního řádu;
	EÚD se účastní interinstitucionálních setkání s úřadem EPSO, jejichž účelem je jednat o osvědčených postupech, které umožní přilákat rozmanitější soubor uchazečů a zvýší zeměpisnou vyváženost pracovního kolektivu. Budeme i nadále spolupracovat s úřadem EPSO na jeho projektu, jehož cílem je vytvořit ve spolupráci s členskými státy nástroj pro sledování rovnosti a rozmanitosti při náboru zaměstnanců. Jednou ročně také EÚD zveřejňuje informace o zeměpisném zastoupení ve své roční sociální rozvaze EÚD, která obsahuje soupis všech zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků a asistentů, rozdělených podle státní příslušnosti.Cílem nové politiky a akčního plánu EÚD v oblasti rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025 je vést se členy EÚD z nedostatečně zastoupených zemí diskusi o tom, jak přilákat/motivovat nové uchazeče a dosáhnout tak toho, aby soubor uchazečů byl rozmanitější. V pozdější fázi vypracuje EÚD akční plán, který bude zahrnovat i připomínku Evropského parlamentu a příslušnou analýzu EÚD. Na základě tohoto akčního plánu pak EÚD zahájí diskusi.
	20.  konstatuje, že pro všechny zaměstnance je k dispozici pružné uspořádání práce s výjimkou některých kategorií, kde to není z praktických důvodů možné; konstatuje však, že velkou většinu zaměstnanců, kteří v roce 2019 tohoto uspořádání využili, tvořily ženy (87 % zaměstnanců pracujících na částečný úvazek a 68 % zaměstnanců, kteří čerpali rodičovskou dovolenou); vyzývá Účetní dvůr, aby se touto situací zabýval v souvislosti se svou politikou kariérních příležitostí a rozmanitosti; vybízí Účetní dvůr, aby pružné uspořádání práce doplnil o ochranu práva zaměstnanců na odpojení;
	Rovné příležitosti
	V květnu 2021 přijal EÚD nový akční plán politiky rozmanitosti a začleňování na období 2021–2025. Cílem nového akčního plánu je snížit případné nerovnosti. Budeme podporovat muže, aby čerpali rodičovskou dovolenou, a za tímto účelem organizovat setkání, na nichž se budou moci muži, kteří čerpali rodičovskou dovolenou, podělit o své zkušenosti, nebo žádat dobrovolníky, aby fungovali jako kontaktní místo pro muže, kteří v této věci hledají poradenství.Budeme také nadále provádět následnou analýzu povyšovacího řízení za uplynulý rok, aby se vyloučila předpojatost související s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, prací na částečný úvazek nebo jinou demografickou charakteristikou zaměstnanců (například věk, státní příslušnost, druh smlouvy). Plánujeme zlepšit podporu práce na částečný úvazek zavedením systému sledování počtu zaměstnanců, aby bylo možno týmům a senátům vynahradit ztrátu ekvivalentů plného pracovního úvazku způsobenou prací na částečný úvazek a všemi typy dlouhodobější nepřítomnosti zaměstnanců (například mateřskou dovolenou, pracovním volnem z osobních důvodů, dlouhodobou nemocenskou dovolenou, přeřazením do jiné funkce). Tuto ztrátu nahradíme nejvíce zasaženým útvarům.V neposlední řadě budeme prosazovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, podporovat přechod ke kulturnímu a organizačnímu zaměření na výsledky spíše než na počet odpracovaných hodin a počet hodin fyzické přítomnosti, abychom vytvořili flexibilní prostředí, v němž mohou účinně fungovat hybridní týmy. V průběhu celé první poloviny roku 2021 jsme vedli kampaň o právu na odpojení a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a hodláme v tomto směru i nadále pokračovat.
	21.  souhlasí s připomínkami Účetního dvora, podle něhož jsou vysoké životní náklady v Lucembursku jedním z hlavních faktorů, které vedou k obtížím při najímání a udržení zaměstnanců; opakovaně vyjadřuje své znepokojení nad narůstajícím problémem rozdílu v kupní síle, s nímž se potýkají unijní úředníci vyslaní do Lucemburska;
	není relevantní
	Budovy, bezpečnost
	22.  vítá modernizaci budovy K2 s cílem vylepšit její technické vybavení s přihlédnutím k novým poznatkům v oblasti ochrany životního prostředí a přeměnit stávající prostory pro archivaci (které už nejsou díky digitalizaci potřeba) na několik společných prostor pro spolupráci a duševní pohodu, jako jsou zasedací a videokonferenční místnosti a kuchyňky;
	není relevantní
	23.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr provedl v roce 2017 předběžnou studii a že výsledky této studie byly vzaty v úvahu v současném projektu modernizace; konstatuje, že Účetní dvůr dál pokračuje ve využívání jednotlivých kanceláří a pouze několika společně využívaných prostor; vítá, že byla uspořádána setkání určená k tomu, aby se zaměstnanci mohli s projektem seznámit, a že získaná zpětná vazba byla povětšinou pozitivní;
	není relevantní
	24.  vítá vylepšení týkající se zabezpečeného prostoru kolem budov, zejména vybudování přídavných plotů, nových parkovacích bariér a kontrolovaného vjezdu na parkoviště v budově K3, což je projekt s termínem dokončení v roce 2020; konstatuje, že kromě pravidelných výdajů, jako jsou pravidelné kontroly zařízení, investoval Účetní dvůr v roce 2019 celkem 123 000 EUR do opatření v oblasti fyzické bezpečnosti;
	není relevantní
	25.  bere na vědomí opatření přijatá s ohledem na bezpečnost zaměstnanců, konkrétně plán pro nepředvídané události pro řešení rozsáhlých incidentů, interní postup v případě možné jaderné havárie a meziútvarovou dohodu s Evropskou službou pro vnější činnost, aby bylo možné využít jejích doporučení týkajících se misí do zemí s vysokou a kritickou úrovní ohrožení;
	není relevantní
	Životní prostředí
	26.  konstatuje, že na konci roku 2019 byl proveden externí audit zaměřený na systém pro environmentální řízení činnosti a audit (EMAS) a na jeho základě si Účetní dvůr úspěšně obnovil svou certifikaci EMAS na období 2020 až 2022 a přijal nový plán opatření řešících klimatickou krizi; konstatuje, že bilance CO2 v případě Účetního dvora je zveřejňována každý rok na jeho internetových stránkách, a je tak dobře vysledovatelné úsilí, které Účetní dvůr v rámci širšího projektu EMAS vynakládá na snížení své uhlíkové stopy a naplnění cíle udržitelného rozvoje v rámci růstové strategie Evropa 2020, který byl schválen v roce 2010 Evropskou radou;
	není relevantní
	Digitalizace, kybernetická bezpečnost
	27. vítá skutečnost, že Účetní dvůr v polovině roku 2018 přijal akční plán pro kybernetickou bezpečnost s tříletým časovým rámcem; konstatuje, že v průběhu roku 2019 bylo dosaženo těchto cílů: účinnější a pravidelnější odstraňování zranitelných míst v softwaru, prevence neoprávněného přístupu ke cloudovým službám, přezkum zabezpečení informací a zlepšení kapacit pro monitorování bezpečnosti; vítá školení zaměřené na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Účetního dvora; konstatuje, že Účetní dvůr také využívá služeb a infrastruktury kybernetické bezpečnosti poskytovaných skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU;
	není relevantní
	28.  vítá zřízení řídícího výboru pro digitální oblast, jehož cílem je pokročit s digitální transformací auditu v rámci iniciativy nazvané „Digitalizace auditu EÚD“; konstatuje, že v roce 2019 podpořila interdisciplinární inovační laboratoř Účetního dvora zaměřená na digitální transformaci auditu s využitím dat a technologií deset auditních úkolů, včetně pilotního projektu, který se týkal využívání dat velkého objemu pro audit výkonnosti; žádá Účetní dvůr, aby Parlament informoval o veškerých překážkách, s nimiž se setkal, když požadoval od orgánů Unie údaje ve strojově čitelném formátu;
	Technologie a údaje v auditu
	Účetní dvůr ve své strategii na období 2021–2025 stanovil intenzivnější využívání technologií a data při provádění auditů jako jednu ze svých klíčových strategických priorit a definoval cíle pro urychlení digitální transformace své auditní činnosti. Patří k nim: i) „usilovat o získání bezpečného a snadného přístupu k údajům kontrolovaných subjektů“; ii) „podporovat kulturu digitálního auditu a digitální přístup v naší práci“; iii) „investovat do potřebných odborných dovedností a znalostí svých zaměstnanců“; a iv) „zavádět nové nástroje a techniky digitálního auditu vhodné pro naši kontrolní oblast, včetně automatizovaného shromažďování dat a analýzy, a rovněž využívat stávající digitální kapacity EÚD“.
	K dosažení těchto cílů přijal Účetní dvůr plán rozvoje vypracovaný řídícím výborem pro digitalizaci v oblasti využívání dat a technologií při auditu, který bude v následujících pěti letech prováděn jednotlivými útvary celého orgánu. Ve fázi provádění tohoto plánu bude prioritou zjistit, jakým způsobem orgány EU přistupují k údajům a jak může EÚD získávat údaje v nějakém použitelném formátu. V této souvislosti nahlásíme veškeré obtíže, s nimiž se při získávání strojově čitelných údajů od jednotlivých orgánů setkáme.
	Byl vytvořen nový tým zaměřený na podporu využívání datové vědy a technologií při auditu. Skládá se z kvalifikovaných vědců v oblasti dat a auditorů IT a úzce spolupracuje se všemi auditními senáty na další digitální transformaci naší auditní činnosti.
	Informační systémy EÚD jsou založeny na spolehlivých zásadách architektury, které zohledňují přístup založený na poměru nákladů a přínosů v souladu s běžnými technologiemi, kterou jsou pořizovány interinstitucionálně. Na základě těchto kritérií jsme se jako klíčové složky našeho portfolia rozhodli zavést určitý svobodný a otevřený software. Pokud jde o EÚD jako „poskytovatele“ svobodného a otevřeného softwaru, rádi bychom zdůraznili, že náš vývoj softwaru je velmi omezený, neboť uplatňujeme zásadu „opětovné použití před nákupem, nákup před vývojem“.
	Účetní dvůr pozorně sleduje doporučení evropského inspektora ochrany údajů a plně podporuje úsilí orgánů EU (zastoupených Útvarem Evropské komise pro informatiku (EC-DIGIT)) o přizpůsobení dohody se společností Microsoft příslušnému nařízení Evropské unie.
	29.  vítá skutečnost, že v dubnu 2019 bylo zveřejněno rozhodnutí Účetního dvora č. 6-2019 o politice otevřených údajů a o opakovaném využívání dokumentů a že IT systémy Účetního dvora jsou založeny na zásadách pevné infrastruktury, které, pokud jde o technologie pořizované na interinstitucionální úrovni, zohledňují přístup založený na posuzování nákladů a přínosů; vítá, že v rámci Účetního dvora se v souladu s těmito zásadami používají technologie s otevřeným zdrojovým kódem; vybízí Účetní dvůr, aby upřednostňoval technologie s otevřeným zdrojovým kódem s cílem zabránit uzamčení („vendor lock-in“), zachovat kontrolu nad vlastními technickými systémy, poskytnout silnější záruky v oblasti ochrany soukromí a údajů uživatelů a zvýšit bezpečnost a transparentnost pro veřejnost;
	30.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr v roce 2016 zavedl akční plán, který měl být vypracován pro účely nařízení (EU) 2016/679 a být v souladu s uvedeným nařízením, jakmile bude použitelné pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie; konstatuje, že povinnosti v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti informací byly v roce 2019 restrukturalizovány s cílem rozdělit a posílit přidělené zdroje;
	31.  vybízí Účetní dvůr, aby se řídil doporučeními evropského inspektora ochrany údajů, aby znovu vyjednal interinstitucionální licenční smlouvu a prováděcí smlouvu, které podepsaly orgány Unie a společnosti Microsoft v roce 2018, s cílem dosáhnout digitální svrchovanosti, zabránit uzamčení a nedostatečné kontrole a zajistit ochranu osobních údajů;
	Interinstitucionální spolupráce
	32.  vybízí Účetní dvůr, aby rozvíjel další součinnost a racionalizaci s ostatními orgány a institucemi Unie prostřednictvím interinstitucionální spolupráce; bere na vědomí, že Účetní dvůr používá nástroje a služby poskytované jinými institucemi nebo společně s nimi, například meziútvarovou dohodu s úřadem hlavního pokladníka Komise (PMO), zahrnující správu penzí, finančních nároků a výplat; bere na vědomí, že Účetní dvůr využívá IT nástroje Komise v oblastech, jako jsou pracovní cesty, personální oblast, vzdělávání a překlady; vítá účast na společných zadávacích řízeních s různými dalšími orgány, pokud jde o oblast IT, překladů atd.;
	Dohody o úrovni služeb:
	EÚD se podílí na činnosti různých stálých a jednorázových výborů a pracovních skupin, kde orgány EU spolupracují, vyměňují si informace a osvědčené postupy a pokud možno vyvíjejí společná řešení. EÚD má veškerý zájem na podpoře součinnosti s ostatními orgány EU uzavíráním meziútvarových dohod a máme v úmyslu využít všech příležitostí ke spolupráci s ostatními orgány a institucemi EU. EÚD má v současné době s Evropskou komisí širokou dohodu o úrovni služeb v oblasti zdravotního pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, důchodů, výpočtu platů a plateb, správy finančních práv a výdajů na služební cesty, a s ostatními orgány EU pak v oblasti poskytování interinstitucionálních aplikací IT. Přestože formální analýza nákladů a přínosů není prováděna ve všech případech, lze říci, že tyto dohody přinášejí Účetnímu dvoru jasné výhody. Spolupracujeme rovněž s Komisí v jiných oblastech, např. v oblasti odborné přípravy, a ve spolupráci s ostatními institucemi organizujeme různá zadávací řízení. Účetní dvůr je připraven využít i další možnosti interinstitucionální spolupráce.
	33.  bere na vědomí, že v návaznosti na interinstitucionálně dohodnutou metodiku činily náklady na služby externích překladatelů v roce 2019 celkem 2 740 366 EUR, a že pokud by odpovídající překlady byly prováděny interně, celkové náklady za stejný počet stran by byly 4 647 880 EUR;
	není relevantní
	34.  žádá Účetní dvůr, aby poskytl informace o veškerých vylepšeních, která byla provedena za účelem zefektivnění administrativních postupů, jež je v podmínkách stále se zvyšující pracovní zátěže nezbytné; připomíná nezbytnost průběžných reforem, které musí zajistit, aby byl Účetní dvůr dobře připraven na budoucí výzvy;
	Efektivita naší práce
	Účetní dvůr trvale usiluje o zvyšování efektivity své práce, a to jak v oblasti prohlášení o věrohodnosti, tak v oblasti auditů výkonnosti. V souladu s naší strategií na období 2021–2025 přezkoumáme svou metodiku a postupy, abychom mohli provést a přizpůsobit svoji auditní práci na prohlášení o věrohodnosti. Změny zahrnují širší využívání datových a informačně technologických nástrojů a technologií, u nichž krátkodobě vidíme potenciál pro finanční audity spolehlivosti účetních závěrek a audity správnosti příjmů a správních výdajů.Účetní dvůr využívá všech příležitostí, aby zjednodušoval své postupy, zlepšoval svoji efektivitu a mohl vyčlenit co největší množství prostředků na svou hlavní činnost. Nejnovějším příkladem našeho úsilí v tomto směru je náš záměr omezit čistě překladatelskou a revizní činnost našeho ředitelství jazykových a redakčních služeb, čehož chceme dosáhnout omezením revizní práce a častějším využíváním externě zajišťovaných služeb. Překladatelé tak budou moci poskytovat přímější podporu auditorům během jejich auditní práci, např. v podobě pomoci při vypracovávání auditních zpráv a tlumočení během schůzek s kontrolovanými subjekty.Průměrná doba přípravy zvláštních zpráv pro strategické období 2018–2020 činila 15,1 měsíce. V období 2013–2017 to bylo 16,9 měsíce. Průměrnou doby přípravy zvláštních zpráv se budeme i nadále snažit krátit, aniž by to bylo na úkor jejich kvality.
	35.  žádá Účetní dvůr, aby zvážil, jak by se mohl po uzavření meziútvarové dohody připojit k rejstříku transparentnosti; uznává interinstitucionální spolupráci mezi Účetním dvorem a dalšími orgány a institucemi Unie prostřednictvím dohod o úrovni služeb; požaduje informace o tom, zda se před uzavřením každé dohody vypracovává analýza nákladů a přínosů;
	Dne 15. prosince 2020 schválily Evropský parlament, Evropská komise a Rada na politické úrovni interinstitucionální dohodu o povinném rejstříku transparentnosti. Tato nová dohoda nahradí dohodu z roku 2014. Jakmile ji všechny tři orgány v souladu se svými postupy přijmou, bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a dvacátým dnem po svém vyhlášení vstoupí v platnost. Účetní dvůr bere na vědomí možnost uvedenou v článku 11 této interinstitucionální dohody.
	36.  vítá správní ujednání podepsané v roce 2019 mezi Účetním dvorem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) zajišťující strukturovaný rámec pro spolupráci a usnadňující včasnou výměnu informací mezi těmito subjekty podle nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a rozhodnutí vydaná Účetním dvorem v souvislosti s interními šetřeními; vítá skutečnost, že toto ujednání již vyústilo v účinnější spolupráci mezi Účetním dvorem a úřadem OLAF, zřízení stálých kontaktních míst umožňujících časté výměny a rychlejší a pravidelnější zpětnou vazbu k případům, které Účetní dvůr předává úřadu OLAF; konstatuje, že jsou v tomto ujednání obsažena i ustanovení, která nesouvisejí se základní činností Účetního dvora, jako např. organizování školení, seminářů a výměn úředníků; konstatuje, že v roce 2019 Účetní dvůr oznámil úřadu OLAF deset případů podezření na podvod oproti devíti případům v roce 2018 (osm jich bylo odhaleno při auditu a ve dvou případech se jednalo o oznámení třetí stranou);
	není relevantní
	37.  bere na vědomí, že se Úřad evropského veřejného žalobce a Účetní dvůr dohodly na projednání budoucí správní dohody, která bude představovat rámec jejich spolupráce; žádá Účetní dvůr, aby Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu náležitě o této věci informoval; vítá skutečnost, že Účetní dvůr přispěl k vytvoření útvaru interního auditu v rámci Úřadu evropského veřejného žalobce;
	Správní dohoda s Úřadem evropského veřejného žalobce
	Účetní dvůr a Úřad evropského veřejného žalobce se dohodly a přijaly pracovní ujednání, které bylo podepsáno v září 2021. Dohoda zdůrazňuje společný zájem na maximální zefektivnění boje proti podvodům, korupci a jakékoli jiné trestné činnosti poškozující finanční zájmy EU a na tom, aby se stejná práce nedělala dvakrát. Byly dohodnuty zejména tyto body a podmínky: včasná spolupráce v oblasti předávání informací a údajů, jejich zpřístupňování a jejich výměny; preventivní opatření na straně EÚD; zpřístupnění prostor EÚD Úřadu evropského veřejného žalobce za účelem vedení vyšetřování; a poskytování informací Evropskému účetnímu dvoru ze strany Úřadu evropského veřejného žalobce pro účely auditu. Obě strany budou rovněž spolupracovat na odborné přípravě v oblastech společného zájmu a mohou si vyměňovat své zaměstnance. Plánují se rovněž pravidelná setkání mezi EÚD a Úřadem evropského veřejného žalobce.
	38.  vítá skutečnost, že v říjnu 2019 bylo podepsáno memorandum o porozumění s Evropskou centrální bankou (ECB), v němž se stanoví praktická ujednání pro sdílení informací o činnostech dohledu prováděných ECB;
	není relevantní
	39.  vítá spolupráci Účetního dvora s nejvyššími kontrolními úřady členských států, která Účetnímu dvoru umožňuje podporovat činnosti nezávislého externího auditu v Unii a jejích členských státech; bere na vědomí zapojení Účetního dvora do činnosti Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) a Evropské regionální skupiny INTOSAI, zejména v rámci jejích pracovních skupin pro audity ochrany životního prostředí, informační technologie a audit zacházení s finančními prostředky přidělovanými na přírodní katastrofy a katastrofy vyvolané vlivem člověka, a její pracovní skupiny pro audit a etiku;
	není relevantní
	40.  bere na vědomí, že evropská veřejná ochránkyně práv vyzvala Účetní dvůr (v rámci konzultací konaných ve všech orgánech a institucích Unie), aby se vyjádřil k návrhu veřejné ochránkyně práv s názvem Praktická doporučení pro administrativu EU k používání úředních jazyků EU při komunikaci s veřejností (věc SI/98/2018/DDJ), na což Účetní dvůr odpověděl, že jeho současná politika již je v souladu s pravidly; požaduje, aby do tohoto procesu byly zahrnuty i národní znakové jazyky;
	Používání národních znakových jazyků
	EÚD provede analýzu proveditelnosti používání národních znakových jazyků.
	41.  vyzdvihuje, že Účetní dvůr usiluje o další zlepšení své komunikace se zúčastněnými subjekty, médii a širokou veřejností; je si vědom, že po volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2019, vytvořil Účetní dvůr portál pro dokumenty a publikace, na kterém jsou všem poslancům Parlamentu poskytována důležitá fakta a údaje; vítá, že tento portál je nyní rovněž veřejně přístupný na internetových stránkách Účetního dvora a umožňuje rychlé a snadné vyhledávání zpráv a publikací; vítá současnou modernizaci internetových stránek Účetního dvora, která má ještě více zpřístupnit činnost Účetního dvora a její výsledky a zvýšit jejich srozumitelnost;
	není relevantní
	42.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr zaznamenal velký nárůst zájmu sdělovacích prostředků, zejména o jeho zvláštní zprávy;
	není relevantní
	Vnitřní řízení, vnitřní kontrola a výkonnost
	43.  bere na vědomí, že Účetní dvůr používá soubor klíčových ukazatelů výkonnosti ke sledování dosaženého pokroku; s potěšením konstatuje, že z analýzy provedené Účetním dvorem plyne, že 96 % doporučení uvedených ve výroční zprávě za rok 2015 a 94 % doporučení ve zvláštních zprávách roku 2015 bylo realizováno v plném rozsahu, ve většině ohledů nebo v některých ohledech; konstatuje, že Účetní dvůr vydal 6 výročních práv, 36 zvláštních zpráv, 3 stanoviska, 18 zpráv o připravovaném auditu a čtyři další publikace, což dohromady tvoří celkem 67 publikací vydaných Účetním dvorem v roce 2019; konstatuje, že v roce 2019 bylo přibližně 52 % zdrojů Účetního dvora využito na jeho činnost v oblasti prohlášení o věrohodnosti a na finanční audity agentur a dalších subjektů Unie; žádá Účetní dvůr, aby informoval o dopadu svých zvláštních zpráv a dalších produktů a o míře spokojenosti s nimi a o vybraných tématech auditu;
	Měření přidané hodnoty naší práce
	Hodnotíme pravděpodobný dopad a užitečnost své práce, jak je vnímají čtenáři našich zpráv v Evropském parlamentu, Radě, Komisi, agenturách EU, stálých zastoupeních členských států, agenturách a NKI členských států, nevládních organizacích, akademické obci, sdělovacích prostředcích a dalších subjektech. Od roku 2018 provádíme anonymizované elektronické průzkumy, v nichž čtenáře našich zpráv žádáme, aby se vyjádřili k vybranému počtu z nich. Respondenti mohou hodnotit kvalitu zpráv a předkládat obecné návrhy týkající se naší práce. Tyto informace zveřejňujeme ve zvláštní části našich výročních zpráv o činnosti. V roce 2020 považovalo 84 % respondentů našich průzkumů naše publikace za užitečné (88 % v roce 2019) a 75 % respondentů považovalo za pravděpodobné, že naše zprávy mají určitý dopad (81 % v roce 2019). Po přijetí naší strategie na období 2021–2025 rovněž přezkoumáme a v případě potřeby aktualizujeme opatření pro hodnocení výkonnosti.
	44.  vyzývá Účetní dvůr, aby se v rámci udělování absolutoria zaměřil na zkoumání nových způsobů, jak poskytovat více informací o správních výdajích ostatních orgánů a institucí Unie; opakuje, že obecný přístup Účetního dvora k auditu by měl zahrnovat důkladnější kontrolu a cílenější hodnocení; opětovně vyzývá k důkladnějšímu přezkumu správních výdajů a podpůrných opatření ze strany jiných orgánů Unie, zejména v otázkách, které nabývají na důležitosti nebo jsou dokonce zásadní;
	Audit pátého okruhu víceletého finančního rámce „Správa“ se řídí metodikou auditu prohlášení o věrohodnosti Účetního dvora a umožňuje nám provádět zvláštní posouzení. Po mnoho let konzistentně uvádíme, že se jedná o oblast s nízkým rizikem s mírou chyb pod prahem významnosti. Naše auditní práce v roce 2019 zahrnovala přezkoumání systémů dohledu a kontroly ve vybraných orgánech EU a zvýšení počtu smluvních zaměstnanců.V souladu s naší strategií na období 2021–2025 se budeme snažit doplnit kvantitativní informace v naší výroční zprávě o kvalitativní prvky založené na výsledcích konkrétních systémů a práce na dodržování předpisů. Součástí přístupu Účetního dvora k plánování je pečlivý výběr auditů, který přihlíží k našim strategickým cílům, zjištěným rizikům a názorům zúčastněných stran (včetně názorů Konference předsedů výborů EP). Děláme vše, co je v našich silách, abychom v rámci dostupných prostředků vybírali relevantní témata auditu.Účetní dvůr v současné době zvažuje svůj postup v otázce auditu prohlášení o věrohodnosti, konstatuje však, že určení míry chyb v dalších výdajových oblastech by vyžadovalo výrazné navýšení prostředků.
	45.  vítá úsilí Účetního dvora, který se v souladu s finančním nařízením snaží vypracovávat své zvláštní zprávy obvykle do 13 měsíců, přičemž poznamenává, že průměrná doba na vypracování zvláštních zpráv je stále delší než uvedená lhůta;
	Efektivita naší práce
	Účetní dvůr trvale usiluje o zvyšování efektivity své práce, a to jak v oblasti prohlášení o věrohodnosti, tak v oblasti auditů výkonnosti. V souladu s naší strategií na období 2021–2025 přezkoumáme svou metodiku a postupy, abychom mohli provést a přizpůsobit svoji auditní práci na prohlášení o věrohodnosti. Změny zahrnují širší využívání datových a informačně technologických nástrojů a technologií, u nichž krátkodobě vidíme potenciál pro finanční audity spolehlivosti účetních závěrek a audity správnosti příjmů a správních výdajů.
	Účetní dvůr využívá všech příležitostí, aby zjednodušoval své postupy, zlepšoval svoji efektivitu a mohl vyčlenit co největší množství prostředků na svou hlavní činnost. Nejnovějším příkladem našeho úsilí v tomto směru je náš záměr omezit čistě překladatelskou a revizní činnost našeho ředitelství jazykových a redakčních služeb, čehož chceme dosáhnout omezením revizní práce a častějším využíváním externě zajišťovaných služeb. Překladatelé tak budou moci poskytovat přímější podporu auditorům během jejich auditní práci, např. v podobě pomoci při vypracovávání auditních zpráv a tlumočení během schůzek s kontrolovanými subjekty.
	Průměrná doba přípravy zvláštních zpráv pro strategické období 2018–2020 činila 15,1 měsíce. V období 2013–2017 to bylo 16,9 měsíce. Průměrnou doby přípravy zvláštních zpráv se budeme i nadále snažit krátit, aniž by to bylo na úkor jejich kvality.
	46.  vítá interní audit výdajů na služební cesty členů a vysokých úředníků, nákladů na reprezentaci členů a využívání vozového parku služebních vozidel Účetního dvora za účelem prověření spolehlivosti řídicích a kontrolních systémů Účetního dvora použitelných na členy a vysoké úředníky; konstatuje, že naprostá většina náhodně vybraných operací, které byly posuzovány útvarem interního auditu, byla v souladu s předpisy a postupy použitelnými v rámci Účetního dvora;
	není relevantní
	47.  konstatuje, že ve svém stanovisku ze dne 17. prosince 2020 generální advokát Soudního dvora uvedl, že jeden ze členů porušil kodex chování členů Účetního dvora tím, že zneužil práv a výsad spojených s jeho pozicí v souvislosti s činnostmi, jež nesouvisejí s jeho povinnostmi, a to tím, že se dopustil neoprávněné nepřítomnosti a neuvedl v prohlášení externí činnosti, předával důvěrné informace neoprávněným způsobem a je ve střetu zájmů; vítá skutečnost, že Účetní dvůr požádal úřad OLAF, aby provedl vyšetřování, předložil věc Soudnímu dvoru a je odhodlán dodržovat doporučené sankce za účelem zpětného získání veškerých ztrát do rozpočtu Unie;
	není relevantní
	48.  konstatuje, že tento audit ukázal, že případ tohoto člena šetřený úřadem OLAF byl případem ojedinělým; konstatuje, že zpráva dospěla k závěru, že řídicí a kontrolní systémy Účetního dvora byly sice stiženy určitými nedostatky, ty však byly od té doby účinně napraveny a celkově jsou postupy pro řízení a kontrolu, které v současnosti platí, spolehlivé; bere v potaz, že útvar interního auditu vydal za účelem dalšího zlepšení systému řízení a kontroly určitá doporučení, že auditní zpráva je přísně důvěrná a že členové a generální tajemník Účetního dvora tuto zprávu obdrželi;
	není relevantní
	49.  bere na vědomí stanovisko generálního advokáta vydané dne 17. prosince 2020, v němž se jasně uvádí, že došlo k porušení povinností vyplývajících z funkce člena Účetního dvora, a doporučuje uložit sankci odpovídající odnětí dvou třetin nároků tohoto člena na důchod a souvisejících dávek ode dne vynesení rozsudku v předmětné věci;
	není relevantní
	50.  konstatuje, že všechny audity zařazené v ročním pracovním programu útvaru IAS na rok 2019 byly uzavřeny, kromě tří, které budou pokračovat v roce 2020: „Meziútvarová dohoda s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků“, „Audit modelu řízení smluvních vztahů u smluvního zajištění budov/zařízení“ a „Jiné než jazykové vzdělávání“; konstatuje, že v roce 2019 útvar interního auditu uzavřel dva zbývající audity z ročního pracovního programu na rok 2018; konstatuje, že útvar interního auditu potvrdil strategickou důležitost horizontálního výboru odpovědného za kontroly zajišťování kvality v rámci Účetního dvora, související s auditními zásadami, standardy a metodikami; vítá skutečnost, že dochází k realizaci doporučení vydaných útvarem interního auditu rozvíjet ujednání o řízení kvality;
	není relevantní
	51.  bere na vědomí, že útvar interního auditu přezkoumal v roce 2019 návrh rozhodnutí o rámci vnitřní kontroly, který Účetní dvůr navrhuje vytvořit; konstatuje, že útvar interního auditu navrhl, aby do návrhu rozhodnutí bylo zařazeno další ustanovení, že by měl být pověřeným schvalujícím osobám vydán jednoznačný pokyn, aby v roce 2019 uplatňovaly zásady a parametry vnitřní kontroly a aby prováděly hodnocení provádění a fungování rámce vnitřní kontroly v celém rozsahu alespoň jednou ročně, a že by se tak mělo stát poprvé nejpozději v kontextu výroční zprávy o činnosti za rok 2020;
	není relevantní
	52.  vítá, že útvar interního auditu se domnívá, že na základě rejstříku pro rizika a provozních cílů jsou pro nejrizikovější oblasti činnosti jednotlivých ředitelství generálního sekretariátu obecně prováděny spolehlivé kontroly ex post; oceňuje, že byl informován, zejména s ohledem na dřívější problémy odhalené šetřením člena Účetního dvora úřadem OLAF, že útvar interního auditu nezjistil v roce 2019 žádné nedostatky, které by byly natolik významné, aby závažným způsobem zpochybnily celkovou spolehlivost systémů vnitřní kontroly, které zavedla pověřená schvalující osoba, pokud jde o legalitu a správnost finančních operací; ocenil by takovéto aktuální informace i v budoucnu;
	Útvar interního auditu bude tyto informace nadále každoročně poskytovat rozpočtovým orgánům prostřednictvím „výroční zprávy Evropského účetního dvora pro orgány příslušné pro udělení absolutoria o funkci interních auditů“.
	53.  schvaluje současnou strategii Účetního dvora spočívající ve zvýšení přidané hodnoty prohlášení o věrohodnosti, větším zaměření se na výkonnostní aspekty opatření Unie a zajištění předávání jednoznačných informací evropské společnosti; konstatuje, že v roce 2019 byla tato strategie Účetního dvora odborně přezkoumána skupinou čtyř nejvyšších kontrolních institucí (nejvyšší kontrolní orgány Estonska, Nizozemska, Dánska a Spojených států); konstatuje, že zpráva byla uveřejněna v březnu 2020 a poskytuje cenné vstupy pro přípravu příští strategie;
	není relevantní
	Transparentnost
	54.  bere na vědomí, že členové jsou oprávnění používat služební vozidla při plnění pracovních povinností; bere na vědomí, že používání služebních vozidel k jiným cestám je nad rámec plnění takových povinností a že od l. ledna 2017 náklady a kilometry související s používáním služebních vozidel výrazně poklesly; upozorňuje na nová pravidla používání služebních automobilů a řidičů, která mají zajistit, aby cesty členů souvisely pouze s plněním jejich povinností; opakuje své stanovisko, že služební vozidla by za žádných okolností neměla být používána pro osobní účely, neboť tato praxe může poškodit pověst Účetního dvora a obecně orgánů Unie; konstatuje, že od 1. ledna 2020 vstoupila v platnost nová pravidla a zavádí se měsíční příspěvek ve výši 100 EUR pro neslužební použití vozidla, jakož i odpovědnost na straně členů a generálního tajemníka za určité náklady a poplatky;
	není relevantní
	55.  vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr provedl pouze velmi omezená opatření, pokud jde o bod 18 usnesení o udělení absolutoria za rok 2018 o potřebě zavedení rejstříku dovolených pro členy Účetního dvora; konstatuje, že Účetní dvůr zváží provedení srovnávací analýzy pravidel a osvědčených postupů, které existují v jiných orgánech Unie, pokud jde o přítomnost a nepřítomnost osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii, jak jsou definovány v nařízení (EU) 2016/300; připomíná, že Parlament již vyzval Účetní dvůr, aby zavedl postupy pro vedení registru roční dovolené členů, jejich nemocenské dovolené a nepřítomnosti na pracovišti z jiného důvodu, a zajistil tak, že volno vybírané členy bude řádně zaznamenáváno; zdůrazňuje, že současná praxe by mohla oslabit důvěru občanů a institucí Unie v Účetní dvůr;
	Rejstřík dovolených
	Členové EÚD stejně jako jiní výše postavení úředníci na rovnocenných pozicích v jiných orgánech EU nemají nárok na dovolenou za kalendářní rok. Vůči svému orgánu nejsou ani v pracovním poměru, ani se na ně nevztahuje služební řád. Srovnávací přezkum postupů uplatňovaných v ostatních orgánech v roce 2021, zejména v těch, na jejichž členy se vztahuje nařízení 2016/300, tento stav potvrdil.Členové EÚD jsou však povinni věnovat se plnění svého mandátu (článek 10 o „oddanosti a loajalitě“ Kodexu chování členů a bývalých členů Účetního dvora, Úř. věst. L 30/10, 28. 1. 2021) ve službách Unie podle Smluv. Mezi tyto povinnosti patří i povinnost účastnit se některých zasedání. EÚD zavedl ve svých vnitřních předpisech postup, podle něhož musí člen předsedající jednání Účetního dvora, senátu nebo výboru zaznamenat přítomnost a nepřítomnost členů. Nepřítomní členové mohou být omluveni na základě řádně zdůvodněné písemné žádosti z konkrétních důvodů: nemoc, vážná rodinná situace, vyšší moc nebo služební cesta. Sekretariát Účetního dvora vede registr s těmito informacemi a veškerými podklady.O účasti členů na jednáních Účetního dvora, správního výboru a senátů vedeme pravidelné záznamy. Naše výroční zpráva o činnosti za rok 2020 o tom informuje poprvé (na str. 49). Informace o účasti členů máme v úmyslu předkládat i v následujících letech. Z poskytnutých údajů vyplývá, že díky vysoké míře účasti nevznikaly žádné problémy ohledně usnášeníschopnosti.
	56.  konstatuje, že vzhledem k povinnostem členů účastnit se schůzí Účetního dvora, senátů a správních výborů, do kterých jsou zařazeni, vede sekretariát Účetního dvora prezenční listinu; konstatuje, že tato listina slouží k zaznamenávání přítomnosti a nepřítomnosti členů a ukazuje také, které absence jsou předsedou uznány jako omluvené; bere na vědomí, že prezenční listina je součástí prováděcích předpisů Účetního dvora k jeho jednacímu řádu;
	není relevantní
	Střet zájmů, obtěžování, whistleblowing
	57.  žádá Účetní dvůr, aby poskytl informace o výsledcích tří stížností na obtěžování, které byly oznámeny a vyšetřovány v roce 2019; bere na vědomí, že s nimi bylo naloženo v souladu s postupy uvedenými v zásadách pro udržení přijatelných podmínek pracovního prostředí a potírání psychického a sexuálního obtěžování; bere na vědomí, že pokud jde o výdaje, byla obě tato šetření vedena interně, a nevyžádala si tudíž žádné další náklady; vítá záměr hodnotit politiku Účetního dvora v oblasti ochrany zaměstnanců před obtěžováním každé tři roky, a že by toto hodnocení mělo být provedeno v roce 2020;
	Případy obtěžování
	V roce 2019 zaznamenala právní služba tři stížnosti na údajné obtěžování. Ve dvou případech se orgán oprávněný ke jmenování rozhodl zahájit správní šetření. Oba případy byly vyšetřovány v souladu s rozhodnutím Účetního dvora č. 99–2007, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro vedení správních vyšetřování. Jeden případ byl uzavřen bez kárných opatření, neboť neexistovaly dostatečné důkazy o tom, že k údajnému obtěžování došlo. V jiném případě dospěl orgán oprávněný ke jmenování k závěru, že k nevhodnému chování došlo, a bylo uplatněno zařazení do nižší platové třídy. Ve zbývajícím případě vydala etická komise stanovisko, na jehož základě byla věc uzavřena, aniž byla přijata následná opatření. Stávající vnitřní právní rámec Soudního dvora týkající se obtěžování je nyní předmětem přezkumu.
	58.  vyzdvihuje skutečnost, že nejvyšší kontrolní instituce Polska a Chorvatska provedly důkladné odborné posouzení etického rámce Účetního dvora; konstatuje, že podle názoru posuzovatelů by měl být etický rámec Účetního dvora dále zdokonalen prostřednictvím komplexnějšího hodnocení etických rizik, větší soudržností a jasností jeho pravidel týkajících se etiky a vylepšením informačních a komunikačních činností;
	Etický rámec
	Účetní dvůr zohlednil velkou část doporučení svých kolegů již při aktualizaci kodexu chování a etického rámce pro své členy a při aktualizaci mandátu a složení skupiny etických poradců. V současné době pracujeme na aktualizaci etického rámce pro všechny zaměstnance, který bude zahrnovat komplexní posouzení etických rizik.Etický rámec EÚD je navíc jedním z auditů, které v roce 2023 přicházejí nejvíce v úvahu. Nový etický rámec se řadí mezi úkoly s vysokou prioritou, ale aktualizace rámce však proběhla se zpožděním až v roce 2022, takže audit by mohl být proveden až v roce 2023.
	59.  podporuje závěry odborného posouzení, pokud jde o potřebu zavést pravidelné aktualizace prohlášení o zájmech, čímž by se zvýšila jejich spolehlivost; znovu však s obavami poukazuje na skutečnost, že prohlášení o zájmech mají charakter čestného prohlášení a že podle stávajícího právního rámce nemá Účetní dvůr ani jeho etický výbor vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; žádá Účetní dvůr, aby zajistil, aby členové místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů předkládali prohlášení o zájmech; zdůrazňuje, že je třeba posílit současné postupy, včetně postupů etického výboru, aby nedocházelo ke střetu zájmů; souhlasí s tím, že etický výbor hraje zásadní roli, protože se na něj předseda a členové mohou obracet s žádostí o radu v jakékoli záležitosti týkající se etiky a výkladu kodexu chování; dále konstatuje, že výbor je pověřen schvalováním každé externí činnosti členů, včetně členů bývalých, jestliže chtějí vykonávat určitou činnost v průběhu dvou let po odchodu z pozice v Účetním dvoře, ale toto opatření není možné samo o sobě považovat za účinný nástroj k zajištění absence střetu zájmů, jak již bylo zdůrazněno v loňském usnesení o udělení absolutoria; vítá přijetí revidovaného kodexu chování členů a bývalých členů Účetního dvora, zejména pak rozšíření informací, které je třeba uvést v prohlášení o zájmech, a posílenou úlohu etické komise; konstatuje, že Účetní dvůr vypracuje každoroční zprávu o uplatňování kodexu chování; dále konstatuje, že Účetní dvůr v současnosti reviduje etický rámec týkající se jeho zaměstnanců.
	Prohlášení
	V souladu s nově aktualizovaným Kodexem chování členů a bývalých členů Účetního dvora (z ledna 2021) mají členové Účetního dvora povinnost předkládat „prohlášení o zájmech“, které je nyní třeba předkládat každoročně a v některých konkrétních případech i častěji, například v případě významných změn vykazovaných informací. Členové odpovídají za svá vlastní prohlášení, která jsou zveřejněna na našich internetových stránkách.V čl. 19 odst. 7 našeho nového kodexu chování se nyní stanoví, že o provádění kodexu a práci etického výboru přijímá Účetní dvůr každoročně zprávu. Tato zpráva je zveřejněna na internetových stránkách Účetního dvora.
	Prohlášení pověřené schvalující osoby
	87 Já, níže podepsaný, generální tajemník Evropského účetního dvora, tímto z titulu své funkce pověřené schvalující osoby:
	o prohlašuji, že informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné, a
	o prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že:
	— zdroje vyčleněné na činnosti popsané v této zprávě byly využity k zamýšleným účelům a v souladu se zásadami řádného finančního řízení,
	— zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a zajišťují, že v případě obvinění či podezření z podvodu budou podniknuta odpovídající opatření, a
	— náklady na kontroly a jejich přínosy jsou přiměřené.
	88 Tato jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a informacích, které mám k dispozici, jako jsou zprávy a prohlášení dalších pověřených schvalujících osob, zprávy interního auditora a zprávy externího auditora za dřívější rozpočtové roky.
	89 Potvrzuji, že si nejsem vědom žádných zde neuvedených skutečností, které by mohly poškozovat zájmy orgánu.
	V Lucemburku dne 24. března 2022.
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