
JEDNACÍ ŘÁDY 

ROZHODNUTÍ č. 19-2020 ÚČETNÍHO DVORA 

ze dne 14. prosince 2020 

o změně článku 19 jednacího řádu Účetního dvora 

ÚČETNÍ DVŮR, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 287 odst. 4 pátý pododstavec této smlouvy, 

s ohledem na schválení Radou ze dne 23. listopadu 2020, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Jednací řád Účetního dvora nestanoví možnost, aby Účetní dvůr přijímal svá rozhodnutí na dálku, totiž 
prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference za mimořádných okolností, které představují případ 
vyšší moci; 

(2) Je nezbytné změnit jednací řád tak, aby Účetní dvůr mohl za mimořádných okolností, které představují případ vyšší 
moci, přijímat svá rozhodnutí na dálku, aby byla v takové situaci zajištěna kontinuita rozhodování Účetního dvora, 

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Článek 19 jednacího řádu účetního dvora se nahrazuje tímto: 

„Článek 19 

Rozhodovací postup 

1. Účetní dvůr přijímá svá rozhodnutí na formálním zasedání, pokud nepoužije písemný postup stanovený v čl. 25 
odst. 5. 

2. V řádně odůvodněných a výjimečných případech, které představují vyšší moc, jako jsou zejména závažné krize 
v oblasti veřejného zdraví, přírodní katastrofy nebo teroristické činy, které jako takové označí předseda, může Účetní dvůr 
přijímat svá rozhodnutí na formálním zasedání pořádaném na dálku prostřednictvím videokonference nebo telefonní 
konference, kterého se členové mohou zúčastnit v prostorách Účetního dvora nebo na jiném místě. Předseda svolává 
zasedání a předsedá jim a odpovídá za jejich řádný průběh. Písemný postup stanovený v čl. 25 odst. 5 se použije obdobně. 

3. Odstavec 2 se použije rovněž na schůze senátů a výborů. Předsedající nebo předsedové příslušných senátů nebo 
výborů svolávají tyto schůze a předsedají jim a odpovídají za jejich řádný průběh. 

4. Rozhodnutí podle čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2 a čl. 13 odst. 1, která jsou přijímána tajným hlasováním, může Účetní 
dvůr přijmout na zasedání pořádaném na dálku podle odstavce 2 tohoto článku za předpokladu, že je zajištěna důvěrnost 
hlasování.“ 

Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V Lucemburku dne 14. prosince 2020.  

Za Účetní dvůr 
Klaus-Heiner LEHNE 

předseda     
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