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ROZHODNUTÍ č. 21-2021, KTERÝM SE STANOVÍ
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
K JEDNACÍMU ŘÁDU ÚČETNÍHO DVORA
ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 13 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 285 až 287 této
smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE), a
zejména na čl. 106a odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na jednací řád Účetního dvora, který byl přijat dne 11. března 2010 a naposledy
změněn rozhodnutím č. 19-2020 ze dne 14. prosince 2020, a zejména na článek 34 tohoto
jednacího řádu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
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HLAVA I – ORGANIZACE ÚČETNÍHO DVORA
KAPITOLA I
ČLENOVÉ
ODDÍL 1
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ V OBLASTI INFORMACÍ
(článek 1 jednacího řádu)
Článek 1
1.

Každý člen má právo na přístup ke všem dostupným informacím o činnosti Účetního dvora.

2.

Každá informace, kterou člen získá a která nesouvisí výlučně s plněním jeho povinností
podle článku 10 a článku 11 jednacího řádu Účetního dvora, musí být sdělena dalšímu
členovi či členům odpovědným za úkoly, pro jejichž plnění mohou být tyto informace
podstatné.

3.

Každá informace, kterou člen získá, bez ohledu na to, zda souvisí či nesouvisí s plněním jeho
povinností, a která je v obecném zajmu Účetního dvora nebo má pro Účetní dvůr zvláštní
význam, musí být sdělena všem členům.

4.

Ustanovení o sdělování informací a přístupu k informacím uvedená v prvních dvou výše
uvedených odstavcích se uplatňují výhradně v rámci vnitřních postupů Účetního dvora.
Člen nebo členové odpovědní za dané úkoly odpovídají za nakládání s těmito informacemi
jak ve vztahu k senátům, tak ve vztahu ke kolegiu.

5.

Aniž jsou dotčeny pravomoci předsedy v oblasti vnějších vztahů, jsou členové oprávněni
mimo prostory Účetního dvora sdělovat a komentovat informace, zprávy, stanoviska a
připomínky, které se Účetní dvůr rozhodl zveřejnit na základě článku 29 jednacího řádu
Účetního dvora (a jeho prováděcích předpisů) nebo jakéhokoli zvláštního rozhodnutí. Tyto
komentáře nesmějí narušit zásadu důvěrného charakteru informací, ke kterým mají
členové přístup.

6.

Informace, zprávy, stanoviska a připomínky, kterým Účetní dvůr nepřiznal veřejný
charakter, musí být pokládány za důvěrné a mohou být sdělovány třetím stranám teprve
po uskutečnění zvláštního postupu, který Účetní dvůr zavedl, nebo případně po schválení
Účetním dvorem.

Článek 2
Člen ve funkci zpravodaje předá kopie veškeré korespondence (které mohou být v elektronické
podobě) s vnitrostátními orgány, ve kterých je prováděna kontrola, a s příslušným vnitrostátním
kontrolním orgánem členovi Účetního dvora, který má stejnou státní příslušnost jako výše
uvedené orgány.
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Článek 3
Pokud členové souhlasí s poskytnutím rozhovoru hromadnému sdělovacímu prostředku z jiného
státu, než je stát, jehož jsou státními příslušníky, mohou tuto záležitost konzultovat nejprve se
členem, který má státní příslušnost dotyčného státu.
Článek 4
Veškerá korespondence vztahující se k činnosti Účetního dvora a adresovaná některému z členů
musí být zaznamenána do úředního systému pro registraci pošty, aby bylo možné uplatnit
postupy pro rozdělování a uchovávání korespondence doručené Účetnímu dvoru.
ODDÍL 2
POVINNOSTI ČLENŮ A VÝKON JEJICH FUNKCE
(článek 3 jednacího řádu)
Článek 5
Etické požadavky vztahující se na členy stanovené v článku 286 SFEU jsou podrobně popsány
v Kodexu chování členů a bývalých členů Účetního dvora, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Článek 6
1.

Členové se účastní všech zasedání Účetního dvora a zasedání senátů a výborů, do nichž
patří.

2.

Člen předsedající zasedání zaznamená v součinnosti s příslušnými útvary přítomnost a
nepřítomnost členů. Nepřítomní členové budou na základě řádně zdůvodněné písemné
žádosti zaznamenáni jako omluvení. Předsedající tyto informace spolu s případnými
doklady po každém zasedání předá sekretariátu Účetního dvora, který bude vést prezenční
knihu.

3.

Předsedající může omluvit neúčast členů na zasedáních uvedených v odstavci 1 z těchto
důvodů:
—

nemoc,

—

vážné rodinné okolnosti,

—

očekávané narození dítěte, mateřská dovolená nebo otcovská dovolená,

—

vyšší moc,

—

v případě zasedání senátů a výborů přítomnost jinde v úřední funkci,

—

v případě zasedání Účetního dvora přítomnost jinde v úřední funkci ve výjimečných
případech.
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V případě pochybností nebo rozdílných názorů může předsedající záležitost předat
předsedovi, jehož rozhodnutí bude konečné.
Článek 7
1.

2.

Na návrh předsedy jmenuje Účetní dvůr členy do jednotlivých senátů anebo výborů a
jednotlivé členy pověří zvláštními úkoly, včetně:
a)

koordinace činností souvisejících se vztahy s ostatními orgány a institucemi;

b)

koordinace úkolů souvisejících s výroční zprávou;

c)

zajišťování řízení kvality auditu.

Mezi povinnosti člena odpovědného za výroční zprávu patří zajistit soulad auditní činnosti
pro účely prohlášení o věrohodnosti s metodikou Účetního dvora a dodržování této
metodiky.
ODDÍL 3
ODVOLÁNÍ Z FUNKCE
(článek 4 jednacího řádu)

Článek 8
Zasedání konaná podle postupu uvedeného v článku 4 jednacího řádu jsou zasedáními za
zavřenými dveřmi ve smyslu článku 49 těchto prováděcích předpisů.
Dotyčný člen se může vyjádřit v úředním jazyce dle svého výběru. Účetní dvůr zajistí tlumočení
do tohoto jazyka. Účetní dvůr v jednotlivých případech rozhodne většinou hlasů svých členů
o nutnosti simultánního tlumočení do dalších úředních jazyků.
Dotyčný člen má možnost dostavit se v doprovodu poradce dle svého výběru.
ODDÍL 4
ZASTUPOVÁNÍ ČLENŮ
(článek 6 jednacího řádu)
Článek 9
1.

V případě nepřítomnosti člena Účetního dvora nebo překážky jeho účasti vykonává jeho
funkci jeden zastupující člen nebo několik zastupujících členů.
Pokud je doba jeho nepřítomnosti kratší než jeden měsíc, člen, kterému překážka brání
v účasti, sám jmenuje jednoho člena (nebo několik členů) za svého (své) zástupce. Pokud
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není člen, kterému překážka brání v účasti, fyzicky způsobilý určit svého (své) zástupce,
provede toto jmenování Účetní dvůr.
Pokud doba jeho nepřítomnosti dosáhne jednoho měsíce nebo je delší, určí jednoho člena
(nebo několik členů) za zástupce Účetní dvůr.
Dlouhodobá nepřítomnost člena nebo překážka jeho účasti budou co nejdříve oznámeny
předsedovi.
2.

Generální tajemník Účetního dvora vyrozumí ostatní členy o opatřeních přijatých pro
zajištění zastoupení nepřítomného člena nebo člena, kterému v účasti brání překážka.
ODDÍL 5
POSTUP PŘI VOLBĚ PŘEDSEDY
(článek 7 jednacího řádu)

Článek 10
1.

Volbu nového předsedy uspořádá ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 1 jednacího řádu předseda
vykonávající úřad nebo zastupující předseda.

2.

Pokud je však předseda nebo zastupující předseda sám kandidátem na funkci předsedy,
bude volba nového předsedy uspořádána prvním z členů Účetního dvora, který se o funkci
neuchází, a to podle pořadí stanoveného v článku 5 jednacího řádu.

3.

Přihlíží se pouze ke kandidaturám oznámeným ostatním členům Účetního dvora jeden celý
den před zahájením hlasování. Sčítají se pouze hlasy odevzdané pro ty členy, kteří předložili
svou kandidaturu.

4.

Předsedou je zvolen kandidát, který v prvním kole získal dvoutřetinovou většinu hlasů
všech členů Účetního dvora. Pokud žádný z kandidátů neobdrží odpovídající počet hlasů,
přistoupí se neprodleně k druhému kolu hlasování a je zvolen ten kandidát, který získá
nadpoloviční většinu hlasů.

5.

Nezíská-li v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů žádný kandidát, je hlasování přerušeno
na dobu, kterou Účetní dvůr v takovou chvíli pro daný případ stanoví. Během tohoto
přerušení mohou být předloženy nové kandidatury. Tyto kandidatury se oznamují ostatním
členům jeden celý den před zahájením hlasování. Kandidatury předložené v prvním kole
voleb zůstávají v platnosti, pokud nebylo ve stejné lhůtě ostatním členům oznámeno jejich
stažení. Po ukončení tohoto přerušení se přistoupí k prvnímu kolu hlasování a případně i ke
druhému či třetímu kolu podle postupu uvedeného v odstavci 4 tohoto článku.
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6.

Pokud je nezbytné uspořádat čtvrté kolo, zúčastní se jej pouze dva kandidáti, kteří získali
nejvyšší počet hlasů ve třetím kole. Pokud se o nejvyšší počet hlasů dělí tři kandidáti či více,
do čtvrtého kola přednostně postupují ti dva členové, kteří mají přednost v pořadí podle
článku 5 jednacího řádu. Při určování druhého kandidáta se v případě rovnosti hlasů mezi
dvěma či více členy dává pro čtvrté kolo přednost tomu členovi, který má přednost v pořadí
podle článku 5 jednacího řádu. Na závěr tohoto čtvrtého kola je zvolen ten kandidát, který
získal prostou většinu hlasů. V případě shody počtu hlasů je zvolen ten člen, který má
přednost v pořadí podle článku 5 jednacího řádu.
ODDÍL 6
VNĚJŠÍ VZTAHY
(čl. 9 odst. 1 písm. b) a e) jednacího řádu)

Článek 11
Dokumenty, ve kterých je vyjádřeno stanovisko Účetního dvora na zasedáních Kontaktního
výboru prezidentů a kontaktních osob nejvyšších kontrolních institucí členských států Evropské
unie, na zasedáních EUROSAI a INTOSAI nebo na dalších jednáních tohoto druhu, před tím, než
budou předloženy kolegiu, přezkoumá administrativní výbor.
Článek 12
Předsedovi je nápomocen člen odpovědný za řízení kvality auditu, pokud jde o zastupování
Účetního dvora v mezinárodních odborných normotvorných subjektech, a člen odpovědný za
vztahy s ostatními orgány a institucemi, pokud jde o činnosti Účetního dvora v oblasti vztahů
s ostatními orgány a institucemi.
KAPITOLA II
SENÁTY
(článek 10 a 11 jednacího řádu)
Článek 13
Ustavuje se pět senátů. Každý senát tvoří nejméně pět členů jmenovaných Účetním dvorem na
návrh předsedy, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 těchto prováděcích předpisů.
Článek 14
1.

Jednotlivým senátům se v pracovním programu Účetního dvora přidělují úkoly takovým
způsobem, aby měl každý senát ucelené soubory úkolů odrážející jeho zkušenosti, znalosti
a schopnosti.
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2.

Za podmínek stanovených v článku 31 jednacího řádu musí člen, který je ve funkci
zpravodaje, předložit senátu návrhy plánů úkolů, návrhy zpráv či návrhy stanovisek ke
zvážení.

3.

V pracovním programu Účetního dvora jsou pro každý úkol na úrovni kolegia, popřípadě
senátů určeni členové ve funkci zpravodaje a tito členové mohou jako takoví vystupovat
i vůči jinému senátu než tomu, do kterého patří.

4.

Na návrh jednoho ze svých členů může senát většinou hlasů svých členů rozhodnout
o postoupení svých dokumentů kolegiu v souladu s čl. 11 odst. 2 jednacího řádu.

Článek 15
1.

Předsedající každého senátu je zvolen většinou hlasů členů senátu na období dvou let a
může být zvolen opakovaně.

2.

Sčítají se pouze hlasy odevzdané pro ty členy, kteří předložili svou kandidaturu.
Předsedajícím skupiny je zvolen ten kandidát, který v prvním kole hlasování získal
nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Pokud žádný z kandidátů neobdrží
odpovídající počet hlasů, zúčastní se druhého kola pouze ti dva kandidáti, kteří získali
nejvíce hlasů v prvním kole. V případě rovnosti hlasů v prvním kole se dává přednost těm
dvěma členům, kteří mají přednost v pořadí podle článku 5 jednacího řádu. Předsedajícím
skupiny je zvolen ten kandidát, který v druhém kole hlasování získal většinu hlasů.
V případě rovnosti hlasů v druhém kole se dává přednost tomu členovi, který má přednost
v pořadí podle článku 5 jednacího řádu.

Článek 16
Předsedající senátu zajišťuje koordinaci úkolů a správné a účinné fungování senátu. Předsedající
senátu vede a koordinuje práci senátu, zejména pokud jde o tyto úkoly:
—

svolává zasedání senátu a předsedá mu,

—

připravuje rozhodnutí senátu,

—

zajišťuje realizaci rozhodnutí senátu,

—

přispívá do pracovního programu Účetního dvora,

—

přiděluje auditní úkoly členům senátu,

—

navrhuje přidělení lidských a rozpočtových zdrojů podle jednotlivých úkolů
z pracovního programu,

—

dohlíží na pravidelné plnění úkolů z pracovního programu,

—

zastupuje senát v jiných orgánech.

Předsedajícímu mohou být přiděleny auditní úkoly.

12
Článek 17
Zastupování předsedajícího senátu je zajišťováno podle přednosti v pořadí uvedené v článku 5
jednacího řádu.
Článek 18
Senáty spolu navzájem spolupracují.
KAPITOLA III
VÝBORY
(článek 12 jednacího řádu)

ODDÍL 1
ADMINISTRATIVNÍ VÝBOR
Článek 19
1.

Administrativní výbor se skládá z předsedy Účetního dvora, předsedajícího každého senátu,
člena odpovědného za vztahy s ostatními orgány a institucemi a člena odpovědného za
řízení kvality auditu. Člen odpovědný za výroční zprávu informuje administrativní výbor
o postupu prací na výroční zprávě a také o případných záležitostech souvisejících se zdroji.

2.

Zasedání administrativního výboru se účastní generální tajemník, avšak nemá na nich
hlasovací právo.

3.

Každý senát určí jednoho náhradníka, který bude v administrativním výboru zasedat
v případě nepřítomnosti předsedajícího senátu nebo v případě překážky jeho účasti.

4.

Výbor pro řízení kvality auditu určí náhradníka, který bude zastupovat člena odpovědného
za řízení kvality auditu v případě jeho nepřítomnosti nebo překážky jeho účasti.

5.

V případě nepřítomnosti generálního tajemníka nebo v případě překážky jeho účasti jej na
jednáních zastoupí náhradník.

Článek 20
Není-li v těchto prováděcích předpisech stanoveno jinak, zasedání administrativního výboru se
budou řídit ustanoveními článků 49 a 51 až 56.
Článek 21
1.

Administrativnímu výboru přesedá předseda Účetního dvora. Náhrada za předsedu je
zajišťována podle přednosti v pořadí členů Účetního dvora, z nichž se skládá administrativní
výbor, jak ji stanoví článek 5 jednacího řádu.
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2.

Činnost výboru iniciuje a koordinuje předseda Účetního dvora.

Článek 22
1.

Do působnosti administrativního výboru spadají všechny správní záležitosti, které vyžadují
rozhodnutí Účetního dvora, s výjimkou těch, jež spadají do pravomoci Účetního dvora
jakožto orgánu oprávněného ke jmenování (článek 2 služebního řádu) a jakožto orgánu
oprávněného uzavírat pracovní smlouvy (článek 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců
Evropských společenství), a to včetně:
a)

rozdělování rozpočtových prostředků schválených Účetním dvorem v jeho rozpočtu
na služební cesty;

b)

rozdělování pracovních míst v souladu s rámcem, který byl stanoven pro celý Účetní
dvůr;

c)

přijetí řídicího plánu odborné přípravy pro ředitelství a ročního programu odborné
přípravy v souladu s rámcem, jenž byl stanoven ve strategii pro lidské zdroje;

d)

přijetí změn stávajících rozhodnutí, jimiž se stanovují administrativní politiky;

e)

revizí rámce vnitřní kontroly;

f)

trvalého či dočasného umístění útvarů v budovách Účetního dvora;

g)

úprav ročních příspěvků do různých organizací, na jejichž činnosti se Účetní dvůr
podílí, pokud se nejedná o otázky zásadního významu.

2.

Administrativní výbor může v souladu se zvláštním rozhodnutím Účetního dvora vykonávat
pravomoci udělené mu orgánem oprávněným ke jmenování.

3.

Do působnosti administrativního výboru spadají rovněž všechny záležitosti týkající se správy
informačních technologií a řízení znalostí.

4.

Administrativní výbor kromě toho odpovídá za rozhodování o všech otázkách týkajících se
profesní etiky ve vztahu k zaměstnancům.

5.

Člen odpovědný za vztahy s ostatními orgány a institucemi může upozornit administrativní
výbor na jakékoliv záležitosti, které spadají do jeho působnosti.

6.

Generální tajemník může administrativnímu výboru předkládat otázky týkající se správní
oblasti.

Článek 23
1.

Administrativní výbor, v příslušném případě s podporou senátů a generálního tajemníka,
připravuje rozhodnutí Účetního dvora týkající politik, zásad a otázek strategické důležitosti,
včetně:
a)

celkové strategie Účetního dvora;
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b)

pracovního programu Účetního dvora;

c)

interní a externí komunikace Účetního dvora a jeho vztahů se zainteresovanými
subjekty;

d)

rozpočtu a účetní závěrky;

e)

výroční zprávy o činnosti;

f)

nových administrativních postupů;

g)

změn jednacího řádu a jeho prováděcích předpisů.

2.

Administrativní výbor monitoruje provádění dokumentů uvedených v odstavci 1 a
vyhodnocuje jejich dopad. Administrativní výbor může rovněž navrhnout aktualizaci
celkové strategie a pracovního programu Účetního dvora uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

3.

Administrativní výbor odpovídá za přípravu jiných dokumentů neauditního charakteru,
které má Účetní dvůr přijmout. O tomto pověření rozhodne v jednotlivých případech
Účetní dvůr na základě návrhu svého předsedy.

Článek 24
Administrativní výbor se schází na základě pozvánky předsedy Účetního dvora zaslané členům
výboru nejpozději pět pracovních dní před předpokládaným dnem konání zasedání. Kopie této
pozvánky se zasílá všem členům Účetního dvora.
Článek 25
Administrativní výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomny dvě třetiny jeho členů.
Článek 26
1.

Zasedání administrativního výboru se mohou účastnit všichni členové Účetního dvora.

2.

Zpravodajům odpovědným za určitý dokument mohou být během projednávání tohoto
dokumentu nápomocni někteří jejich spolupracovníci.

3.

Ostatní zaměstnanci Účetního dvora se mohou zasedání administrativního výboru
zúčastnit, pokud to budou jeho členové považovat za potřebné.

Článek 27
1.

Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů členů administrativního výboru. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy Účetního dvora nebo člena, který předsedu zastupuje
v souladu s čl. 21 odst. 1 těchto prováděcích předpisů.

2.

Každý člen, který není členem administrativního výboru, ale předkládá výboru nějaký
dokument, je oprávněn o tomto dokumentu hlasovat.
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3.

V souladu s článkem 27 jednacího řádu platí pro administrativní výbor ustanovení článků
67 a 68 těchto prováděcích předpisů.

Článek 28
V případě běžných záležitostí může administrativní výbor na žádost jednoho ze svých členů
rozhodnout většinou hlasů svých členů o postoupení záležitosti kolegiu.
Článek 29
Dokumenty předložené administrativnímu výboru musí být vypracovány v pracovních jazycích,
o nichž rozhodne Účetní dvůr.
Článek 30
Administrativnímu výboru poskytuje podporu sekretariát Účetního dvora a útvary předsednictví
Účetního dvora.
ODDÍL 2
VÝBOR PRO ŘÍZENÍ KVALITY AUDITU
Článek 31
1.

Výbor pro řízení kvality auditu se skládá z člena pro řízení kvality auditu, který je
předsedajícím výboru, a jednoho člena z každého senátu.

2.

Člena odpovědného za řízení kvality auditu a ostatní členy výboru jmenuje kolegium na
návrh předsedy Účetního dvora na funkční období tří let, které je možné jednou opakovat.

3.

Zasedání výboru pro řízení kvality auditu se mohou účastnit všichni členové Účetního dvora.

4.

Ostatní zaměstnanci Účetního dvora se mohou zasedání výboru pro řízení kvality auditu
zúčastnit, pokud to budou jeho členové považovat za potřebné.

Článek 32
1.

Výbor odpovídá za:
a)

metodiku Účetního dvora, včetně zastupování Účetního dvora v mezinárodních
odborných normotvorných subjektech;

b)

podporu a rozvoj auditu, včetně auditu informačních technologií;

c)

dohled nad systémem managementu kvality;

d)

nezávislý přezkum kvality;

e)

prokazování kvality;

16

f)

přípravu rozhodnutí Účetního dvora o záležitostech, za něž výbor odpovídá, a
podávání zpráv kolegiu o svých činnostech a otázkách souvisejících s managementem
kvality.

2.

Výbor vykonává další úkoly slučitelné s jeho působností v oblasti managementu kvality.
Může Účetní dvůr upozorňovat na všechny záležitosti týkající se jeho oblasti působnosti,
o nichž se domnívá, že by o nich měl být Účetní dvůr informován, nebo v případě nutnosti
v souvislosti s těmito záležitostmi navrhnout patřičná opatření.

3.

Předsedající výboru, nebo v případě jeho nepřítomnosti člen dočasně zastupující
předsedajícího výboru, zajišťuje koordinaci úkolů a správné a účinné fungování výboru, a to
tak, že:
a)

svolává jednání výboru a předsedá jim, připravuje rozhodnutí výboru a zajišťuje jejich
realizaci;

b)

přispívá k pracovnímu programu Účetního dvora a dohlíží na provádění úkolů výboru;

c)

navrhuje rozdělení úkolů mezi členy výboru a rozdělení lidských a rozpočtových
zdrojů podle jednotlivých úkolů v pracovním programu;

d)

zastupuje Účetní dvůr v mezinárodních profesních normotvorných subjektech.

4.

Výbor se schází na základě pozvánky předsedajícího zaslané členům výboru nejpozději pět
pracovních dní před předpokládaným dnem konání zasedání.

5.

Na jednání výboru se vztahují ustanovení článků 46, 49, 51 až 56, 67 a 68 těchto
prováděcích pravidel.

6.

Výbor je podporován ředitelstvím, které je nápomocno členům výboru při provádění úkolů,
za něž odpovídají, a které po poradě s ředitelstvími senátů zajišťuje hladký průběh řízení
o sporných otázkách.

7.

Na ředitele se vztahují ustanovení článku 78 těchto prováděcích pravidel.
ODDÍL 3
ETICKÝ VÝBOR

Článek 33
1.

Etický výbor se skládá ze tří stálých členů a tří zastupujících členů. Obě skupiny členů se
skládají ze dvou členů Účetního dvora a jedné osoby mimo Účetní dvůr.

2.

Externí členové se vybírají na základě odborné způsobilosti, praxe a profesních kvalit. Jedná
se o osoby, jež vždy jednají nanejvýš profesionálně a mají zkušenosti s funkcemi na vysoké
úrovni v evropských, mezinárodních nebo vnitrostátních orgánech.
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3.

Členy výboru jmenuje kolegium na návrh předsedy Účetního dvora. Jsou jmenování na
funkční období tří let, které je možno jednou opakovat. Členové, kteří odstoupí před
koncem svého funkčního období, budou na zbytek období nahrazeni.

4.

Funkční období členů výboru jmenovaných podle tohoto rozhodnutí bude časově
rozloženo.

Článek 34
Povinnosti etického výboru a související postupy jsou stanoveny v Kodexu chování členů a
bývalých členů Účetního dvora.
ODDÍL 4
VÝBOR PRO INTERNÍ AUDIT
Článek 35
1.

Účetní dvůr zřídí v souladu s Chartou interního auditu Účetního dvora útvar interního
auditu.

2.

Interní auditor Účetního dvora je podřízen výboru pro interní audit.

Článek 36
1.

Výbor pro interní audit se skládá ze čtyř členů jmenovaných kolegiem, z nichž tři jsou
členové Účetního dvora. Jejich funkční období činí tři roky a obměňují se tím způsobem, že
každý rok dochází k výměně toho člena, který ve výboru pro interní audit dovršil tři roky
členství. Čtvrtým členem je externí odborník jmenovaný na období tří let. Funkční období
externího odborníka je obnovitelné.

2.

Členové výboru pro interní audit si ze svého středu volí předsedajícího, který musí být
zároveň členem Účetního dvora.

3.

Zasedání výboru pro interní audit se konají nejméně jednou za čtvrtletí. Zasedání svolává
předsedající výboru pro interní audit.

4.

Interní auditor se účastní zasedání výboru pro interní audit.

Článek 37
1.

Výbor pro interní audit je poradenským orgánem ve věcech útvaru interního auditu a
monitoruje související vnitřní kontrolní prostředí.

2.

Pravomoci výboru pro interní audit jsou stanoveny v jednacím řádu výboru pro interní audit
a v Chartě interního auditu Účetního dvora. Oba dokumenty přijímá Účetní dvůr na návrh
předsedajícího výboru pro interní audit.
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3.

4.

Výbor pro interní audit kolegiu předkládá výroční zprávu o činnosti týkající se:
a)

jeho vlastní činnosti;

b)

záležitostí souvisejících s interním auditem v rámci organizace, a to na základě práce
interního auditora.

Výbor pro interní audit upozorní Účetní dvůr na všechny záležitosti týkající se útvaru
interního auditu, u nichž se domnívá, že by o nich měl být Účetní dvůr informován nebo že
by ve vztahu k nim měl přijmout opatření, a případně, bude-li to vhodné, navrhne Účetnímu
dvoru vhodné kroky.
KAPITOLA IV
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
(článek 13 jednacího řádu)

Článek 38
1.

Generální tajemník je jmenován Účetním dvorem po tajném hlasování, které probíhá
následujícím postupem:
a)

Každý člen má jeden hlas.

b)

Za zvoleného je prohlášen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech
členů Účetního dvora.

c)

Pokud není po prvním kole hlasování zvolen žádný kandidát, jsou z volby vyloučeni
kandidáti, kteří nezískali žádný hlas, a okamžitě se přistoupí k druhému kolu
hlasování.

d)

Pokud není po druhém kole hlasování zvolen žádný kandidát, jsou z volby vyloučeni
kandidáti, kteří nezískali žádný hlas, a ten kandidát nebo ti kandidáti, kteří dostali
nejmenší počet hlasů, a okamžitě se přistoupí k dalšímu kolu hlasování.

e)

Postup uplatňovaný v druhém kole se použije i pro další kola hlasování.

f)

Pokud je však i po pátém kole hlasování výsledek stejný jako výsledek kola
předcházejícího, přeruší předseda zasedání předtím, než se přistoupí k dalšímu kolu
hlasování.

2.

S generálním tajemníkem se uzavírá smlouva na období šesti let. Tato smlouva se řídí
ustanoveními platnými pro pracovní smlouvy podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních
zaměstnanců.

3.

Účetní dvůr může nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů rozhodnout
o opakovaném jmenování generálního tajemníka maximálně na další šestileté období. Toto
rozhodnutí musí být přijato absolutní většinou členů Účetního dvora.
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Článek 39
1.

Generální tajemník je odpovědný za sekretariát Účetního dvora a zejména za přípravu
návrhů zápisů ze zasedání Účetního dvora, archivaci prvopisů aktů Účetního dvora, dopisů
předsedy, všech rozhodnutí Účetního dvora, senátů a administrativního výboru, jakož
i zápisů ze zasedání Účetního dvora a zasedání senátů nebo administrativního výboru. Je
nápomocen předsedovi při přípravě zasedání Účetního dvora a administrativního výboru,
zajišťování dodržování postupů a správného plnění rozhodnutí kolegia.

2.

Kromě své odpovědnosti v oblasti personálního řízení a správy Účetního dvora je generální
tajemník rovněž odpovědný za rozpočet, překladatelské služby, odbornou přípravu a
informační technologie.

Článek 40
V případě krátkodobé nepřítomnosti nebo překážky účasti generálního tajemníka určí generální
tajemník se souhlasem předsedy osobu pověřenou jeho zastupováním, zejména pokud jde
o zpracování návrhů zápisů ze zasedání Účetního dvora. Pokud je nepřítomnost generálního
tajemníka nebo překážka jeho účasti delší než jeden měsíc, nebo pokud není generální tajemník
s to určit svého zástupce, přísluší kolegiu, aby na návrh předsedy určilo pracovníka, který
generálního tajemníka ve výkonu funkce zastoupí.
KAPITOLA V
VÝKON PRAVOMOCÍ ÚČETNÍHO DVORA
ODDÍL 1
PŘENESENÍ PRAVOMOCI
(článek 14 jednacího řádu)
Článek 41
Posouzení toho, jak naložit s žádostí o vzájemnou pomoc, kterou Účetnímu dvoru zašle soudní
nebo správní orgán z některého členského státu, do jehož pravomoci spadají řízení týkající se
porušení právních předpisů Unie, je v působnosti výboru vytvořeného ad hoc a složeného
z předsedy Účetního dvora, člena odpovědného za dotyčný audit a člena, který má státní
příslušnost dotyčné země.
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Článek 42
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení vnitřních předpisů o plnění rozpočtu Účetního dvora
podle článku 15 jednacího řádu, může každý člen udělit pravomoc jednomu nebo několika
úředníkům či jiným zaměstnancům přiděleným na určitý auditní úkol, za nějž má daný člen
odpovědnost, aby jeho jménem a na jeho odpovědnost podepisovali všechny listiny, dopisy,
dokumenty a další texty související s tímto úkolem, s výjimkou dopisů, oznámení nebo dalších
dokumentů určených členovi orgánu nebo instituce Unie, předsedovi nebo některému členovi
vnitrostátních kontrolních orgánů nebo ministrovi, neboť tyto písemnosti musí podepsat výlučně
některý z členů Účetního dvora.
Toto přenesení pravomoci zůstává v platnosti i v případě, že je člen, který je udělil, zastoupen ve
smyslu článku 6 jednacího řádu, pokud člen, který toto zastoupení vykonává, nerozhodne jinak.
ODDÍL 2
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
(článek 16 jednacího řádu)
Článek 43
1.

Předsedovi, senátům, výboru pro řízení kvality auditu a generálnímu sekretariátu poskytují
podporu ředitelství.

2.

O počtu ředitelství rozhodne kolegium na návrh administrativního výboru.

3.

Ředitelství napomáhají senátům při provádění úkolů a činností, jimiž byly pověřeny
v pracovním programu Účetního dvora.

4.

V každém ředitelství se zřizuje řídicí tým skládající se z ředitele a vyšších manažerů.
O složení každého řídicího týmu rozhoduje kolegium na návrh administrativního výboru.

5.

Řídicí tým má celkovou odpovědnost za řízení úkolů, zdrojů a znalostí ředitelství.

6.

Ze všech pracovníků Účetního dvora se jednotliví pracovníci zařazují do určitého senátu či
ředitelství v souladu s pracovním programem Účetního dvora a senát nebo ředitelství jim
přidělují úkoly, za něž zodpovídá.

7.

Je-li to nutné, pracovníkům může být přidělen úkol, za nějž odpovídá jiný senát nebo
ředitelství, než do jakého byli zařazeni.

8.

Ředitelství spolu navzájem spolupracují.

Článek 44
1.

Řízení znalostí Účetního dvora provádějí v síti ředitelství v souladu s rámcem, který přijme
administrativní výbor na návrh generálního tajemníka.
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2.

Hlavní témata, k nimž se mají znalosti vytvářet, uchovávat a sdílet, jsou uvedena a
aktualizována v pracovním programu Účetního dvora.

3.

Činnosti sítě se sledují na základě rámce stanoveného v pracovním programu Účetního
dvora.
HLAVA II – FUNGOVÁNÍ ÚČETNÍHO DVORA
KAPITOLA I
ZASEDÁNÍ ÚČETNÍHO DVORA A SENÁTŮ
(článek 17 až 24 jednacího řádu)
ODDÍL 1
OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 45
Dokumenty předložené kolegiu nebo senátu k projednání v souladu s čl. 11 odst. 1 jednacího
řádu budou vyhotoveny v pracovních jazycích, o nichž rozhodne Účetní dvůr.
Článek 46
1.

O návrhu pořadu jednání pro zasedání kolegia nebo senátu a s ním souvisejících
dokumentech jsou informováni všichni členové Účetního dvora. Kromě naléhavých
případů, které předseda nebo předsedající na žádost zpravodaje náležitě odůvodní a
posoudí každý zvlášť, se informování provádí nejpozději pět pracovních dní před konáním
zasedání. V zájmu dodržení této lhůty zajistí členové Účetního dvora, aby dokumenty byly
ve stanovené lhůtě předloženy generálnímu sekretariátu Účetního dvora k zápisu.

2.

Pokud nebyly před zasedáním dokumenty doručeny v pracovních jazycích Účetního dvora
ve lhůtě pěti pracovních dní uvedené v odstavci 1, může kterýkoli člen Účetního dvora
požádat kolegium či senát o to, aby byl daný bod odročen nebo aby z jeho projednání
nebyly vyvozeny žádné závěry.

3.

Kolegium či senát může jednomyslně rozhodnout o tom, že projedná otázku, která nebyla
zapsána na pořad jednání. O všech ostatních problémech týkajících se pořadu jednání se
rozhoduje většinou hlasů všech přítomných členů. Při přijímání pořadu jednání uvedou
členové ty body zápisu z předcházejících zasedání, které jim byly předloženy ke schválení a
které si přejí na tomto zasedání vznést, jakož i svůj úmysl přednést jiné otázky pod
označením „různé“.
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Článek 47
1.

Do návrhu pořadu jednání pro zasedání Účetního dvora budou začleněny dokumenty ze
senátů, k nimž byla vznesena odůvodněná žádost v souladu s čl. 26 odst. 4 jednacího řádu.

2.

Ostatní dokumenty přijaté senáty budou uvedeny v části návrhu pořadu jednání pro
zasedání Účetního dvora nazvané „Činnost Účetního dvora“.

Článek 48
V případě projednávání dokumentů dle čl. 11 odst. 1 jednacího řádu stanoví Účetní dvůr
podmínky pro tlumočení uplatňované na jeho řádných zasedáních a na zasedáních senátů.
Článek 49
1.

Aniž je dotčen článek 22 jednacího řádu, mohou Účetní dvůr či senáty, pokud je k tomu
opravňuje důvěrná povaha projednávaných otázek, zasedat na uzavřeném jednání.

2.

Posouzení důvěrné povahy otázek, které mají být projednány za zavřenými dveřmi, přísluší
předsedovi Účetního dvora případně předsedovi senátu.

3.

Pokud nebylo na předcházejících zasedáních Účetního dvora či senátu rozhodnuto jinak,
konají se zasedání za zavřenými dveřmi zcela bez tlumočníků nebo zaměstnanců Účetního
dvora.

Článek 50
1.

Návrhy zápisů ze zasedání Účetního dvora vypracovává generální tajemník, nebo jiná
osoba, která byla zápisem pověřena. Zasílají se členům v co nejkratší lhůtě a Účetní dvůr je
schvaluje na následujícím zasedání.

2.

Zápisy ze zasedání Účetního dvora slouží k zaznamenání rozhodnutí Účetního dvora a
závěrů jednání. Jediným cílem schvalování zápisů je ověřit, že jsou přesným záznamem
významu a obsahu rozpravy.

3.

Všichni členové mají právo vyjádřit se k otázkám obsaženým v zápisu ze zasedání, avšak
změnu tohoto zápisu mohou požadovat pouze členové, kteří se zúčastnili zasedání,
o kterém zápis předložený ke schválení vypovídá.

4.

Autentifikaci schválených zápisů provádí svým podpisem generální tajemník.

5.

Zápisy z řádného zasedání schválené Účetním dvorem se distribuují v rámci Účetního dvora.
Zápisy ze zasedání za zavřenými dveřmi se distribuují jen v omezeném rozsahu.
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ODDÍL 2
ZASEDÁNÍ SENÁTŮ
Článek 51
Pro účely použití čl. 19 odst. 2, 3 a 4 jednacího řádu se má za to, že člen je přítomen, když slyší
ostatní členy účastnící se zasedání a je těmito členy slyšen. V případě technických potíží rozhodne
předseda v závislosti na jejich povaze a požadované usnášeníschopnosti, zda bude zasedání
pokračovat, nebo bude odloženo. V případě senátů a výborů vykonávají úkoly předsedy Účetního
dvora předsedající senátů a předsedové výborů.
Článek 52
Při stanovování ročního časového plánu zasedání senátů je nutno brát v úvahu to, aby každý člen
dostal možnost účastnit se zasedání všech senátů. Časový plán zasedání přijímají senáty na
základě návrhu svého předsedajícího. Na podnět předsedajícího senátu či na žádost člena senátu
se do plánu zařadí dodatečná zasedání.
Článek 53
1.

Zasedáním senátu předsedá předsedající senátu a v případě jeho nepřítomnosti člen, který
jej zastupuje.

2.

Na návrh ředitele vypracuje předsedající návrh pořadu jednání pro zasedání senátu. Senát
tento návrh pořadu jednání schválí na začátku zasedání.

Článek 54
Senáty odpovídají za organizaci a sekretariát svých zasedání. Za rozesílání dokumentů pro
zasedání odpovídá generální sekretariát Účetního dvora.
Článek 55
1.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 26 odst. 2 jednacího řádu, mohou být zpravodajům na
zasedání senátu nápomocni někteří jejich spolupracovníci.

2.

Ostatní zaměstnanci Účetního dvora se mohou zasedání senátů účastnit v případě, že to
člen Účetního dvora, který je členem senátu, považuje za vhodné.

3.

Pro účely stanovení usnášeníschopnosti, která je nutná pro zasedání senátů při
projednávání otázek, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 3 jednacího řádu, platí, že všechny
hodnoty vyjádřené zlomkem se zaokrouhlují směrem nahoru na celé číslo.

Článek 56
1.

Není-li v následujících odstavcích uvedeno jinak, zápisy se zasedání senátů se řídí
ustanoveními článku 50.
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2.

Zápisy ze zasedání senátů vypracovává ředitel, jehož ředitelství podléhá příslušnému
senátu.

3.

Autentifikaci schválených zápisů provádí svým podpisem předsedající senátu.
KAPITOLA II
PŘÍPRAVA A PŘIJETÍ DOKUMENTŮ
(článek 25 až 28 jednacího řádu)
ODDÍL 1
PŘÍPRAVA DOKUMENTŮ

Článek 57
1.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 11 odst. 2 jednacího řádu, musí být dokumenty
předkládané k přijetí kolegiem projednány a schváleny příslušným senátem nebo výborem.

2.

Postup pro předkládání návrhů kapitol výroční zprávy kolegiu stanoví Účetní dvůr zvláštním
rozhodnutím.
ODDÍL 2
PŘEZKOUMÁNÍ A ZASLÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PŘIPOMÍNEK PŘÍSLUŠNÝM
ORGÁNŮM

Článek 58
1.

2.

V návrzích zpráv a stanovisek předložených kolegiu nebo senátu jsou uvedeny tyto
informace:
a)

seznam osob, které se na dané práci podílely, s uvedením předpokládaného a
skutečného času odpracovaného každou z nich, jakož i předpokládaný a skutečný
časový rozvrh a vysvětlení výrazných odchylek;

b)

seznam dokumentů k ověření zjištění, zaslaný Komisi, členským státům nebo jinému
kontrolovanému subjektu a jejich odpovědi;

c)

prohlášení ředitele ke kvalitě dokumentu potvrzující, že dohled a přezkum probíhaly,
jak bylo zamýšleno.

Po přezkoumání senátem rozhodne kolegium nebo v případě dokumentů podle čl. 11
odst. 1 jednacího řádu senát o dalším postupu týkajícím se návrhů zpráv a stanovisek, které
jsou mu předloženy k přijetí.
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3.

Kolegium nebo senát v případě podle čl. 11 odst. 1 mohou nařídit uzavření spisu, požádat
o prodloužení zkoumání nebo si zvolit možnost pokračovat v řízení, a to zejména tím, že
předloží předběžné připomínky za účelem jejich začlenění do výroční zprávy nebo za
účelem vypracování zvláštní zprávy nebo zprávy o přezkumu.

4.

Ve výjimečných případech a na návrh zpravodaje může Účetní dvůr zaslat určité připomínky
orgánům v podobě dopisu předsedy. U připomínek, jež spadají do pravomoci senátů
v souladu s čl. 11 odst. 1 jednacího řádu, senát postoupí návrh kolegiu.

Článek 59
Dokumenty, které kolegium či senát nepřijaly v prvním čtení, se opětovně předkládají k dalšímu
čtení. Dokumenty předložené Účetnímu dvoru či senátu pro pozdější čtení musí provázet
písemné vysvětlení, v němž jsou vyloženy důvody, pro které nemohl zpravodaj zanést změnu
přijatou kolegiem či senátem při předcházejícím čtení. Pokud jde o změny čistě formálního rázu
nebo přijímané v naléhavé situaci, mohou být tato vysvětlení podána ústně.
Článek 60
1.

Předsedající senátu informuje o předběžných připomínkách přijatých senátem v souladu
s čl. 11 odst. 1 všechny členy Účetního dvora do dvou pracovních dnů. Tato informace může
být v elektronické podobě.

2.

Rozhodnutí senátu o přijetí předběžných připomínek je konečné po uplynutí tří pracovních
dní ode dne oznámení informace ve smyslu odstavce 1, kromě případů, kdy během této
lhůty alespoň pět členů předloží předsedovi Účetního dvora odůvodněnou žádost, aby
o příslušném dokumentu jednalo a rozhodlo kolegium.

3.

Poté, co se předběžné připomínky stanou konečnými, jsou sekretariátem Účetního dvora
předány příslušným orgánům. V tu chvíli je zahájeno řízení o sporných otázkách upravené
čl. 259 odst. 1 finančního nařízení.

Článek 61
1.

Účetní dvůr předá příslušným orgánům své připomínky k výroční zprávě ke dni uvedenému
v článku 258 finančního nařízení.
Evropské komisi je poskytnuto úplné znění těchto připomínek. Ostatním orgánům,
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů se zasílají pouze ty odstavce, které
se jich týkají.

2.

Poté, co kolegium připomínky přijme, zasílají se Generálnímu ředitelství Evropské komise
pro rozpočet.
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Článek 62
Předběžné připomínky se po řízení o sporných otázkách v souladu s ustanoveními čl. 11
odst. 1 musí předložit kolegiu nebo senátu spolu s odpověďmi příslušných orgánů. Zpravodaj
rovněž předloží přehled změn oproti znění předanému pro řízení o sporných otázkách, včetně
návrhu stanoviska, jež by měl přijmout senát nebo kolegium a jež zpravodaj považuje za daných
okolností za vhodné.
Článek 63
1.

Za oficiální odpověď Komise na auditní připomínky Účetního dvora lze považovat pouze
dokumenty zaslané s podpisem člena Komise odpovědného za rozpočet a správu.

2.

Účetní dvůr si vyhrazuje právo zveřejnit zvláštní zprávu bez odpovědí dotyčného orgánu,
pokud se tento orgán nevyjádřil ve lhůtách uvedených ve finančním nařízení.

Článek 64
1.

Výsledky řízení o sporných otázkách jsou platné jen po souhlasu kolegia či příslušného
senátu v souladu s čl. 11 odst. 1 jednacího řádu.

2.

Kolegium či příslušný senát může v souladu s odstavcem 1 při konečném schvalování svých
návrhů zprávy v průběhu nebo po ukončení řízení o sporných otázkách vynechat
v příslušném textu některé části. V důsledku toho se vypouští také odpovídající pasáže
z odpovědi dotčeného orgánu.

3.

Kolegium nebo příslušný senát může k odpovědím orgánů přidat své vlastní poznámky.
ODDÍL 3
POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ ÚČETNÍM DVOREM

Článek 65
Následující rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů členů Účetního dvora:
a)

výroční zpráva uvedená v čl. 287 odst. 4 prvním pododstavci SFEU;

b)

prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetnictví a legality a správnosti
uskutečněných operací podle čl. 287 odst. 1 druhého pododstavce SFEU;

c)

specifické výroční zprávy, stanoviska a připomínky ke zvláštním otázkám podle čl. 287
odst. 4 druhého pododstavce SFEU, které byly postoupeny kolegiu v souladu s čl. 11
odst. 2 jednacího řádu nebo k nimž byla předložena odůvodněná žádost podle
ustanovení čl. 26 odst. 4 jednacího řádu;

d)

změny vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu;

e)

odhad příjmů a výdajů Účetního dvora;
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f)

rozhodnutí, která mají být přijata podle čl. 10 odst. 3 a čl. 13 odst. 1 jednacího řádu a
čl. 49 odst. 3 těchto prováděcích předpisů v případě zasedání Účetního dvora;

g)

změny jednacího řádu;

h)

změny těchto prováděcích předpisů;

i)

celková strategie a pracovní program Účetního dvora.

Článek 66
1.

Předseda může pro všechna rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 2 jednacího řádu použít
písemný postup pod podmínkou, že byl dotyčný text již projednán Účetním dvorem a
praktické důvody ospravedlňují jeho přijetí bez nového projednání.

2.

Všechna rozhodnutí podle čl. 25 odst. 3 jednacího řádu mohou být přijata písemným
postupem provedeným předsedou z jeho podnětu nebo na žádost některého člena.

3.

Generální tajemník odpovídá za zahájení písemného postupu, kontrolu jeho průběhu a
zaznamenání jeho ukončení.

4.

Generální sekretariát zašle všem členům Účetního dvora písemný návrh rozhodnutí
s uvedením lhůty ke sdělení případných námitek.
Tato lhůta nemůže být kratší než dva pracovní dny v případě uplatnění čl. 25 odst. 2
jednacího řádu nebo sedm dní v případě uplatnění čl. 25 odst. 3 jednacího řádu.
Pokud žádný z členů Účetního dvora ve stanovené lhůtě nepředloží generálnímu
sekretariátu Účetního dvora písemnou námitku, má se za to, že Účetní dvůr návrh přijal.
Tato skutečnost se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání Účetního dvora.
Pokud byla vznesena námitka, je návrh, který byl předmětem písemného postupu, zařazen
na pořad jednání následujícího zasedání Účetního dvora.
ODDÍL 4
POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ SENÁTY

Článek 67
1.

Informování o dokumentech přijatých senátem se v souladu s čl. 26 odst. 3 jednacího řádu
provádí do tří pracovních dní od jejich přijetí.

2.

Minimální počet členů nutný k předložení odůvodněné žádosti, aby se o příslušném
dokumentu jednalo a rozhodlo na úrovni Účetního dvora v souladu s čl. 26 odst. 4
jednacího řádu, je pět.
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3.

Jakmile se přijetí dokumentu senátem stane konečným, je platnost dokumentu potvrzena
připojením podpisu předsedajícího a oznámením o přijetí tohoto dokumentu generálnímu
tajemníkovi.

Článek 68
1.

Senát může pro přijetí rozhodnutí použít písemný postup. Avšak v případě návrhů plánů
úkolů, zpráv či stanovisek lze tento postup použít pouze v případě, že senát již dotyčný text
projednal a existují praktické důvody, které odůvodňují jeho přijetí bez dalšího projednání.

2.

V případě dokumentů dle čl. 11 odst. 1 jednacího řádu musí být písemný návrh rozhodnutí
zaslán všem členům Účetního dvora s uvedením lhůty pro vznesení případných námitek.
Lhůta pro vznesení námitek nesmí být kratší než dva pracovní dny. V případě, že v této lhůtě
žádný ze členů senátu nevznesl předsedajícímu písemnou námitku, je návrh považován za
schválený.
V případě vznesení námitky bude návrh, jenž byl předmětem písemného postupu, zařazen
na pořad jednání příštího zasedání senátu.

3.

Na závěr tohoto postupu se takto přijaté dokumenty zaznamenají do zápisu z příštího
zasedání senátu.
KAPITOLA III
INFORMOVÁNÍ O VÝSTUPECH ÚČETNÍHO DVORA
(článek 28 a 29 jednacího řádu)

ODDÍL 1
ZASÍLÁNÍ
Článek 69
1.

Poté, co jsou výstupy Účetního dvora přijaty v úředních jazycích a provedena jejich
autentifikace, jak stanoví článek 28 jednacího řádu, sekretariát Účetního dvora je zašle
orgánům a institucím Unie nebo příslušnému subjektu či vnitrostátním orgánům. Kolegium
nebo v případě dokumentu podle čl. 11 odst. 1 jednacího řádu Účetního dvora senát
v každém jednotlivém případě označí příjemce výstupů Účetního dvora v souladu s postupy
stanovenými v předpisech Účetního dvora.

2.

Účetní dvůr zpřístupní závěrečné odpovědi orgánu nebo subjektu, jehož se zvláštní zprávy
týkají, ve všech úředních jazycích. Po schválení zprávy se všechny jazykové verze dané
zprávy bez prodlení zasílají příslušnému orgánu, instituci či subjektu a Evropskému
parlamentu a Radě spolu s odpověďmi, které byly v daném okamžiku k dispozici a které jsou
nedílnou součástí zprávy.
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3.

V řádně zdůvodněných a výjimečných případech může Účetní dvůr nebo odpovědný senát
zvláštní zprávu příslušnému orgánu, instituci či subjektu a Evropskému parlamentu a Radě
zaslat i tehdy, není-li překlad zprávy a konečných odpovědí orgánů a institucí do všech
úředních jazyků ještě dokončen. V takovém případě je zvláštní zpráva přeložena do všech
zbývajících jazyků tak, aby byla autentifikována a zaslána do čtyř týdnů od zaslání první
dostupné jazykové verze zvláštní zprávy.

Článek 70
1.

Zvláštní zprávy a zprávy o přezkumu, které byly zveřejněny, mohou být předloženy Výboru
pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, dalším výborům Evropského
parlamentu, pracovním skupinám Rady anebo vládám členských států a národním
parlamentům.

2.

Souběžně s oficiálním zasláním zprávy zašle sekretariát Účetního dvora tuto zprávu ve
všech úředních jazycích Evropské unie sekretariátu Výboru pro rozpočtovou kontrolu, který
ji poskytne předsedovi a zpravodaji Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zpráva se zasílá
rovněž sekretariátu Rozpočtového výboru Rady.
ODDÍL 2
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Článek 71
Kolegium nebo v případě dokumentu podle čl. 11 odst. 1 jednacího řádu Účetního dvora senát
v každém jednotlivém případě rozhodne, zda a kde zveřejnit výstupy Účetního dvora v souladu
s předpisy Účetního dvora.
Článek 72
1.

Předpisy Účetního dvora stanoví postupy uplatňované při informování o výstupech
Účetního dvora a o zprávě nezávislého auditora pověřeného auditem účetní závěrky
Účetního dvora.

2.

Za zveřejňování výstupů Účetního dvora odpovídá ředitelství pro předsednictví.
ODDÍL 3
ŠÍŘENÍ

Článek 73
1.

Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách Účetního dvora v dostupných úředních
jazycích spolu s tiskovou zprávou v den oficiálního zaslání dokumentů nebo elektronických
souborů orgánům a institucím v souladu s články 68 a 69.
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2.

Mediální strategie pro informování o výstupech Účetního dvora bude stanovena v rané fázi
a bude koordinována mezi ředitelstvím pro předsednictví a zpravodajem v souladu se
strategií Účetního dvora pro komunikaci a vztahy se zainteresovanými stranami schválenou
Účetním dvorem.

3.

Zpravodaj a všichni ostatní členové uvědomí Účetní dvůr o případných tiskových
konferencích nebo dalších prezentacích, které hodlají uspořádat. Při organizaci tiskových
konferencí bude předsedovi a členům poskytovat podporu ředitelství pro předsednictví.
KAPITOLA IV
NÁMITKY TŘETÍCH STRAN PROTI ZPRÁVÁM, STANOVISKŮM A
PŘIPOMÍNKÁM
(článek 25 a 26 jednacího řádu)

Článek 74
Každý dopis vyjadřující námitku nebo pochybnost týkající se zpráv, stanovisek či připomínek
Účetního dvora je předložen kolegiu nebo, v případě, že se jedná o dokument podle čl. 11 odst. 1
jednacího řádu, příslušnému senátu k přezkoumání spolu s návrhem reakce vypracovaným
senátem pověřeným daným úkolem.
KAPITOLA V
PROVÁDĚNÍ KONTROL
(článek 30 a 31 jednacího řádu)

ODDÍL 1
OBECNÉ ZÁSADY
Článek 75
Účetní dvůr přijímá svůj pracovní program a z něho vyplývající podrobné postupy pro plánování
a provádění auditní činnosti a zveřejňování jejích výsledků.
Aby Účetní dvůr usnadnil koordinaci kontrol na místě s Komisí a umožnil vnitrostátním
kontrolním orgánům účast na těchto kontrolách, zasílá každý měsíc příslušným útvarům Komise
a vnitrostátním orgánům program kontrolních návštěv, které hodlá v příštích čtyřech měsících
provést.
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ODDÍL 2
PROVÁDĚNÍ AUDITNÍCH ÚKOLŮ
Článek 76
1.

Aby mohly senáty efektivně provádět auditní úkoly, přidělují se jim na základě pracovního
programu Účetního dvora potřebné zdroje.

2.

Za každý úkol odpovídá příslušný tým v souladu s následujícími články.

Článek 77
1.

V souladu s článkem 31 jednacího řádu je zpravodaj odpovědný senátu a kolegiu za veškeré
kroky a veškerá rozhodnutí učiněná v souvislosti s jemu přiděleným auditním úkolem a
nese konečnou odpovědnost za:
a)

kvalitu a včasné provedení práce;

b)

dohled nad úkolem;

c)

předkládání dokumentů senátu, případně kolegiu;

d)

prezentaci zpráv a stanovisek mimo Účetní dvůr.

2.

Vyšším manažerům přiděluje úkoly senát na návrh ředitele a po poradě se zpravodajem.
Vyšší manažeři se aktivně podílejí na všech hlavních fázích těchto úkolů, zajišťují dobrou
spolupráci auditního týmu s příslušnými členy ve funkci zpravodajů, dohlíží na auditní tým
a nesou odpovědnost za kvalitu klíčových dokumentů tím, že je schvalují.

3.

Vedoucí úkolu stanovuje senát na návrh ředitele a po poradě se zpravodajem. Jsou
odpovědní za provádění auditní práce v souladu s plánem úkolu a auditními standardy a
dohlíží na práci členů auditního týmu a provádí přezkum jejich práce.
ODDÍL 3
ŘÍDICÍ TÝM ŘEDITELSTVÍ

Článek 78
1.

Ředitel je odpovědný senátu a je nápomocen členům při provádění auditních úkolů, za něž
odpovídají. Ředitel odpovídá zejména za:
a)

dostatečné personální zajištění úkolu;

b)

řízení přidělování finančních zdrojů potřebných pro realizaci úkolu, včetně využívání
externích odborníků;
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2.

c)

zavedení dohledu a přezkumu v rámci senátu, dohlížení na provoz a kontrolu a
schvalování klíčových dokumentů před jejich rozesláním;

d)

vedení diskuse při řízení o sporných otázkách a zajišťování plynulého průběhu řízení
o sporných otázkách, která spadají do pravomoci jeho senátu, a to po poradě
s ředitelstvím výboru pro řízení kvality auditu.

Vyšší manažer jako člen řídicího týmu poskytuje podporu řediteli a dle rozhodnutí senátu
vykonává kromě úkolů předpokládaných v čl. 77 odst. 2 další funkce a činnosti ve vztahu
k úkolům.
HLAVA III – ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 79
Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 54 odst. 2, pro potřeby uplatňování těchto prováděcích předpisů
se určení počtu vyjádřeného pomocí zlomku provádí zaokrouhlením na nejbližší jednotku
směrem nahoru.
Článek 80
1.

Těmito prováděcími předpisy se zrušují a nahrazují předpisy, které Účetní dvůr přijal
dne 2. června 2016 a naposledy pozměnil na svém zasedání dne 14. září 2017,
13. prosince 2018, 7. září 2020 (rozhodnutím č. 20-2000) a 14. prosince 2020.

2.

Ve vztahu ke všem auditním úkolům, které k datu nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí stále
probíhají, zůstávají v platnosti až do přijetí konečné zprávy ustanovení hlavy II, kapitoly V –
Provádění auditu.

3.

Přílohy těchto prováděcích předpisů tvoří předpisy a rozhodnutí upravující přístup
veřejnosti k dokumentům Účetního dvora a etické otázky, včetně Kodexu chování členů a
bývalých členů Účetního dvora a etických standardů Evropského účetního dvora.
Dokumenty tvořící přílohy budou nahrazeny či doplněny případnými novými či
aktualizovanými předpisy a rozhodnutími.
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Článek 81
Tyto prováděcí předpisy nabývají účinnosti s okamžitou platností. Jsou rovněž zveřejněny na
internetových stránkách Účetního dvora.
Lucemburk 4. března 2021.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner LEHNE
předseda

Příloha I
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Rozhodnutí Účetního dvora Evropských společenství č. 12-2005(*)
ze dne 10. března 2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům Účetního dvora
ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na jednací řád Účetního dvora 1, a zejména na článek 30 uvedeného jednacího
řádu,
s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství 2, a zejména na čl. 143 odst. 2 a
čl. 144 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii zakotvuje koncept otevřenosti a
uvádí, že tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku
mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže
občanům.
Evropský parlament, Rada a Komise ve svém společném prohlášení 3 k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise 4 žádají ostatní orgány,
aby přijaly vnitřní pravidla o přístupu veřejnosti k dokumentům, ve kterých zohlední
zásady a omezení uvedená v tomto nařízení.
Ustanovení rozhodnutí Účetního dvora č. 18-97, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro
vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, které má v držení Účetní dvůr 5, vycházejí z

1

Úř. věst. L 18, 20.1.2005, s. 1.

2

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

3

Úř. věst. L 173, 27.6.2001, s. 5.

4

Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

5

Úř. věst. C 295, 23.9.1998, s. 1.

(*) Ve znění rozhodnutí č. 14-2009, které přijal Účetní dvůr na svém zasedání dne
5. února 2009.
12, rue Alcide De Gasperi
L - 1615 Luxembourg
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nařízení (ES) č. 1049/2001 a musí být přezkoumána na základě tohoto nařízení, jakož i na
základě precedenčního práva Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně.
Otevřenost zvyšuje legitimitu, účinnost a odpovědnost správních orgánů, a tím přispívá k
posílení zásad demokracie. Za tímto účelem je třeba podporovat řádnou správní praxi při
přístupu k dokumentům.
Je však třeba chránit některé veřejné a soukromé zájmy prostřednictvím výjimek ze zásady
přístupu veřejnosti k dokumentům. Především se musí dodržovat mezinárodní auditní
standardy o důvěrné povaze auditních informací.
PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ :
Článek 1
Účel
Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, omezení a postupy zpřístupnění dokumentů,
které se nacházejí v držení Účetního dvora.
Článek 2
Oprávněné osoby a oblast působnosti
1.

Na základě ustanovení tohoto rozhodnutí a mezinárodních standardů o důvěrnosti
auditních informací mají všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby,
které mají bydliště nebo sídlo v členském státě, právo na přístup k dokumentům
Účetního dvora, při dodržení podmínek a omezení vymezených v tomto rozhodnutí.

2.

Účetní dvůr může při dodržení stejných zásad, podmínek a omezení poskytnout
přístup k dokumentům všem fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají
bydliště ani sídlo v členském státě.

3.

Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny dokumenty, které má Účetní dvůr v držení, to
znamená na dokumenty, které vytvořil nebo obdržel a které má v držení.

4.

Toto rozhodnutí se nedotýká práv na přístup veřejnosti k dokumentům v držení
Účetního dvora, která vyplývají z dokumentů mezinárodního práva nebo z aktů
Společenství přijatých k jejich provedení.
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Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se:
(a) „dokumentem“ rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či
uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální
nahrávka);
(b) „třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty mimo
Účetní dvůr, včetně členských států, ostatních orgánů a institucí Společenství, orgánů
a institucí mimo Společenství a třetích zemí.
Článek 4
Výjimky
1.

Účetní dvůr odepře přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení
ochrany:
a) veřejného zájmu, pokud jde o:
- veřejnou bezpečnost,
- obranné a vojenské záležitosti,
- mezinárodní vztahy,
- finanční, měnovou nebo hospodářskou politiku Společenství nebo členského
státu;
b) soukromí a osobnosti jednotlivce, zejména podle právních předpisů Společenství
o ochraně osobních údajů.

2.

Účetní dvůr odmítne přístup k auditním nálezům v souladu s ustanoveními čl. 143
odst. 2 a čl. 144 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, o pravidlech
upravujících důvěrnost, jakož i s odpovídajícími ustanoveními ostatních právních
předpisů Společenství. Může rovněž odmítnout přístup k dokumentům používaným k
přípravě těchto nálezů.

3.

Účetní dvůr odepře přístup k dokumentu, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení
ochrany:
-

obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví,
soudního řízení a právního poradenství,
inspekcí, vyšetřování a auditu.
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4.

Přístup k dokumentu, který Účetní dvůr vypracoval k vnitřnímu použití nebo který
obdržel a který se vztahuje k záležitosti, v níž ještě nerozhodl, se odepře, pokud by
zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces Účetního dvora.
Přístup k dokumentu, který obsahuje stanoviska pro vnitřní použití v rámci diskusí a
předběžných konzultací uvnitř Účetního dvora, se odepře i po přijetí rozhodnutí,
pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces Účetního dvora.

5.

Týká-li se žádost dokumentu, který má v držení Účetní dvůr, ale jehož není autorem,
Účetní dvůr potvrdí obdržení žádosti a určí osobu, orgán nebo instituci, které má být
žádost zaslána.

6.

Pokud se některá z výjimek vztahuje pouze na části požadovaného dokumentu,
zbývající části dokumentu se zpřístupní.

7.

Výjimky uvedené v článku 1 se uplatňují aniž by byla dotčena ustanovení nařízení
Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 6 o přístupu veřejnosti k historickým archivům
Společenství.

8.

Účetní dvůr může bez ohledu na výjimky uvedené v předcházejícím článku
rozhodnout o celkovém nebo částečném zpřístupnění dokumentu, existuje-li
převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění.
Článek 5
Žádosti

Žádosti o přístup k dokumentu se vyhotovují v jakékoli písemné podobě 7, včetně
elektronické, v jednom z jazyků uvedených v článku 314 Smlouvy o ES 8, a to způsobem
dostatečně přesným, aby Účetní dvůr mohl dokument přesně rozpoznat. Žadatel nemusí
uvádět důvody žádosti.

6

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83) změněné nařízením Rady (ES, EURATOM) č. 1700/2003,
Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 1.

7

Zasílají se na adresu Evropského účetního dvora: ředitel oddělení podpory auditu a komunikace, 12 rue
Alcide De Gasperi, L - 1615 Luxembourg. Fax: (+352) 43 93 42, E-mail: euraud@eca.europa.eu.
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Článek 6
Vyřizování původních žádostí
1.

Žádosti o přístup k dokumentům vyřizuje ředitel oddělení podpory auditu a
komunikace. Žadateli zašle potvrzení o obdržení žádosti, žádost přezkoumá a
rozhodne o dalším postupu.

2.

Dříve než ředitel oddělení podpory auditu a komunikace rozhodne o zpřístupnění
požadovaného dokumentu, informuje v závislosti na předmětu žádosti příslušného
člena, generálního tajemníka, oddělení právních služeb nebo kancelář pro ochranu
údajů, a případně s nimi tuto věc konzultuje.

3.

Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí bez prodlení. Do 15 pracovních dnů od
registrace žádosti Účetní dvůr buď zajistí přístup k požadovanému dokumentu a
zpřístupní jej v souladu s článkem 9, nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli důvody
úplného nebo částečného zamítnutí žádosti a informuje jej o jeho právu požádat
Účetní dvůr o přezkoumání svého stanoviska v souladu s článkem 7.

4.

V případě žádosti, která se vztahuje k velmi rozsáhlému dokumentu nebo k velkému
počtu dokumentů, se Účetní dvůr může s žadatelem neformálně poradit s cílem nalézt
přijatelné řešení. V takovém případě může být lhůta uvedená v odstavci 3
prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou
mu uvedeny důvody.
Článek 7
Přezkoumání

1.

V případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů ode
dne, kdy obdržel odpověď Účetního dvora, požádat Účetní dvůr, aby přezkoumal své
stanovisko.

2.

Pokud Účetní dvůr neodpoví v předepsané lhůtě, je žadatel také oprávněn požádat
o přezkoumání.
Článek 8
Vyřizování žádostí o přezkoumání

1.

Žádost o přezkoumání se předkládá předsedovi Účetního dvora. Dříve než předseda
Účetního dvora rozhodne o zpřístupnění požadovaného dokumentu, konzultuje tuto
věc v závislosti na předmětu žádosti s příslušným členem nebo s generálním
tajemníkem, a je-li to nutné, tak s oddělením právních služeb nebo inspektorem pro
ochranu údajů.
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2.

Žádost o přezkoumání se vyřídí bez prodlení. Do 15 pracovních dnů od registrace
žádosti Účetní dvůr buď zajistí přístup k požadovanému dokumentu a zpřístupní jej v
této lhůtě v souladu s článkem 9, nebo v písemné odpovědi sdělí důvody úplného
nebo částečného zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo částečného zamítnutí
žádosti Účetní dvůr informuje žadatele o opravných prostředcích, které může použít,
zejména o soudním řízení proti Účetnímu dvoru a/nebo o možnosti podat stížnost
veřejnému ochránci práv za podmínek uvedených v článcích 230 a 195 Smlouvy o
ES.

3.

Ve výjimečných případech, například když se žádost týká velmi rozsáhlého
dokumentu nebo velkého počtu dokumentů, může být lhůta uvedená v odstavci 2
prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou
mu uvedeny podrobné důvody.

4.

Pokud Účetní dvůr neodpoví v předepsané lhůtě, považuje se to za zamítavou
odpověď a žadatel je oprávněn využít opravné prostředky uvedené v odstavci 2.
Článek 9
Přístup k dokumentům na základě žádosti

1.

Dokumenty, k nimž Účetní dvůr poskytl přístup, jsou žadateli zpřístupněny buď tak,
že do nich může nahlédnout přímo na půdě Účetního dvora v Lucemburku, nebo
obdrží jejich kopii, včetně kopie elektronické, pokud je dostupná. V prvním případě
se datum a místo stanoví na základě dohody mezi žadatelem a ředitelem oddělení
podpory auditu a komunikace.

2.

Žadateli mohou být vyúčtovány náklady na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek
nesmí být vyšší než skutečné náklady na pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na
místě, kopie, která nemá více než 20 stran formátu A4 a přímý přístup v elektronické
formě jsou zdarma.

3.

Pokud je dokument veřejně přístupný, může Účetní dvůr splnit svou povinnost a
zpřístupnit dokument tím, že žadateli sdělí, jak může požadovaný dokument získat.

4.

Dokumenty se dodávají ve stávající verzi a typu záznamu (včetně formy elektronické
nebo jiné), přičemž se bere v úvahu, čemu dává žadatel přednost. Účetní dvůr není
povinen vytvořit nový dokument nebo na základě žádosti shromažďovat informace.
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Článek 10
Reprodukce dokumentů
1.

Dokumenty zpřístupněné na základě tohoto rozhodnutí se nesmí reprodukovat ani
využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Účetního dvora.

2.

Tímto nařízením není dotčena žádná platná právní úprava autorských práv, která
omezuje právo třetí osoby reprodukovat nebo využívat zpřístupněné dokumenty.
Článek 11
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se rozhodnutí Účetního dvora č. 18-97 ze dne 20. února 1997.

2.

Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

3.

Vstupuje v platnost prvního dne měsíce následujícího po jeho přijetí.

V Lucemburku dne 10. března 2005.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER
předseda

Příloha II

<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşēůĞŶƽĂďǉǀĂůǉĐŚēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ

sZKW^<|jdE1spZ;ĚĄůĞũĞŶͣjēĞƚŶşĚǀƽƌ͞Ϳ
s ŽŚůĞĚĞŵŶĂ^ŵůŽƵǀƵ o ĨƵŶŐŽǀĄŶşǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞ͕ĂǌĞũŵĠŶĂŶĂēůĄŶŬǇϮϴϱ͕ϮϴϲĂ ϯϯϵƚĠƚŽ
ƐŵůŽƵǀǇ͕
s ohledem ŶĂ ũĞĚŶĂĐş ƎĄĚ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ͕ Ă ǌĞũŵĠŶĂ ŶĂ ēůĄŶĞŬ ϯ Ă ēů͘ 34 ŽĚƐƚ͘ 1 ƚŽŚŽƚŽ
ũĞĚŶĂĐşŚŽƎĄĚƵ͕ĂŶĂƉƌŽǀĄĚĢĐşƉƎĞĚƉŝƐǇƉƌŽũĞĚŶĂĐşƎĄĚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͕ǌĞũŵĠŶĂŶĂēů͘ 81
ŽĚƐƚ͘ 4 ƚĢĐŚƚŽƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ēůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ũƐŽƵ ƉŽǀŝŶŶŝ ǀǇŬŽŶĄǀĂƚ ƐǀĠ ĨƵŶŬĐĞ ǌĐĞůĂ
ŶĞǌĄǀŝƐůĞ ǀ obecnĠŵǌĄũŵƵhŶŝĞ͕ƉƎŝƉůŶĢŶşƐǀǉĐŚƷŬŽůƽŶĞƐŵşǀǇǎĂĚŽǀĂƚĂŶŝƉƎŝũşŵĂƚƉŽŬǇŶǇ
ŽĚ ǎĄĚŶĠ ǀůĄĚǇ ĂŶŝ ũŝŶĠŚŽ ƐƵďũĞŬƚƵ Ă ŵƵƐş ƐĞ ǌĚƌǎĞƚ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝ ũĞĚŶĄŶş ŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠŚŽ
s ƉŽǀĂŚŽƵ ũĞũŝĐŚĨƵŶŬĐş͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ēůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ƐĞ ƉƎŝ ŶĄƐƚƵƉƵ ĚŽ ĨƵŶŬĐĞ ƐůĂǀŶŽƐƚŶĢ ǌĂǀĂǌƵũş
ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ďĢŚĞŵ ǀǉŬŽŶƵ ƐǀĠ ĨƵŶŬĐĞ i po ũĞŚŽ ƵŬŽŶēĞŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ǀǇƉůǉǀĂũşĐş ǌ ũĞũŝĐŚ
ƉŽƐƚĂǀĞŶş͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ǎĞēůĞŶŽǀĠŶĞƐŽƵ ǀ ĞƚŝĐŬǉĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐƚĞĐŚŵŝŵŽƎĄĚŶŽƵŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ͕ŶĞďŽƛ
ŵĂũşƐǀǉŵĐŚŽǀĄŶşŵǀǉǌŶĂŵŶǉǀůŝǀŶĂŬƵůƚƵƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞĂŶĂǀǇƚǀĄƎĞŶşĚŽďƌĠŚŽƉƌĂĐŽǀŶşŚŽ
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ǎĞƚĞŶƚŽ<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşŽĚƌĄǎşǌĄŬůĂĚŶşĞƚŝĐŬĠŚŽĚŶŽƚǇĂǌĄƐĂĚǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ
ƐƚĂŶŽǀĞŶǇŶĂƉƎşŬůĂĚ ǀ ĞƚŝĐŬĠŵŬŽĚĞǆƵDĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŶĞũǀǇƓƓşĐŚŬŽŶƚƌŽůŶşĐŚŝŶƐƚŝƚƵĐş
;/^^/ϭϯϬͿ͕ũĂŬŽũĞŝŶƚĞŐƌŝƚĂ͕ŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚĂŽďũĞŬƚŝǀŝƚĂ͕ŬŽŵƉĞƚĞŶƚŶŽƐƚ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşĐŚŽǀĄŶş͕
ĚƽǀĢƌŶŽƐƚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚ͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ũĞ ǌĂƉŽƚƎĞďş ƌĞǀŝĚŽǀĂƚ <ŽĚĞǆ ĐŚŽǀĄŶş ēůĞŶƽ jēĞƚŶşŚŽ Ěǀora
ǌ 8. ƷŶŽƌĂ ϮϬϭϮ͕ĂďǇƐĞǌŽŚůĞĚŶŝůǇǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝǌşƐŬĂŶĠƉƎŝũĞŚŽƵƉůĂƚŸŽǀĄŶşĂĂďǇjēĞƚŶşĚǀƽƌ
ǌĂũŝƐƚŝů ƵƉůĂƚŸŽǀĄŶş ŵĂǆŝŵĄůŶşĐŚ ĞƚŝĐŬǉĐŚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƽ͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ŽĚ ēůĞŶƽ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ
ŽēĞŬĄǀĂũş͕ĂĂďǇƐĞǌĄƌŽǀĞŸǌŽŚůĞĚŶŝůǇǌĄǀĢƌǇǌĞǌƉƌĄǀǇ o ǀǌĄũĞŵŶĠŵŚŽĚŶŽĐĞŶşƚǉŬĂũşĐşƐĞ
ĞƚŝĐŬĠŚŽƌĄŵĐĞjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͕ŬƚĞƌŽƵ ǀ roce ϮϬϭϵǀǇƉƌĂĐŽǀĂůǇŶĞũǀǇƓƓşŬŽŶƚƌŽůŶşŝŶƐƚŝƚƵĐĞ
ŚŽƌǀĂƚƐŬĂĂWŽůƐŬĂ͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ǎĞƉƌŽǌĂũŝƓƚĢŶşǀĞƚƓşƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚŝĂũĞĚŶŽƚŶŽƐƚŝďǇŵĢůĂďǉƚǀƓĞĐŚŶĂ
ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ƚǉŬĂũşĐş ƐĞ ĞƚŝĐŬǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ēůĞŶƽ ƐůŽƵēĞŶĂ ĚŽ ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵ ĐŚŽǀĄŶş͕ ŬƚĞƌǉ
ƚǀŽƎşŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽƉƌŽũĞĚŶĂĐşƎĄĚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͕

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
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ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ jēĞƚŶş Ěǀƽƌ ƉƎŝũĂů ƉŽůŝƚŝŬƵ ƉƌŽ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ƵƐƉŽŬŽũŝǀĠŚŽ ƉƌĂĐŽǀŶşŚŽ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşĂďŽũƉƌŽƚŝƉƐǇĐŚŝĐŬĠŵƵĂƐĞǆƵĄůŶşŵƵŽďƚĢǎŽǀĄŶş͕
ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ƵƌēŝƚĠ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ēůĞŶƽ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ƚşŵƚŽ <ŽĚĞǆĞŵ
ĐŚŽǀĄŶşƐĞŵƵƐşƌŽǀŶĢǎǀǌƚĂŚŽǀĂƚŶĂďǉǀĂůĠēůĞŶǇ͕ĂďǇďǇůǇƉůŶĢƷēŝŶŶĠ͕
ƉƎŝũĂůƚĞŶƚŽ<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşēůĞŶƽĂďǉǀĂůǉĐŚēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ:
ůĄŶĞŬ 1
Rozsah
dĞŶƚŽ<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşƐĞǀǌƚĂŚƵũĞŶĂēůĞŶǇjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂĂƚĂŵ͕ŬĚĞũĞƚŽǀǉƐůŽǀŶĢƵǀĞĚĞŶŽ͕
ŶĂďǉǀĂůĠēůĞŶǇjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘
I. HODNOTY A ZÁSADY
ůĄŶĞŬ 2
KďĞĐŶĄƵƐƚĂŶŽǀĞŶş
1.

ůĞŶŽǀĠƐĞƎşĚşŶĞũǀǇƓƓşŵŝŵŽǎŶǉŵŝƐƚĂŶĚĂƌĚǇĞƚŝĐŬĠŚŽĐŚŽǀĄŶşĂƐǀǉŵũĞĚŶĄŶşŵũĚŽƵŶĂ
ǀƌĐŚŽůŶĠƷƌŽǀŶŝƉƎşŬůĂĚĞŵ͘

2.

ůĞŶŽǀĠ ũƐŽƵ ƉŽǀŝŶŶŝ ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ƚǇƚŽ ĞƚŝĐŬĠ ŚŽĚŶŽƚǇ Ă ǌĄƐĂĚǇ͗ ŝŶƚĞŐƌŝƚƵ͕ ŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚ͕
ŽďũĞŬƚŝǀŶŽƐƚ͕ ŬŽŵƉĞƚĞŶƚŶŽƐƚ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş ĐŚŽǀĄŶş͕ ĚƽǀĢƌŶŽƐƚ Ă ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚ͕
ĚƽƐƚŽũŶŽƐƚ͕ŽĚĚĂŶŽƐƚĂůŽĂũĂůŝƚƵĂǌĚƌǎĞŶůŝǀŽƐƚĂŬŽůĞŐŝĂůŝƚƵ͘
ůĄŶĞŬ 3
/ŶƚĞŐƌŝƚĂ

1.

ůĞŶŽǀĠũĞĚŶĂũşēĞƐƚŶĢ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀĢ͕ ǀ dobrĠǀşƎĞĂǀǉŚƌĂĚŶĢǀĞǀĞƎĞũŶĠŵǌĄũŵƵ͘

2.

Ěƌǎş ƐĞ ƉƎŝũşŵĄŶş ĚĂƌƽ ŶĞďŽ ƉŽĚŽďŶǉĐŚ ƉŽǎŝƚŬƽ͕ ũĞũŝĐŚǎ ŚŽĚŶŽƚĂ ũĞ ǀǇƓƓş ŶĞǎ ϭϱϬ hZ.
ůĞŶŽǀĠƐĞƌŽǀŶĢǎǌĚƌǎşƚŽŚŽ͕ĂďǇũŝŵƚƎĞƚşƐƚƌĂŶǇŚƌĂĚŝůǇǌũĞǀŶĢŶĞƉƎŝŵĢƎĞŶĠĚĞŶŶşĚĄǀŬǇ
ŶĞďŽĐĞƐƚŽǀŶşŶĄŬůĂĚǇ͘

3.

ůĞŶŽǀĠ ŶĞƐŵĢũş ƉƎŝũşŵĂƚ ǎĄĚŶĠ ƉůĂƚďǇ ǌĂ ũĂŬĠŬŽůŝ ĞǆƚĞƌŶş ēŝŶŶŽƐƚŝ ēŝ ƉƵďůŝŬĂĐĞ ǀǇĚĂŶĠ
ďĢŚĞŵũĞũŝĐŚĨƵŶŬēŶşŚŽŽďĚŽďş͘

4.

ůĞŶŽǀĠ ǀǇƵǎşǀĂũş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ Ă ǌĚƌŽũĞ͕ ŬƚĞƌĠ ũŝŵ ďǇůǇ ĚĄŶǇ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ, ǀ souladu
s obecnǉŵŝ Ă ǌǀůĄƓƚŶşŵŝ ƉƌĂǀŝĚůǇ ƉƎŝũĂƚǉŵŝ ǌĂ ƚşŵƚŽ ƷēĞůĞŵ͕ Ă ǌĞũŵĠŶĂ s ƉůĂƚŶǉŵŝ
ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŝ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ͕ ũĞǎ ƐĞ ƚǉŬĂũş ƉŽƐƚƵƉƽ ƵƉůĂƚŸŽǀĂŶǉĐŚ ƉƎŝ ŶĄďŽƌƵ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽĚŽŬĂďŝŶĞƚƽēůĞŶƽ͕ǀǉĚĂũƽŶĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝĂƌĞĐĞƉĐĞĂƉŽƵǎşǀĄŶşƐůƵǎĞďŶşĐŚ
ǀŽǌŝĚĞůjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

5.

ůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ǀǇďşƌĂũş ēůĞŶǇ ƐǀǉĐŚ ŬĂďŝŶĞƚƽ ƐĞ ǌƎĞƚĞůĞŵ Ŭ ŶĄƌŽēŶĠ ƉŽǀĂǌĞ
ĨƵŶŬĐĞ͕ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉŵƉƌŽĨĞƐŶşŵƉƌŽĨŝůƽŵĂ Ŭ ƚŽŵƵ͕ǎĞēůĞŶŽǀĠďǇŵĢůŝŵĞǌŝƐĞďŽƵĂēůĞŶǇ
ƐǀǉĐŚŬĂďŝŶĞƚƽǀǇƚǀŽƎŝƚǀǌƚĂŚǌĂůŽǎĞŶǉŶĂǀǌĄũĞŵŶĠĚƽǀĢƎĞ͘ V ŬĂďŝŶĞƚĞĐŚ ēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽ
ĚǀŽƌĂ ŶĞƐŵĢũş ƉƌĂĐŽǀĂƚ ũĞũŝĐŚ ŵĂŶǎĞůĠͬŵĂŶǎĞůŬǇ͕ ƉĂƌƚŶĞƎŝͬƉĂƌƚŶĞƌŬǇ ĂŶŝ ƉƎşŵş ƌŽĚŝŶŶş
ƉƎşƐůƵƓŶşĐŝ͘
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ůĄŶĞŬ 4
EĞǌĄǀŝƐůŽƐƚ
1.

ůĞŶŽǀĠƐĞǀǇǀĂƌƵũşŽŬŽůŶŽƐƚşŶĞďŽǀůŝǀƽ͕ŬƚĞƌĠďǇŵŽŚůǇŽŚƌŽǌŝƚũĞũŝĐŚŽĚďŽƌŶǉƷƐƵĚĞŬ
ŶĞďŽďǇũĂŬŽƚĂŬŽǀĠŵŽŚůǇďǉƚǀŶşŵĄŶǇ͘

2.

EĞǎĄĚĂũşĂŶŝŶĞƉƎŝũşŵĂũşƉŽŬǇŶǇǎĄĚŶĠŝŶƐƚŝƚƵĐĞ͕ŽƌŐĄŶƵ͕ƷƎĂĚƵŶĞďŽĂŐĞŶƚƵƌǇhŶŝĞĂŶŝŽĚ
ǎĄĚŶĠǀůĄĚǇēŝũŝŶĠŚŽǀĞƎĞũŶĠŚŽēŝƐŽƵŬƌŽŵĠŚŽƐƵďũĞŬƚƵ͘

3.

ůĞŶŽǀĠƐŝƵĚƌǎƵũşŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚŶĂƉŽůŝƚŝĐŬǉĐŚǀůŝǀĞĐŚ͘EĞƐŵĢũşǌĞũŵĠŶĂǀǇŬŽŶĄǀĂƚǎĄĚŶŽƵ
ƉŽůŝƚŝĐŬŽƵĨƵŶŬĐŝ͘

4.

sǌƚĂŚǇ ēůĞŶƽƐĞǌĄũŵŽǀǉŵŝƐŬƵƉŝŶĂŵŝŵƵƐşďǉƚ ǀ souladu s ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂǌĂĐŚŽǀĄŶşũĞũŝĐŚ
ŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ͘
ůĄŶĞŬ 5
KďũĞŬƚŝǀŝƚĂ

1.

ůĞŶŽǀĠũĞĚŶĂũşŶĞƐƚƌĂŶŶǉŵĂŶĞǌĂƵũĂƚǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͘

2.

sǇŚǉďĂũşƐĞƐŝƚƵĂĐşŵ͕ŬƚĞƌĠďǇŵŽŚůǇǀǇǀŽůĂƚƐƚƎĞƚǌĄũŵƽŶĞďŽďǉƚũĂŬŽƚĂŬŽǀĠŽďũĞŬƚŝǀŶĢ
ǀŶşŵĄŶǇ͘<ĞƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽŵƽǎĞĚŽũşƚƚĞŚĚǇ͕ŬĚǇǎŽƐŽďŶşǌĄũĞŵŵƽǎĞŽǀůŝǀŶŝƚŶĞǌĄǀŝƐůĠ
ƉůŶĢŶşƉŽǀŝŶŶŽƐƚşēůĞŶĂ͘ K osobnşŵǌĄũŵƽŵƉĂƚƎşŵŝŵŽũŝŶĠũĂŬǉŬŽůŝƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşƉƌŽƐƉĢĐŚ
ŶĞďŽ ǀǉŚŽĚĂ ƉƌŽ ēůĞŶĂ ƐĂŵŽƚŶĠŚŽ͕ ũĞŚŽ ŵĂŶǎĞůĂͬŵĂŶǎĞůŬƵ͕ ƉĂƌƚŶĞƌĂͬƉĂƌƚŶĞƌŬƵ ŶĞďŽ
ƉƎşŵĠƌŽĚŝŶŶĠƉƎşƐůƵƓŶşŬǇ͘
ůĄŶĞŬ 6
<ŽŵƉĞƚĞŶƚŶŽƐƚ

ůĞŶŽǀĠ ƌŽǌǀşũĞũş Ă ƵĚƌǎƵũş ǌŶĂůŽƐƚŝ Ă ĚŽǀĞĚŶŽƐƚŝ ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ƉƌŽ ũĞũŝĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ Ă ũĞĚŶĂũş
ǀ souladu s ƉůĂƚŶǉŵŝƐƚĂŶĚĂƌĚǇĂ s ŶĄůĞǎŝƚŽƵ ƉĠēş͘
ůĄŶĞŬ 7
WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşĐŚŽǀĄŶş
1.

ůĞŶŽǀĠ ũĞĚŶĂũş ǀ souladu s pƎşƐůƵƓŶǉŵŝ ƉƎĞĚƉŝƐǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉŵŝ ǀĞ ^ŵůŽƵǀĄĐŚ͕
ǀ ƐĞŬƵŶĚĄƌŶşŵƉƌĄǀƵĂƉƎĞĚƉŝƐǇƐƚĂŶŽǀĞŶǉŵŝjēĞƚŶşŵĚǀŽƌĞŵ͘sǇŚǉďĂũşƐĞũĂŬĠŵƵŬŽůŝǀ
ũĞĚŶĄŶş͕ŬƚĞƌĠďǇŵŽŚůŽƉŽƓŬŽĚŝƚĚŽďƌĠũŵĠŶŽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

2.

ůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ Ɛŝ ƵǀĢĚŽŵƵũş ĚƽůĞǎŝƚŽƐƚ ƐǀǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş Ă ǌĄǀĂǌŬƽ͕ ũƐŽƵ Ɛŝ
ǀĢĚŽŵŝǀĞƎĞũŶĠŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƐǀǉĐŚĨƵŶŬĐşĂũĚŽƵƉƎŝƚŽŵƉƎşŬůĂĚĞŵĂĐŚŽǀĂũşƐĞƚĂŬ͕ĂďǇ
ƵĚƌǎŽǀĂůŝĂƉŽƐŝůŽǀĂůŝĚƽǀĢƌƵǀĞƎĞũŶŽƐƚŝǀjēĞƚŶşĚǀƽƌ͘
ůĄŶĞŬ 8
ƽǀĢƌŶŽƐƚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚ

1.

ůĞŶŽǀĠ ĚŽĚƌǎƵũş ĚƽǀĢƌŶǉ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ ƉƌĄĐĞ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ͘ EĞƉƌŽǌƌĂĚş ĚƽǀĢƌŶĠ
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ƚŽŚŽ ĚƌƵŚƵ͕ ŶĂ ŶĢũǎ ƐĞ ǀǌƚĂŚƵũĞ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ ǌĂĐŚŽǀĄǀĂƚ ƉƌŽĨĞƐŶş ƚĂũĞŵƐƚǀş
ƐƚĂŶŽǀĞŶĄēůĄŶŬĞŵϯϯϵ^&h͘
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2.

ůĞŶŽǀĠ ũƐŽƵ ŽĚƉŽǀĢĚŶş ǌĂ ƎĄĚŶĠ ŶĂŬůĄĚĄŶş s ƵƚĂũŽǀĂŶǉŵŝ͕ ĚƽǀĢƌŶǉŵŝ ŶĞďŽ Đŝƚůŝǀǉŵŝ
ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ͕ s Ŷŝŵŝǎ ƉƎŝũĚŽƵ ŽŶŝ ŶĞďŽ ũĞũŝĐŚ ŬĂďŝŶĞƚǇ ĚŽ ƐƚǇŬƵ ǀ ƌĄŵĐŝ
ǀǉŬŽŶƵƐǀǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͘

3.

ůĞŶŽǀĠ ŶĞƐŵĢũş Ŭ ƐŽƵŬƌŽŵǉŵ ƷēĞůƽŵ ĂŶŝ ƉƌŽ ƐĞďĞ ĂŶŝ ƉƌŽ ũŝŶĠ ŽƐŽďǇ ǀǇƵǎşƚ ǎĄĚŶǉĐŚ
ĚƽǀĢƌŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂĐş͕ ŬĞ ŬƚĞƌǉŵ ŵĂũş ƉƎşƐƚƵƉ ǌ ƚŝƚƵůƵ ƐǀĠ ƷƎĞĚŶş ĨƵŶŬĐĞ Ă ŬƚĞƌĠ ŶĞďǇůǇ
ǀĞƎĞũŶĢǌƉƎşƐƚƵƉŶĢŶǇ͘

4.

ůĞŶŽǀĠ ďǇ Ɛŝ ŵĢůŝ ďǉƚ ǀĢĚŽŵŝ ƚŽŚŽ͕ ǎĞ ũĞũŝĐŚ ǀĞƎĞũŶĄ ĨƵŶŬĐĞ ǀǇǎĂĚƵũĞ ǌǀǉƓĞŶŽƵ ŵşƌƵ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚŝ Ă ǀǇǀŽǌŽǀĄŶş ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚŝ ǀƽēŝ ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͘ DĢůŝ ďǇ ƐĞ ƐŶĂǎŝƚ
o ǌĂũŝƓƛŽǀĄŶşƌŽǀŶŽǀĄŚǇŵĞǌŝƉŽƚƎĞďŽƵƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚŝĂĚƽǀĢƌŶŽƐƚŝ͘
ůĄŶĞŬ 9
ƽƐƚŽũŶŽƐƚ

1.

ůĞŶŽǀĠ ĚŽĚƌǎƵũş ĚƽƐƚŽũŶŽƐƚ ƐǀĠ ĨƵŶŬĐĞ Ă ŶĞǀǇũĂĚƎƵũş ƐĞ – ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝ
ŵĠĚŝĂ– ǌƉƽƐŽďĞŵ͕ŬƚĞƌǉďǇŵĢůŶĞŐĂƚŝǀŶşĚŽƉĂĚŶĂǀŶşŵĄŶşƚĠƚŽĨƵŶŬĐĞǀĞƎĞũŶŽƐƚş͘

2.

ůĞŶŽǀĠ ũĞĚŶĂũş ǌĚǀŽƎŝůĞ Ă ƵĐƚŝǀĢ͘ sǇƚǀĄƎĞũş Ă ƵĚƌǎƵũş ƚĂŬŽǀĠ ƉƌĂĐŽǀŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ ŬƚĞƌĠ
ǌĂďƌĂŸƵũĞũĂŬĠŵƵŬŽůŝǀũĞĚŶĄŶş͕ũĞǎďǇŵŽŚůŽƉŽƓŬŽĚŝƚĚƽƐƚŽũŶŽƐƚũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ͘
ůĄŶĞŬ 10
KĚĚĂŶŽƐƚĂůŽĂũĂůŝƚĂ

1.

ůĞŶŽǀĠjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂƐĞǀĢŶƵũşƉůŶĢŶşƐǀĠŚŽŵĂŶĚĄƚƵ͘^ǀĠďǇĚůŝƓƚĢŵĂũş ǀ mşƐƚĢƐşĚůĂ
jēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

2.

jēĂƐƚŶş ƐĞ ǌĂƐĞĚĄŶş jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ Ă ƐĞŶĄƚƽ Ă ǀǉďŽƌƽ͕ ũŝĐŚǎ ũƐŽƵ ēůĞŶǇ͕ ǀ souladu
s ēůĄŶŬĞŵϲƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽƉƌŽũĞĚŶĂĐşƎĄĚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

3.

V duchu ůŽĂũĂůŝƚǇ ƉŽƐŬǇƚƵũş jēĞƚŶşŵƵ ĚǀŽƌƵ ƉƎŝ ǀǉŬŽŶƵ ũĞŚŽ ƉƌĂǀŽŵŽĐş ŶĞƵƐƚĄůŽƵ
podporu.
ůĄŶĞŬ 11
ĚƌǎĞŶůŝǀŽƐƚĂŬŽůĞŐŝĂůŝƚĂ

1.

ůĞŶŽǀĠũĞĚŶĂũşĂǀǇũĂĚƎƵũşƐĞ– ǀ ƌĄŵĐŝ ŽƌŐĄŶƵ i mimo ŶĢũ– ƐĞǌĚƌǎĞŶůŝǀŽƐƚş͕ŬƚĞƌŽƵũĞũŝĐŚ
ĨƵŶŬĐĞǀǇǎĂĚƵũĞ͘

2.

ůĞŶŽǀĠũƐŽƵƉŽǀŝŶŶŝǌĂǀƓĞĐŚŽŬŽůŶŽƐƚşĚŽĚƌǎŽǀĂƚŬŽůĞŐŝĄƚŶşĐŚĂƌĂŬƚĞƌjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂĂ
ƎşĚŝƚƐĞƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵŝ͕ŬƚĞƌĄjēĞƚŶşĚǀƽƌƉƎŝũĂů͕ĂƉƎŝũşŵĂƚǌĂŶĢŬŽůĞŬƚŝǀŶşŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ͘
WŽŬƵĚƐĞǀƓĂŬēůĞŶŽǀĠĚŽŵŶşǀĂũş͕ǎĞũĞƚĂƚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƉŽƓŬŽĚŝůĂ͕ŵŽŚŽƵƉŽƵǎşƚƐŽƵĚŶş
ŶĄƐƚƌŽũĞ͕ŬƚĞƌĠƐƚĂŶŽǀşƉƌĄǀŶşƎĄĚǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞ͘

3.

Ŷŝǎ ďǇ ďǇůĂ ĚŽƚēĞŶĂ ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ƉƎĞĚƐĞĚǇ ǌĂ ǀŶĢũƓş ǀǌƚĂŚǇ͕ ũƐŽƵ ēůĞŶŽǀĠ ŽƉƌĄǀŶĢŶŝ
ƐŵĢƌĞŵ ŶĂǀĞŶĞŬ ŬŽŵƵŶŝŬŽǀĂƚ o ǀƓĞĐŚ ǌƉƌĄǀĄĐŚ Ă ƐƚĂŶŽǀŝƐĐşĐŚ ŶĞďŽ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚ
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞjēĞƚŶşĚǀƽƌƌŽǌŚŽĚůǌƉƎşƐƚƵƉŶŝƚǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͕ĂǀǇũĂĚƎŽǀĂƚƐĞŬĞ Ŭ nim
ǌĂƉŽĚŵşŶĞŬƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ǀ ŽĚƐƚĂǀĐŝ ϰŶşǎĞ͘
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4.

ůĞŶŽǀĠƐĞǌĚƌǎşũĂŬǉĐŚŬŽůŝŬŽŵĞŶƚĄƎƽƉƌŽŶĞƐĞŶǉĐŚŵŝŵŽjēĞƚŶşĚǀƽƌ͕ŬƚĞƌĠďǇ ŵŽŚůǇ͗
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ǌƉŽĐŚǇďŶŝƚƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƉƎŝũĂƚĠjēĞƚŶşŵĚǀŽƌĞŵ͖
ƉŽƓŬŽĚŝƚĚŽďƌĠũŵĠŶŽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͖
ďǉƚǀǇŬůĄĚĄŶǇũĂŬŽƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ Ŭ ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚĞŵ͕ũĞǎŶĞƐƉĂĚĂũşĚŽũĞŚŽ
ƉƽƐŽďŶŽƐƚŝŶĞďŽ Ŭ Ŷŝŵǎ jēĞƚŶşĚǀƽƌŶĞǌĂƵũĂůƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ͖
ƉƎŝǀĠƐƚjēĞƚŶşĚǀƽƌĚŽũĂŬĠŚŽŬŽůŝƐƉŽƌƵ͕ĂƚŽ i po ƵŬŽŶēĞŶşƐǀĠĨƵŶŬĐĞ͘
ůĄŶĞŬ 12
ǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ

1.

ůĞŶŽǀĠŶĞƐŵĢũşǀǇŬŽŶĄǀĂƚǎĄĚŶŽƵƉƌŽĨĞƐŶşēŝŶŶŽƐƚŵŝŵŽjēĞƚŶşĚǀƽƌŶĞďŽũŝŶŽƵĞǆƚĞƌŶş
ēŝŶŶŽƐƚ͕ĂƛũŝǎǀǉĚĢůĞēŶŽƵēŝŶĞǀǉĚĢůĞēŶŽƵ͕ŬƚĞƌĄƐĞŶĞƐůƵēƵũĞ s ǀǉŬŽŶĞŵũĞũŝĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͕
ũĂŬũĞƐƚĂŶŽǀĞŶŽǀēů͘ 286 ŽĚƐƚ͘ 3 Ăϰ^&h͘

2.

V souladu s podmşŶŬĂŵŝƐƚĂŶŽǀĞŶǉŵŝ ǀ ƚŽŵƚŽ ēůĄŶŬƵŵƽǎĞďǉƚēůĞŶƽŵƵĚĢůĞŶƐŽƵŚůĂƐ
ǀǇŬŽŶĄǀĂƚ ďĞǌƷƉůĂƚŶĠ ĨƵŶŬĐĞ ǀ nadacşĐŚ ŶĞďŽ ƉŽĚŽďŶǉĐŚ ƐƵďũĞŬƚĞĐŚ ƉƽƐŽďşĐşĐŚ
ǀ ƉƌĄǀŶş͕ǀĢĚĞĐŬĠ͕ŬƵůƚƵƌŶş͕ƵŵĢůĞĐŬĠ͕ƐŽĐŝĄůŶş͕ƐƉŽƌƚŽǀŶş ŶĞďŽĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşŽďůĂƐƚŝŶĞďŽ
ǀĞǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͘^ŽƵēĄƐƚşƚĂŬŽǀǉĐŚĨƵŶŬĐşŶĞŵƽǎĞďǉƚƎşĚşĐşƷůŽŚĂ͕ƌŽǌŚŽĚŽǀĂĐş
ƉƌĂǀŽŵŽĐ ĂŶŝ ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ǌĂ ĨƵŶŐŽǀĄŶş ĚĂŶĠŚŽ ƐƵďũĞŬƚƵ ŶĞďŽ ŬŽŶƚƌŽůĂ ŶĂĚ ũĞŚŽ
ĨƵŶŐŽǀĄŶşŵ͕ Ŷǉďƌǎ ũĞŶ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂƚŝǀŶş ŶĞďŽ ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĄ ƌŽůĞ͘ ͣEĂĚĂĐĞ ŶĞďŽ ƉŽĚŽďŶǉ
ƐƵďũĞŬƚ͞ũĞũĂŬĄŬŽůŝŶĞǌŝƐŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŶĞďŽƐĚƌƵǎĞŶş͕ŬƚĞƌĠƉƽƐŽďşǀĞǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚ
ŽďůĂƐƚĞĐŚĂǀǇŬŽŶĄǀĂũşēŝŶŶŽƐƚŝǀĞǀĞƎĞũŶĠŵǌĄũŵƵ͘ůĞŶŽǀĠƐĞǀǇŚŶŽƵŬŽŶĨůŝŬƚƵǌĄũŵƽ͕
ŬƚĞƌǉďǇŵŽŚů ǌ ƚĂŬŽǀǉĐŚĨƵŶŬĐşǀǌŶŝŬŶŽƵƚŶĞďŽďǇŵŽŚůďǉƚ ƚĂŬŽďũĞŬƚŝǀŶĢǀŶşŵĄŶ͕ĂƚŽ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵƚĞŚĚǇ͕ǌşƐŬĄǀĄ-ůŝĚĂŶǉƐƵďũĞŬƚĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşũĂŬĠŚŽŬŽůŝĚƌƵŚƵ ǌ ƌŽǌƉŽēƚƵh͘

3.

ůĞŶŽǀĠŵŽŚŽƵƌŽǀŶĢǎǀǇŬŽŶĄǀĂƚŶĄƐůĞĚƵũşĐşēŝŶŶŽƐƚŝ͕ĂƚŽǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵĚŽĚƌǎŽǀĄŶş
ƵƐƚĂŶŽǀĞŶşēůĄŶŬƽϮĂϭϬ͗
ĂͿ

ďͿ

4.

ƉƎĞĚŶĄƓŬǇ Ă ƐĞŵŝŶĄƎĞ ǀ ǌĄũŵƵ ĞǀƌŽƉƐŬĠ ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ͕ ƉƌĄǀŶşŚŽ ƐƚĄƚƵ ŶĞďŽ ĞƚŝŬǇ͕
ƉƌŽũĞǀǇŶĞďŽƷēĂƐƚŶĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐşĐŚ͕ĂƚŽǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞƚǇƚŽēŝŶŶŽƐƚŝŶĞũƐŽƵǌĂ
ƷƉůĂƚƵ͕ ŶĞďŽ ŵĂũş-ůŝ ďǉƚ ǌĂ ƷƉůĂƚƵ͕ ƉůĂƚďƵ ƉƌŽǀĞĚĞ ũĞũŝĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌ ƉƎşŵŽ ǀĞ
ƉƌŽƐƉĢĐŚĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǌǀŽůĞŶĠĚĂŶǉŵēůĞŶĞŵ͖
ƉƵďůŝŬŽǀĄŶşŬŶŝŚǇŶĞďŽĂƵƚŽƌƐƚǀşēůĄŶŬƵ͕ǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞũĂŬĠŬŽůŝŚŽŶŽƌĄƎĞǌĂĚşůĂ
ƉƵďůŝŬŽǀĂŶĄ ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ĨƵŶŬĐĞŵŝ ēůĞŶĂ ďƵĚŽƵ ƵŚƌĂǌĞŶǇ ǀǇĚĂǀĂƚĞůĞŵ ǀĞ
ƉƌŽƐƉĢĐŚĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǌǀŽůĞŶĠĚĂŶǉŵēůĞŶĞŵ͘

ǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝŶĞƐŵş
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ŽǀůŝǀŶŝƚŶĞƐƚƌĂŶŶŽƐƚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͖
ǀĠƐƚ Ŭ ǀǌŶŝŬƵ ƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽŶĞďŽƚĂŬďǉƚŽďũĞŬƚŝǀŶĢǀŶşŵĄŶĂ͖
ƉƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂƚŶĂĚŵĢƌŶŽƵǌĄƚĢǎ ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďǇƉƎŝǌŽŚůĞĚŶĢŶşƐŽƵŚƌŶŶĠŚŽ
ĚŽƉĂĚƵǀƓĞĐŚĞǆƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚşēůĞŶĂ͖
ēůĞŶŽǀŝƉƎŝŶĄƓĞƚũĂŬǉŬŽůŝƉĞŶĢǎŶşƉƌŽƐƉĢĐŚ͘
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ůĄŶĞŬ 13
WŽǀŝŶŶŽƐƚŝēůĞŶƽƉŽŽĚĐŚŽĚƵ z ĨƵŶŬĐĞ
1.

WŽƵŬŽŶēĞŶşƐǀĠŚŽĨƵŶŬēŶşŚŽŽďĚŽďşũƐŽƵďǉǀĂůşēůĞŶŽǀĠƉŽǀŝŶŶŝ ĚŽĚƌǎŽǀĂƚƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ
ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ ƐĞ ƐǀŽƵ ĨƵŶŬĐş͕ ŬƚĞƌĠ ƉůĂƚş i po ƐŬŽŶēĞŶş ũĞũŝĐŚ ŵĂŶĚĄƚƵ͕ Ă ƚŽ ǌĞũŵĠŶĂ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚēĞƐƚŶĠŚŽĂǌĚƌǎĞŶůŝǀĠŚŽũĞĚŶĄŶşƉƎŝƉƎŝũşŵĄŶşŶĢŬƚĞƌǉĐŚĨƵŶŬĐşŶĞďŽŶĢŬƚĞƌǉĐŚ
ǀǉŚŽĚ ǀ souladu s ēů͘ 286 ŽĚƐƚ͘ 4 ^&hĂƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐƚĂŶŽǀĞŶĠƚşŵƚŽ<ŽĚĞǆĞŵĐŚŽǀĄŶş͘

2.

:ƐŽƵƉŽǀŝŶŶŝ i ŶĂĚĄůĞ ĐŚŽǀĂƚƐĞƐĞǌĚƌǎĞŶůŝǀŽƐƚşĂŬŽůĞŐŝĂůŝƚŽƵ͕ũĂŬƐƚĂŶŽǀƵũĞēůĄŶĞŬϭϭ͕
ƉŽŬƵĚũĚĞŽēŝŶŶŽƐƚŝǀǇŬŽŶĄǀĂŶĠ ǀ prƽďĢŚƵ ũĞũŝĐŚĨƵŶŬēŶşŚŽŽďĚŽďş͘ V souladu ƐēůĄŶŬĞŵ
ϯϯϵ ^&h ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ ǌĂĐŚŽǀĄǀĂƚ ƉƌŽĨĞƐŶş ƚĂũĞŵƐƚǀş ƉƌŽ ēůĞŶǇ ƉůĂƚş i po ƵŬŽŶēĞŶş ũĞũŝĐŚ
ĨƵŶŬĐş͘
II. PROCESNÍ PRAVIDLA
ůĄŶĞŬ 14
WƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ

1.

ůĞŶŽǀĠƉƎĞŬůĄĚĂũşƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ:
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽũĞĚŶŽŚŽŵĢƐşĐĞƉŽǌĂŚĄũĞŶşǀǉŬŽŶƵƐǀĠĨƵŶŬĐĞ͖
ŬĂǎĚŽƌŽēŶĢ Ŭ 31͘ůĞĚŶƵ͖
ŬĚǇŬŽůŝ ǀ pƎşƉĂĚĢ ǀǉǌŶĂŵŶĢũƓşĐŚ ǌŵĢŶ ǀ ƷĚĂũşĐŚ͕ o ŶŝĐŚǎ ƐĞ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş ƉŽƐŬǇƚƵũĞ
;ǀēĞƚŶĢŶŽǀǉĐŚĞǆƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş͕ŶĂŶĢǎƐĞǀǌƚĂŚƵũĞbod ϭϬͿ͖
ƉƎŝŽĚĐŚŽĚƵ ǌ ĨƵŶŬĐĞ.

2.

dĂƚŽ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ ƐĞ ƉƎĞĚŬůĄĚĂũş ƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝ ŶĂ ĨŽƌŵƵůĄƎŝ͕ ŬƚĞƌǉ ƚǀŽƎş
ƉƎşůŽŚƵ / ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶş͘

3.

WƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ ďƵĚĞ ŽďƐĂŚŽǀĂƚ ƉŽůŽǎŬǇ ƵǀĞĚĞŶĠ ǀ ŽĚƐƚĂǀĐşĐŚ ϰ Ăǎ ϭϭ ƚŽŚŽƚŽ
ēůĄŶŬƵ͘

4.

ůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ƵǀĞĚŽƵ ǀƓĞĐŚŶǇ ĨŝŶĂŶēŶş ǌĄũŵǇ͕ ĂŬƚŝǀĂ ŶĞďŽ ǌĄǀĂǌŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ
mŽŚŽƵƉƎŝǀǉŬŽŶƵũĞũŝĐŚƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐƚşǀĠƐƚŬĞƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽŶĞďŽƚĂŬŵŽŚŽƵďǉƚ
ŽďũĞŬƚŝǀŶĢǀŶşŵĄŶǇ͘

5.

WĂƚƎşƐĞŵŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƷēĂƐƚŶĂŬĂƉŝƚĄůƵƐƉŽůĞēŶŽƐƚş͕ǌĞũŵĠŶĂĂŬĐŝĞ͕ĂƚĂŬĠǀƓĞĐŚŶǇũŝŶĠ
ĨŽƌŵǇ ƷēĂƐƚŝ͕ ũĂŬŽ ũƐŽƵ ƐŵĢŶŝƚĞůŶĠ ŽďůŝŐĂĐĞ ŶĞďŽ ƉŽĚşůŽǀĠ ůŝƐƚǇ͘ WŽĚşůǇ ǀ podşůŽǀǉĐŚ
ĨŽŶĚĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũşƉƎşŵǉƉŽĚşůŶĂŵĂũĞƚŬƵŽďĐŚŽĚŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕ŶĞŵƵƐşďǉƚ
ǀ ƉƌŽŚůĄƓĞŶşƵǀĞĚĞŶǇ͘

6.

V ƉƌŽŚůĄƓĞŶş ŵƵƐş ďǉƚ ƚĂŬĠ ƵǀĞĚĞŶ ŶĞŵŽǀŝƚǉ ŵĂũĞƚĞŬ ǀůĂƐƚŶĢŶǉ ďƵĚ ƉƎşŵŽ͕ ŶĞďŽ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƌĞĂůŝƚŶş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕ s ƵǀĞĚĞŶşŵ ũĞŚŽ ƉƎŝďůŝǎŶĠŚŽ ƵŵşƐƚĢŶş Ă ũĞŚŽ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ͕ ŬƌŽŵĢ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş ƉƌŽ ďǇĚůĞŶş ƵƌēĞŶǉĐŚ Ŭ ǀǉŚƌĂĚŶşŵƵ ƵǎşǀĄŶş ǀůĂƐƚŶşŬĞŵ
ŶĞďŽũĞŚŽƌŽĚŝŶŽƵ͘DŽǀŝƚǉŵĂũĞƚĞŬƐĞ ǀ ƉƌŽŚůĄƓĞŶşŶĞƵǀĄĚş͘

WZϭϯϭϵϰϬCSϬ2-22PP-Ϭ45-22&/E-ŽĚĞͺŽĨͺĐŽŶĚƵĐƚ-dZ.docx
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7.

dǇƚŽƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐĞǀǌƚĂŚƵũş i na ĨŝŶĂŶēŶşǌĄũŵǇŵĂŶǎĞůƽͬŵĂŶǎĞůĞŬ͕ƉĂƌƚŶĞƌƽͬƉĂƌƚŶĞƌĞŬ 1 a
ŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚĚĢƚş ǀ pƎşƉĂĚĞĐŚ͕ŬĚǇďǇƚǇƚŽǌĄũŵǇŵŽŚůǇďǉƚŽďũĞŬƚŝǀŶĢƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇǌĂǌĄũŵǇ͕
ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵǀĠƐƚŬĞǀǌŶŝŬƵƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽ͘

8.

WƎŝǌĂŚĄũĞŶşƐǀĠŚŽƉƌǀŶşŚŽĨƵŶŬēŶşŚŽŽďĚŽďşƉƎĞĚůŽǎşēůĞŶŽǀĠƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǀƓĞĐŚƐǀǉĐŚ
ƉƌŽĨĞƐŶşĐŚŝēĞƐƚŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕ũĞǎ ǀ pƎĞĚĐŚŽǌşĐŚƚƎĞĐŚůĞƚĞĐŚǀǇŬŽŶĄǀĂůŝ͘

9.

ďǇƐĞǌĂŵĞǌŝůŽƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşŵƵƌŝǌŝŬƵƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽ͕ēůĞŶŽǀĠ ǀ ƉƌŽŚůĄƓĞŶşƵǀĞĚŽƵƉƌŽĨĞƐŶş
ēŝŶŶŽƐƚƐǀǉĐŚŵĂŶǎĞůƽĂŵĂŶǎĞůĞŬēŝƉĂƌƚŶĞƌƽĂƉĂƌƚŶĞƌĞŬ 2.

ϭϬ͘ ůĞŶŽǀĠƉƎĞĚůŽǎşƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǀƓĞĐŚƐǀǉĐŚƐƚĄǀĂũşĐşĐŚĞǆƚĞƌŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚŶĂǀşĐ Ŭ ƚŽŵƵ,
ǎĞ ũĞ ŽŚůĄƐş ƉŽĚůĞ ǌǀůĄƓƚŶşŚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠŚŽ ǀ ēů͘ 16 ŽĚƐƚ͘ 1. V ƚŽŵƚŽ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş
ŶĞďƵĚŽƵǌĂŚƌŶƵƚǇĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ͕ŶĂŶĢǎƐĞǀǌƚĂŚƵũşƵƐƚĂŶŽǀĞŶşēů͘ 12 ŽĚƐƚ͘ 3.
11. ůĞŶŽǀĠƉƎĞĚůŽǎşƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǀƓĞĐŚǀǇǌŶĂŵĞŶĄŶşĐŚ͕ŽĐĞŶĢŶşĐŚŶĞďŽƉŽĐƚĄĐŚ͕ŬƚĞƌĠũŝŵ
ďǇůǇƵĚĢůĞŶǇ͘
12. ůĞŶŽǀĠƐĂŵŝŽĚƉŽǀşĚĂũşǌĂƐǀĄƉƌŽŚůĄƓĞŶş͘
13. WƎĞĚƐĞĚĂjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂƉƌŽŚůĄƓĞŶşƉƎĞǌŬŽƵŵĄ ǌ ĨŽƌŵĄůŶşŚŽŚůĞĚŝƐŬĂǌĂƉŽĚƉŽƌǇƉƌĄǀŶş
ƐůƵǎďǇ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ͘ WƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ ƉƎĞĚůŽǎĞŶĠ ƉƎĞĚƐĞĚŽƵ ƉƎĞǌŬŽƵŵĄ ēůĞŶ͕
ŬƚĞƌǉũĞƉŽƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝŶĞũǀǉƓĞƉŽƐƚĂǀĞŶǉƉŽĚůĞēůĄŶŬƵϱũĞĚŶĂĐşŚŽƎĄĚƵ͘
14. WŽ ƚŽŵƚŽ ƉƎĞǌŬƵŵƵ Ă Ɛ ƎĄĚŶǉŵ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ŽĐŚƌĂŶƵ ŽƐŽďŶşĐŚ ƷĚĂũƽ ďƵĚŽƵ ƚĂƚŽ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ ǌǀĞƎĞũŶĢŶĂŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘
15. WƎĞĚƐĞĚĂ Ŭ ƉƌŽŚůĄƓĞŶşŵ ƉƎŝŚůĠĚŶĞ͕ŬĚǇǎ ďƵĚĞ ŶĂǀƌŚŽǀĂƚ͕ ŬĞ ŬƚĞƌĠŵƵ ƐĞŶĄƚƵ ēŝ ǀǉďŽƌƵ
ēůĞŶĂƉƎŝĚĢůş͕ĂďǇƐĞƚĂŬǌĂďƌĄŶŝůŽƉƎşƉĂĚŶĠŵƵƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽ͘
16. ŽƐƚĂŶŽƵ-ůŝƐĞēůĞŶŽǀĠĚŽƐŝƚƵĂĐĞŶĂĚƌĄŵĞĐƐǀĠŚŽƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ͕ŬƚĞƌĄďǇŵŽŚůĂ
ǀǇǀŽůĂƚƐƚƎĞƚǌĄũŵƽ͕ŝŶĨŽƌŵƵũş o ƚŽŵ ƉƎĞĚƐĞĚƵjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘WŽƉƎĞǌŬŽƵŵĄŶşĞƚŝĐŬǉŵ
ǀǉďŽƌĞŵ ƐĞ ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚ ƐĞ ƉƎĞĚůŽǎş jēĞƚŶşŵƵ ĚǀŽƌƵ͕ ŬƚĞƌǉ ƉƎŝũŵĞ ŽƉĂƚƎĞŶş͕ ũĞǎ ďƵĚĞ
ƉŽŬůĄĚĂƚǌĂƉƎŝŵĢƎĞŶĠ͘
ůĄŶĞŬ 14a
WŽǀŝŶŶŽƐƚŝēůĞŶƽƚǉŬĂũşĐşƐĞƵƌēŝƚǉĐŚƐŵůƵǀŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ
1.

:ĂŬĠŬŽůŝ ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ƐŵůƵǀŶş ǀǌƚĂŚǇ ŵĞǌŝ ēůĞŶǇ Ă ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ – ďĞǌ
ŽŚůĞĚƵŶĂƚŽ͕ũĞ-ůŝũĞũŝĐŚƐŽƵēĄƐƚşŽĚŵĢŶĂ͕ēŝŶŝŬŽůŝ–͕ŵƵƐşďǉƚŽǌŶĄŵĞŶǇĞƚŝĐŬĠŵƵǀǉďŽƌƵ͕
ŬƚĞƌǉŵĄƉŽǀŝŶŶŽƐƚũĞƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚ͘

2.

ůĞŶŽǀĠ ŶĞƐŵĢũş ƐĞ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ƵǌĂǀşƌĂƚ ǎĄĚŶĠ ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ƐŵůŽƵǀǇ
o ŶĄũŵƵ͕ƉŽĚŶĄũŵƵēŝƉƽũēĐĞ͘

1

^ƚĄůǉƉĂƌƚŶĞƌ ǀ ũŝŶĠŵŶĞǎŵĂŶǎĞůƐŬĠŵƐǀĂǌŬƵ͕ũĂŬũĞĚĞĨŝŶŽǀĄŶǀēů͘ 1 ŽĚƐƚ͘ 2 ƉşƐŵ͘ĐͿƐůƵǎĞďŶşŚŽ
ƎĄĚƵ͘

2

dĂŵƚĠǎ͘
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ůĄŶĞŬ 15
WƎŝũşŵĄŶşĚĂƌƽŶĞďŽƉŽĚŽďŶǉĐŚƉŽǎŝƚŬƽ
1.

WŽŬƵĚēůĞŶŽǀĠ ǌ dƽǀŽĚƵĚŝƉůŽŵĂƚŝĐŬǉĐŚǌǀǇŬůŽƐƚşŶĞďŽũĂŬŽƉƌŽũĞǀǌĚǀŽƎŝůŽƐƚŝŽďĚƌǎşĚĂƌ
ŶĞďŽ ƉŽĚŽďŶĠ ƉŽǎŝƚŬǇ ŵĂũşĐş ŚŽĚŶŽƚƵ ǀǇƓƓş ŶĞǎ ϭϱϬ hZ͕ ƉƎĞĚĂũş ũĞ ŐĞŶĞƌĄůŶşŵƵ
ƚĂũĞŵŶşŬŽǀŝ͘ V pƎşƉĂĚĢ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚş ŶĂŚůĄƐş ŐĞŶĞƌĄůŶşŵƵ ƚĂũĞŵŶşŬŽǀŝ ŬĂǎĚǉ ĚĂƌ͕ ŬƚĞƌǉ
ŽďĚƌǎĞůŝƉƎŝǀǉŬŽŶƵƐǀǉĐŚĨƵŶŬĐş͕ĂƉŽǎĄĚĂũş o odhad ũĞŚŽŚŽĚŶŽƚǇ͘

2.

^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ƐƉƌĂǀƵũĞ ƌĞŐŝƐƚƌ ĚĂƌƽ Ă ƉŽĚŽďŶǉĐŚ ƉŽǎŝƚŬƽ o ŚŽĚŶŽƚĢ
ƉƎĞƐĂŚƵũşĐşϭϱϬ hZ͕ŬƚĞƌǉƵǀĄĚşĚĄƌĐĞĂũĞǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶǉŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚ
jēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

3.

hƐƚĂŶŽǀĞŶşƚŽŚŽƚŽēůĄŶŬƵƐĞŶĞǀǌƚĂŚƵũşŶĂƐĐŚǀĄůĞŶĠƐůƵǎĞďŶşĐĞƐƚǇ͕ũĞũŝĐŚǎƐŽƵēĄƐƚşũĞ
ƷēĂƐƚēůĞŶĂŶĂĂŬĐŝ͕ũĞũşǎŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌŚƌĂĚşƵƌēŝƚĠǀǉĚĂũĞ;ŶĂƉƎşŬůĂĚĐĞƐƚŽǀŶşǀǉĚĂũĞŶĞďŽ
ǀǉĚĂũĞŶĂŚŽƚĞůŽǀĠƵďǇƚŽǀĄŶşͿ͘
ůĄŶĞŬ 16
WŽǀŝŶŶŽƐƚŝēůĞŶƽƚǉŬĂũşĐşƐĞĞǆƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş

1.

ůĞŶŽǀĠƉƎĞĚůŽǎşƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂďĞǌƉƌŽĚůĞŶşƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǀƓĞĐŚĞǆƚĞƌŶşĐŚ
ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ ŶĞďŽ ǌŵĢŶĄĐŚ ǀ ŽŚůĄƓĞŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ƉŽƵǎŝũş Ŭ ƚŽŵƵ ĨŽƌŵƵůĄƎ ǀ pƎşůŽǌĞ //͘
ůĞŶŽǀĠƉŽƉşƓşĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝĐŽŶĞũƉƎĞƐŶĢũŝƉŽĚůĞǀƓĞĐŚŬƌŝƚĠƌŝşƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀ ŽĚƐƚĂǀĐŝ 3.

2.

WƎĞĚƐĞĚĂƚĂƚŽƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ĞǆƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚĞĐŚƉƎĞĚĄĞƚŝĐŬĠŵƵǀǉďŽƌƵ͕ŬƚĞƌǉŽĚƉŽǀşĚĄ
ǌĂũĞŚŽƉƎĞǌŬƵŵ͘

3.

Ă ƚşŵƚŽ ƷēĞůĞŵ ĞƚŝĐŬǉ ǀǉďŽƌ ƉƎĞǌŬŽƵŵĄ ǀƓĞĐŚŶǇ ƐƚĄǀĂũşĐş ŶĞďŽ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ĞǆƚĞƌŶş
ēŝŶŶŽƐƚŝ s ohledem ŶĂŽďĞĐŶĄŬƌŝƚĠƌŝĂƐƚĂŶŽǀĞŶĄǀēů͘ 12 ŽĚƐƚ͘ 4.

4.

:ĂŬŽǀǉũŝŵŬĂƉůĂƚş͕ǎĞĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝƉŽĚůĞēů͘ 12 ŽĚƐƚ͘ 3 ƉşƐŵ͘ĂͿĂďͿďƵĚŽƵŽŚůĄƓĞŶǇ
ƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝ ǌĂ ƉŽƵǎŝƚş ĨŽƌŵƵůĄƎĞ ǀ pƎşůŽǌĞ // Ă ĞƚŝĐŬĠŵƵ ǀǉďŽƌƵ ďƵĚŽƵ ǌĂƐůĄŶǇ ƉƌŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝ͘ƚŝĐŬǉǀǉďŽƌ Ŭ nim ŶĞǀǇĚĄ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ͕ŶĞďƵĚĞ-ůŝƚŽƉŽǀĂǎŽǀĂƚǌĂŶĞǌďǇƚŶĠ͘

5.

ŝŶŶŽƐƚŝ͕ŬƚĞƌĠƐƉĂĚĂũşĚŽƌŽǌƐĂŚƵƌŽǌŚŽĚŶƵƚşjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ o ǀǉĚĂũşĐŚŶĂƐůƵǎĞďŶşĐĞƐƚǇ
ēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͕ŶĞŵŽŚŽƵƉƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂƚͣĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ͞ǀĞƐŵǇƐůƵēůĄŶŬƵϭϮĂϭϲ
ƚŽŚŽƚŽ<ŽĚĞǆƵ͘ůĞŶŽǀĠŵŽŚŽƵĚůĞƐǀĠŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşĞƚŝĐŬĠŵƵǀǉďŽƌƵƉƎĞĚůŽǎŝƚũĂŬĠŬŽůŝ
ƚĂŬŽǀĠƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚŽƵ ƉŽǀĂǎŽǀĂƚ ǌĂ ǀŚŽĚŶĠ͘ ǆƚĞƌŶş ēŝŶŶŽƐƚ ŽŚůĄƓĞŶĄ ŶĂ
ǌĄŬůĂĚĢ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵ ŶĞŵƽǎĞ ďǉƚ ŶĂŽƉĂŬ ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ƷŚƌĂĚǇ ǀǉĚĂũƽ ŶĂ
ǌĄŬůĂĚĢƌŽǌŚŽĚŶƵƚşjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ o ǀǉĚĂũşĐŚŶĂƐůƵǎĞďŶşĐĞƐƚǇēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘
ůĄŶĞŬ 17
ĂŵĢƐƚŶĄŶşēůĞŶƽƉŽŽĚĐŚŽĚƵ z ĨƵŶŬĐĞ

1.

WŽŬƵĚēůĞŶŽǀĠŶĞďŽďǉǀĂůşēůĞŶŽǀĠjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂŚŽĚůĂũşďĢŚĞŵƉƌǀŶşĐŚĚǀŽƵůĞƚƉŽ
odchodu ǌ ĨƵŶŬĐĞ ŶĂƐƚŽƵƉŝƚĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ƉƎĞĚůŽǎş o ƚŽŵ͕ũĂŬŵŝůĞƐĞ o ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚi ĚŽǌǀş
Ă ƉŽŬƵĚ ŵŽǎŶŽ ĂůĞƐƉŽŸ s ĚǀŽƵŵĢƐşēŶşŵ ƉƎĞĚƐƚŝŚĞŵ͕ ƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶş͘
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2.

WƌŽ ƷēĞůǇ ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵ ǌŶĂŵĞŶĄ ͣǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͞ ũĂŬŽƵŬŽůŝ ƉƌŽĨĞƐŶş ēŝŶŶŽƐƚ͕ Ăƛ ũŝǎ
ǀǉĚĢůĞēŶŽƵēŝŶŝŬŽůŝǀ͘dĂƚŽēŝŶŶŽƐƚŶĞǌĂŚƌŶƵũĞ͗
ĂͿ

ďͿ
ĐͿ

ēĞƐƚŶĠ ďĞǌƷƉůĂƚŶĠ ĨƵŶŬĐĞ ǀ nadacşĐŚ ŶĞďŽ ƉŽĚŽďŶǉĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşĐŚ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞŵĂũş
ǀĂǌďƵ ŶĂ ēŝŶŶŽƐƚŝ ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ͕ ƉƽƐŽďşĐşĐŚ ǀ ƉŽůŝƚŝĐŬĠ͕ ƉƌĄǀŶş͕ ǀĢĚĞĐŬĠ͕ ŬƵůƚƵƌŶş͕
ƵŵĢůĞĐŬĠ͕ ƐŽĐŝĄůŶş͕ ƐƉŽƌƚŽǀŶş ŶĞďŽ ĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶş ŽďůĂƐƚŝ ŶĞďŽ ǀĞ ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ
ǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͖
ƐƉƌĄǀƵĂŬƚŝǀŶĞďŽƉŽĚşůƽŶĞďŽŽƐŽďŶşŚŽ ēŝƌŽĚŝŶŶĠŚŽŵĂũĞƚŬƵũĂŬŽƐŽƵŬƌŽŵĄŽƐŽďĂ͖
ƐƌŽǀŶĂƚĞůŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ͘

3.

WƎĞĚƐĞĚĂ ƉŽƐƚŽƵƉş ƚĂŬŽǀĄƚŽ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş ĞƚŝĐŬĠŵƵ ǀǉďŽƌƵ Ŭ pƎĞǌŬŽƵŵĄŶş͘ ƚŝĐŬǉ ǀǉďŽƌ
ƉƎĞǌŬŽƵŵĄ͕ ǌĚĂ ũĞ ƉŽǀĂŚĂ ƉůĄŶŽǀĂŶĠŚŽ ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş ƐůƵēŝƚĞůŶĄ s ƵƐƚĂŶŽǀĞŶşŵŝ ēů͘ 286
ŽĚƐƚ͘ 4 ^&hĂƚŽŚŽƚŽ<ŽĚĞǆƵ͕ǌĚĂŶĞŽǀůŝǀŶşŶĞƐƚƌĂŶŶŽƐƚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂĂǌĚĂŶĞĚŽũĚĞ
ŬĞƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽ͘

4.

ƚŝĐŬǉ ǀǉďŽƌ ǀ pƎşƉĂĚĢ ƉŽƚƎĞďǇ ƐƚĂŶŽǀş Ă ƉŽƐŽƵĚş ǀ ƌĄŵĐŝ ƚŽŚŽƚŽ ƉƎĞǌŬƵŵƵ ƉŽĚůĞ
ŽĚƐƚĂǀĐĞϯ͕ǌĚĂĞǆŝƐƚƵũşŶĢũĂŬĄŬŽŶŬƌĠƚŶşĂŽĚƽǀŽĚŶĢŶĄƌŝǌŝŬĂƚǉŬĂũşĐşƐĞŬƌŝƚĠƌŝşƵǀĞĚĞŶǉĐŚ
ǀ ŽĚƐƚĂǀci ϯ͕ŬƚĞƌĄďǇǀǌŶŝŬůĂ ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ ƐĞǌƉƌĄǀĂŵŝ͕ u ŶŝĐŚǎ ďǇůĚĂŶǉēůĞŶ ǀ poslednşĐŚ
ĚǀŽƵ ůĞƚĞĐŚ ƐǀĠŚŽ ĨƵŶŬēŶşŚŽ ŽďĚŽďş ēůĞŶĞŵ-ǌƉƌĂǀŽĚĂũĞŵ͘ sǉďŽƌ ƌŽǀŶĢǎ ǌŽŚůĞĚŶş
ēůĄŶĞŬ ϭϱ>ŝƐƚŝŶǇǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĄǀhƚǉŬĂũşĐşƐĞƉƌĄǀĂƐǀŽďŽĚŶĠǀŽůďǇ ƉŽǀŽůĄŶşĂƉƌĄǀĂ
ƉƌĂĐŽǀĂƚ͘

5.

ŽƐƉĢũĞ-ůŝ ĞƚŝĐŬǉ ǀǉďŽƌ Ŭ ǌĄǀĢƌƵ͕ ǎĞ ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş ďǇ ďǇůŽ ŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠ s ƵƐƚĂŶŽǀĞŶşŵŝ
ēů͘ 286 ŽĚƐƚ͘ 4 ^&hĂƚŽŚŽƚŽ<ŽĚĞǆƵ͕ƵǀĢĚŽŵş o ƚŽŵ ďǉǀĂůĠŚŽēůĞŶĂ͕ŬƚĞƌǉĚŽƚĂŬŽǀĠŚŽ
ǌĂŵĢƐƚŶĄŶşŶĞŶĂƐƚŽƵƉş͘

6.

:ĂŬŽǀǉũŝŵŬĂƉůĂƚş͕ǎĞƉŽŬƵĚďǉǀĂůǉēůĞŶŚŽĚůĄŶĂƐƚŽƵƉŝƚĚŽ ǀĞƎĞũŶĠĨƵŶŬĐĞ͕ƐƚƎĞƚǌĄũŵƽ
ŶĞůǌĞ ǀ ǌĄƐĂĚĢƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂƚ͘
///͘KZ'E/E1ZD
ůĄŶĞŬ 18
ƚŝĐŬǉǀǉďŽƌ

1.

jēĞƚŶşǀǉďŽƌƚşŵƚŽǌƎŝǌƵũĞĞƚŝĐŬǉǀǉďŽƌ͕ŬƚĞƌǉďƵĚĞƉŽƐƵǌŽǀĂƚǀĞƓŬĞƌĠǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝĞƚŝĐŬĠ
ƉŽǀĂŚǇ͕ ũĞǎ ƉŽǀĂǎƵũĞ ǌĂ ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ƉƌŽ ŶŽƌŵǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ǀ ƚŽŵƚŽ <ŽĚĞǆƵ Ă ƉŽǀĢƐƚ
jēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ i pro ũĞũŝĐŚĚĂůƓşǌůĞƉƓŽǀĄŶş͘

2.

^ůŽǎĞŶşǀǉďŽƌƵũĞƐƚĂŶŽǀĞŶŽǀēůĄŶŬƵϯϯƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƌĂǀŝĚĞůƉƌŽũĞĚŶĂĐşƎĄĚjēĞƚŶşŚŽ
ĚǀŽƌĂ͘

3.

sǉďŽƌǀŽůşǌĞƐǀǉĐŚēůĞŶƽƉƎĞĚƐĞĚƵ͘

4.

sǉďŽƌ ũĞ ƐǀŽůĄǀĄŶ ŶĂ ǎĄĚŽƐƚ ƐǀĠŚŽ ƉƎĞĚƐĞĚǇ ŶĞďŽ ƉŽ ǎĄĚŽƐƚŝ o ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ ƉƎĞĚůŽǎĞŶĠ
ƉƎĞĚƐĞĚŽƵŶĞďŽēůĞŶĞŵjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘:ĞĚŶĄŶşǀǉďŽƌƵũƐŽƵĚƽǀĢƌŶĄ͘

5.

sǉďŽƌǀǇĚĄƐǀĠƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽĚŽϯϬĚŶƽŽĚĞĚŶĞ͕ŬĚǇďǇů o nĢũƉŽǎĄĚĄŶ͘EĂŶĄǀƌŚƐǀĠŚŽ
ƉƎĞĚƐĞĚǇŵƽǎĞǀǉďŽƌǀǇĚĂƚƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽŶĂǌĄŬůĂĚĢƉşƐĞŵŶĠŚŽƉŽƐƚƵƉƵ͘sĞǀǉũŝŵĞēŶǉĐŚ
ƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ŬĚǇǎ ũĞ ǀǉďŽƌ ƉŽǎĄĚĄŶ o ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ ǀ souladu Ɛ ēůĄŶŬĞŵ ϭϳ͕ ǀǇĚĄǀĄ ǀǉďŽƌ
ƚĂŬŽǀĠƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽĐŽŶĞũĚƎşǀĞ͘
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6.

sǉďŽƌ ƉƎŝũşŵĄ ƐǀĄ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ŚůĂƐƽ͘ ^ŽƵēĄƐƚş ƐƚĂŶŽǀŝƐĞŬ ũĞ i odƽǀŽĚŶĢŶş Ă
ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ŵƵƐş ƵǀĄĚĢƚ ƚĂŬĠ ǀƓĞĐŚŶǇ ŶĞƐŽƵŚůĂƐŶĠ ŶĄǌŽƌǇ͘ dĂƚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ũƐŽƵ
ŶĞƉƌŽĚůĞŶĢƐĚĢůĞŶĂŬĂǎĚĠŵƵēůĞŶŽǀŝŶĞďŽďǉǀĂůĠŵƵēůĞŶŽǀŝ͕ũĞŚŽǎƐĞƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽǀǉďŽƌƵ
ƚǉŬĄ͕ĂƉƎĞĚůŽǎĞŶĂŶĂǀĢĚŽŵşƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂĂjēĞƚŶşŵƵĚǀŽƌƵ͘

7.

V pƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ŬĚǇ ďƵĚĞ ǀǉďŽƌ ƉŽƐƵǌŽǀĂƚ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş o ǌĄũŵĞĐŚ ŶĞďŽ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş
o exƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚĞĐŚēůĞŶĂƚŽŚŽƚŽǀǉďŽƌƵ͕ŵƵƐşďǉƚĚĂŶǉēůĞŶŶĂŚƌĂǌĞŶǌĂƐƚƵƉƵũşĐşŵ
ēůĞŶĞŵǀǉďŽƌƵĂŶĞƐŵşƐĞƉŽĚşůĞƚŶĂƉƌĄĐŝǀǉďŽƌƵ ǀ ƚĠƚŽǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ͘

8.

ƚŝĐŬǉǀǉďŽƌƉůŶşƷůŽŚƵ͕ŬƚĞƌĄŵƵďǇůĂƐǀĢƎĞŶĂƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ o ƉŽůŝƚŝĐĞ pro
ǌĂĐŚŽǀĄŶş ƵƐƉŽŬŽũŝǀĠŚŽ ƉƌĂĐŽǀŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş Ă ďŽũ ƉƌŽƚŝ ƉƐǇĐŚŝĐŬĠŵƵ Ă ƐĞǆƵĄůŶşŵƵ
ŽďƚĢǎŽǀĄŶş͘

9.

sǉďŽƌƵ ƉƎŝ ƉůŶĢŶş ũĞŚŽ ƷŬŽůƽ ŶĂƉŽŵĄŚĄ ƉƌĄǀŶş ƐůƵǎďĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƉƌŽ ŶĢũ ƌŽǀŶĢǎ ǌĂũŝƓƛƵũĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşƉŽĚƉŽƌƵ͘

ϭϬ͘ jēĞƚŶş Ěǀƽƌ ƵǌĂǀƎĞ ƐŵůŽƵǀƵ s ĞǆƚĞƌŶşŵ ēůĞŶĞŵ ǀǉďŽƌƵ͕ ǀ nĢŵǎ ƐĞ ƐƚĂŶŽǀş ƉƌĄǀĂ Ă
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐ ũĞŚŽ ŵĂŶĚĄƚĞŵǀēĞƚŶĢǀǉƓĞŽĚŵĢŶǇ͘
ůĄŶĞŬ 19
sǌĄũĞŵŶĠǀǌƚĂŚǇŵĞǌŝēůĞŶǇ͕ĞƚŝĐŬǉŵǀǉďŽƌĞŵĂjēĞƚŶşŵĚǀŽƌĞŵ
1.

WƎĞĚƐĞĚĂ͕ēůĞŶŽǀĠĂďǉǀĂůşēůĞŶŽǀĠjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂƐŝŵŽŚŽƵǀǇǎĄĚĂƚŽĚĞƚŝĐŬĠŚŽǀǉďŽƌƵ
ũĞŚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ Ŭ ũĂŬĠŬŽůŝ ĞƚŝĐŬĠ ŽƚĄǌĐĞ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ƚǉŬĂũşĐş ƐĞ ǀǉŬůĂĚƵ ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵ
ĐŚŽǀĄŶş͘

2.

ůĞŶŽǀĠŶĞƉƌŽĚůĞŶĢƉşƐĞŵŶĢŽǌŶĄŵşƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝĂƉƎşƐůƵƓŶĠŵƵƉƎĞĚƐĞĚĂũşĐşŵƵƐĞŶĄƚƵ
ũĂŬǉŬŽůŝ ŶĞǎĄĚŽƵĐş ǀůŝǀ ŶĞďŽ ŽŚƌŽǎĞŶş ƐǀĠ ŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ǌĞ ƐƚƌĂŶǇ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝ ƐƵďũĞŬƚƵ
ŶĞǌĄǀŝƐůĠŚŽŶĂjēĞƚŶşŵĚǀŽƎe.

3.

ůĞŶŽǀĠ Ă ďǉǀĂůş ēůĞŶŽǀĠ s ĞƚŝĐŬǉŵ ǀǉďŽƌĞŵ ƉůŶĢ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũş͘ dǉŬĄ ƐĞ ƚŽ ǌĞũŵĠŶĂ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşǀƓĞĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşĂĚŽŬůĂĚƽ͕ŬƚĞƌĠƐŝƚĞŶƚŽǀǉďŽƌǀǇǎĄĚĄ͘DĂũşƉƌĄǀŽŶĂƐůǇƓĞŶş͘

4.

ůĞŶŶĞďŽďǉǀĂůǉēůĞŶ͕ŬƚĞƌǉŶĞƐŽƵŚůĂƐşƐĞƐƚĂŶŽǀŝƐŬĞŵĞƚŝĐŬĠŚŽǀǉďŽƌƵ͕ũĞǎŶĂŶĢũ ŵĄ
ŶĞƉƎşǌŶŝǀǉ ĚŽƉĂĚ͕ ƉşƐĞŵŶĢ ŽǌŶĄŵş ƉƎĞĚƐĞĚŽǀŝ ĚƽǀŽĚǇ ƚĂŬŽǀĠŚŽƚŽ ŶĞƐŽƵŚůĂƐƵ ĚŽ ƉĢƚŝ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ ĚŶş ŽĚ ĚĂƚĂ ŽďĚƌǎĞŶş ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ͘ WƎĞĚƐĞĚĂ ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚ ŶĞƉƌŽĚůĞŶĢ ƉŽƐƚŽƵƉş
jēĞƚŶşŵƵ ĚǀŽƌƵ Ŭ ƉƌŽũĞĚŶĄŶş Ă ŬŽŶĞēŶĠŵƵ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͘ V pƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ŬĚǇ ƐĞ ƚĂŬŽǀĠƚŽ
ƉŽƐƚŽƵƉĞŶşǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝƚǉŬĄǌĂŵǉƓůĞŶĠŚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶşƉŽĚůĞēůĄŶŬƵϭϳ͕jēĞƚŶşĚǀƽƌƉƎşƉĂĚ
ƉƌŽũĞĚŶĄďĞǌǌďǇƚĞēŶĠŚŽŽĚŬůĂĚƵ͘

5.

jēŝŶŬǇ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ĞƚŝĐŬĠŚŽ ǀǉďŽƌƵ͕ ŬƚĞƌĠ ďǇůŽ ƚşŵƚŽ ǌƉƽƐŽďĞŵ ƉŽƐƚŽƵƉĞŶŽ jēĞƚŶşŵƵ
ĚǀŽƌƵ͕ƐĞƉŽǌĂƐƚĂǀƵũş͘ŽĚŽďǇ͕ŶĞǎjēĞƚŶşĚǀƽƌƉƎŝũŵĞ Ŭ ƚĂŬŽǀĠƚŽƉŽƐƚŽƵƉĞŶĠǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ
ŬŽŶĞēŶĠƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ǀǇĚĄ Ŭ nşƉŽĚůĞƉŽƚƎĞďĚŽēĂƐŶĠƉŽŬǇŶǇ͘WƎşƐůƵƓŶǉēůĞŶŶĞďŽďǉǀĂůǉ
ēůĞŶƐĞƚĢŵŝƚŽƉŽŬǇŶǇŶĞďŽŬŽŶĞēŶǉŵƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂďƵĚĞďĞǌŽĚŬůĂĚŶĢ
ƎşĚŝƚ͘

6.

WƎĞĚƐĞĚĂ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ǌĂũŝƐƚş͕ ĂďǇ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ǀǉďŽƌƵ Ă ǀƓĞĐŚŶǇ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƉŽŬǇŶǇ Ă
ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂďǇůǇƵƉůĂƚŶĢŶǇ͘

7.

O ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƚŽŚŽƚŽ <ŽĚĞǆƵ ĐŚŽǀĄŶş Ă ƉƌĄĐŝ ĞƚŝĐŬĠŚŽ ǀǉďŽƌƵ jēĞƚŶş Ěǀƽƌ ŬĂǎĚŽƌŽēŶĢ
ƉƎŝũşŵĄǌƉƌĄǀƵ͘ƵĚĞǌǀĞƎĞũŶĢŶĂŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘
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ϭϬ

ůĄŶĞŬ 20
^ƉŽůƵƉƌĄĐĞƐƷƎĂĚĞŵWWKĂƷƎĂĚĞŵK>&
Ŷŝǎ ũƐŽƵ ĚŽƚēĞŶĂ ƉƎşƐůƵƓŶĄ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ^ŵůŽƵǀǇ o ĨƵŶŐŽǀĄŶş ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ͕ Ă ǌĞũŵĠŶĂ
WƌŽƚŽŬŽůƵ o ǀǉƐĂĚĄĐŚĂŝŵƵŶŝƚĄĐŚĂƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ǌĞũŵĠŶĂƉĂŬƉƌŽĐĞƐŶş
ǌĄƌƵŬǇƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ǀ naƎşǌĞŶşϮϬϭϳͬϭϵϯϵĂŶĂƎşǌĞŶşē͘ 883ͬϮϬϭϯ͕ēůĞŶŽǀĠjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂƉůŶĢ
ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũş Ɛ jƎĂĚĞŵ ĞǀƌŽƉƐŬĠŚŽ ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ǎĂůŽďĐĞ Ă ǀƌŽƉƐŬǉŵ ƷƎĂĚĞŵ ƉƌŽ ďŽũ ƉƌŽƚŝ
ƉŽĚǀŽĚƽŵ ǀ ƌĄŵĐŝ ƓĞƚƎĞŶşĂǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶşƉƌŽǀĄĚĢŶǉĐŚƚĢŵŝƚŽƷƎĂĚǇ͘
IV. OBECNÁ A Zs ZEh^dEKsE1
ůĄŶĞŬ 21
hƉůĂƚŸŽǀĄŶş<ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶş
1.

WƎĞĚƐĞĚĂ Ă ēůĞŶŽǀĠ jēĞƚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ǌĂũŝƐƚş͕ ĂďǇ ƚĞŶƚŽ <ŽĚĞǆ ĐŚŽǀĄŶş ďǇů ĚŽĚƌǎŽǀĄŶ Ă
ƵƉůĂƚŸŽǀĄŶ ǀ dobrĠǀşƎĞĂ s ŶĄůĞǎŝƚǉŵǌƎĞƚĞůĞŵ Ŭ ǌĄƐĂĚĢƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝƚǇ͘ŝŶŶŽƐƚŝƉŽĚůĞ
ƚŽŚŽƚŽ<ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşũƐŽƵƉƎĞĚŵĢƚĞŵŝŶƚĞƌŶşĐŚ i ĞǆƚĞƌŶşĐŚŬŽŶƚƌŽůjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘

2.

AnŝǎũƐŽƵĚŽƚēĞŶĂƵƐƚĂŶŽǀĞŶş<ŽĚĞǆƵ͕ŬƚĞƌĄŽďƐĂŚƵũşƷƉůŶǉƐŽƵďŽƌƉƌĄǀĂƉŽǀŝŶŶŽƐƚş͕ƉƎŝ
ũĞŚŽ ǀǉŬůĂĚƵ ďǇ ŵĢůǇ ďǉƚ ǌŽŚůĞĚŸŽǀĄŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ĞǀƌŽƉƐŬĠ i ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş
ƉŽƐƚƵƉǇĂƐƚĂŶĚĂƌĚǇ͘
ůĄŶĞŬ 22
ĄǀĢƌĞēŶĄƵƐƚĂŶŽǀĞŶş

1.

dĞŶƚŽ<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşƚǀŽƎşƐŽƵēĄƐƚƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽƉƌŽũĞĚŶĂĐşƎĄĚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ
ũĂŬŽũĞũŝĐŚƉƎşůŽŚĂ͘

2.

ZƵƓşĂŶĂŚƌĂǌƵũĞ<ŽĚĞǆĐŚŽǀĄŶşēůĞŶƽjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂǌĞĚŶĞϭϬ͘ ƷŶŽƌĂ ϮϬϮϮ.

3.

EĂďǉǀĄƷēŝŶŶŽƐƚŝ s ŽŬĂŵǎŝƚŽƵ ƉůĂƚŶŽƐƚş͘

4.

ů͘ϭϰŽĚƐƚ͘ 8 ƌĞǀŝĚŽǀĂŶĠŚŽ<ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşƐĞŶĞǀǌƚĂŚƵũĞŶĂēůĞŶǇ͕ũĞũŝĐŚǎĨƵŶŬēŶşŽďĚŽďş
ǀ dobĢƉƎŝũĞƚşƚŽŚŽƚŽ<ŽĚĞǆƵƉƌŽďşŚĄ͘

5.

O ƚŽŵƚŽ <ŽĚĞǆƵ ĐŚŽǀĄŶş ďƵĚŽƵ ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶş ďǉǀĂůş ēůĞŶŽǀĠ͕ ďƵĚĞ ǌĂƐůĄŶ ŶĂ ǀĢĚŽŵş
ǀƌŽƉƐŬĠŵƵƉĂƌůĂŵĞŶƚƵĂZĂĚĢĂǌǀĞƎĞũŶĢŶǀjƎĞĚŶşŵǀĢƐƚŶşŬƵǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞ͘

V >ƵĐĞŵďƵƌŬƵ dne 7. dubna ϮϬϮϮ
ĂjēĞƚŶşĚǀƽr

Klaus-,ĞŝŶĞƌ>,E
ƉƎĞĚƐĞĚĂ
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WƎşůŽŚĂ /
PROHLÁŠENÍ O Z:D,
;ƉŽĚůĞēůĄŶŬƵϭϰͿ
ĞůĠũŵĠŶŽ͗
I.

&ŝŶĂŶēŶşǌĄũŵǇ͕ĂŬƚŝǀĂĂǌĄǀĂǌŬǇ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 4 Ăϱ<ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşͿ
hǀĞěƚĞ ǀƓĞĐŚŶǇ ƉŽůŽǎŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŽŚŽƵ ǀĠƐƚ ƉƎŝ ǀǉŬŽŶƵ ǀĂƓŝĐŚ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ŬĞ
ƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽŶĞďŽƚĂŬŵŽŚŽƵďǉƚŽďũĞŬƚŝǀŶĢǀŶşŵĄŶǇ͘

U ŬĂǎĚĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽǌĄũŵƵƵǀĞěƚĞ͗
ƚǇƉ ǌĄũŵƵ ;ŶĂƉƎ͘ ĂŬĐŝĞ͕ ĚůƵŚŽƉŝƐǇ͕ ƉƎşƐůƵƓŶǉ ƐƵďũĞŬƚ ;ŶĂƉƎ͘ ƉŽĚŶŝŬ͕ ǀĞůŝŬŽƐƚǌĄũŵƵ;ŶĂƉƎ͘ƉŽēĞƚĂŬĐŝşͿ
ƷǀĢƌǇ͕ũŝŶĠƉŽĚşůǇŶĞďŽǌĄǀĂǌŬǇͿ
ďĂŶŬƵ͕ĨŽŶĚͿ

II.

&ŝŶĂŶēŶşǌĄũŵǇŵĂŶǎĞůĂͬŵĂŶǎĞůŬǇ͕ƉĂƌƚŶĞƌĂͬƉĂƌƚŶĞƌŬǇŶĞďŽŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚ ĚĢƚş͕ u ŶŝĐŚǎ ũĞ
ŵŽǎŶŽŵşƚŽďũĞŬƚŝǀŶĢǌĂƚŽ͕ǎĞŵŽŚŽƵǀĠƐƚŬĞƐƚƎĞƚƵǌĄũŵƽ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 7 <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşͿ
hǀĞěƚĞũŵĠŶĂƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽŵĂŶǎĞůĂͬŵĂŶǎĞůŬǇ͕ƉĂƌƚŶĞƌĂͬƉĂƌƚŶĞƌŬǇŶĞďŽŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚĚĢƚş
ƐƉŽůƵ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉŵŝ v oddşůƵ/͘

III. EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 6 <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşͿ
sĞƓŬĞƌǉŶĞŵŽǀŝƚǉŵĂũĞƚĞŬǀůĂƐƚŶĢŶǉďƵĚƉƎşŵŽ͕ŶĞďŽƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƌĞĂůŝƚŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ
Ɛ ƵǀĞĚĞŶşŵũĞŚŽƉƎŝďůŝǎŶĠŚŽƵŵşƐƚĢŶşĂũĞŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ 3͘,ŽĚŶŽƚƵŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşŶĞŶşŶƵƚŶŽ
ƵǀĄĚĢƚ͘
IV. WƎĞĚĐŚŽǌşēŝŶŶŽƐƚŝ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 8 <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşͿ 4
hǀĞěƚĞƉƌŽƐşŵƉŽǀĂŚƵĨƵŶŬĐĞēŝĨƵŶŬĐş͕ŶĄǌĞǀƐƵďũĞŬƚƵĂũĞŚŽĐşůĞĂēŝŶŶŽƐƚŝ͘

3

:ĂŬƐĞƐƚĂŶŽǀĞŶŽǀēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 6͕ŶĞƚǉŬĄƐĞƚŽͣŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşƉƌŽďǇĚůĞŶşƵƌēĞŶǉĐŚ Ŭ ǀǉŚƌĂĚŶşŵƵ
ƵǎşǀĄŶşǀůĂƐƚŶşŬĞŵŶĞďŽũĞŚŽƌŽĚŝŶŽƵ͘͞

4

WƌŽŚůĄƓĞŶş ƉŽĚůĞ ƚŽŚŽƚŽ ŽĚƐƚĂǀĐĞ ƉƎĞĚŬůĄĚĂũş ēůĞŶŽǀĠ ƉƎŝ ǌĂŚĄũĞŶş ƐǀĠŚŽ ƉƌǀŶşŚŽ ĨƵŶŬēŶşŚŽ
ŽďĚŽďş͘WƎŝĂŬƚƵĂůŝǌĂĐŝũĞũŝĐŚƉƌŽŚůĄƓĞŶşďǇŵĢůĂƚĂƚŽēĄƐƚďǉƚďĞǌĞǌŵĢŶǇǌŬŽƉşƌŽǀĄŶĂ͘EĂēůĞŶǇ͕
ŬƚĞƎş ǌĂŚĂũƵũş ƐǀĠ ĚĂůƓş ;ƚũ͘ ĚƌƵŚĠ ŶĞďŽ ƚƎĞƚşͿ ƓĞƐƚŝůĞƚĠ ĨƵŶŬēŶş ŽďĚŽďş͕ ƐĞ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ ƉƎĞĚůŽǎŝƚ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶş ƉŽĚůĞ ƚŽŚŽƚŽ ŽĚƐƚĂǀĐĞ ŶĞǀǌƚĂŚƵũĞ͕ ŶĞĚŽũĚĞ-ůŝ ŽǀƓĞŵ ŵĞǌŝ ĨƵŶŬēŶşŵŝ ŽďĚŽďşŵŝ
Ŭ pƎĞƌƵƓĞŶş͘

WZϭϯϭϵϰϬCSϬ2-22PP-Ϭ45-22&/E-ŽĚĞͺŽĨͺĐŽŶĚƵĐƚ-dZ.docx

12

V.

^ŽƵēĂƐŶĠĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ ϭϬ <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶşͿ 5 6
hǀĞěƚĞŶĄǌĞǀŬĂǎĚĠēŝŶŶŽƐƚŝĂƉŽƉŝƓƚĞũĞũşĐŚĂƌĂŬƚĞƌ ĂĐşů͘

VI. WƌŽĨĞƐŶş ēŝŶŶŽƐƚŝ ŵĂŶǎĞůƽͬŵĂŶǎĞůĞŬ ēŝ ƉĂƌƚŶĞƌƽͬƉĂƌƚŶĞƌĞŬ ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 9 Kodexu
ĐŚŽǀĄŶşͿ
VII. sǇǌŶĂŵĞŶĄŶş͕ ŽĐĞŶĢŶş Ă ƉŽĐƚǇ Ă ĚĂůƓş ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ;ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 11 Kodexu
ĐŚŽǀĄŶşͿ

WƌŽŚůĂƓƵũşƚşŵƚŽ͕ǎĞǀƓĞĐŚŶǇǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞũƐŽƵƉƌĂǀĚŝǀĠ͘

ĂƚƵŵ͗

Podpis:

dŽƚŽƉƌŽŚůĄƓĞŶşďƵĚĞǌǀĞƎĞũŶĢŶŽ ǀ souladu s ēů͘ 14 ŽĚƐƚ͘ 14 <ŽĚĞǆƵĐŚŽǀĄŶş͘

5

ǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝƵǀĞĚĞŶĠǀēů͘ 12 ŽĚƐƚ. 3 ƉşƐŵ͘ĂͿĂďͿƐĞǌĚĞŶĞǀǇŬĂǌƵũş͕ĂůĞũƐŽƵƵƉƌĂǀĞŶǇēů͘ 16
ŽĚƐƚ͘ 4.

6

V ƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞũƐƚĞƉƌĄǀĢǌĂŚĄũŝůŝƐǀĠƉƌǀŶşĨƵŶŬēŶşŽďĚŽďşĂũĞĚŶĂēŝǀşĐĞǀĂƓŝĐŚĞǆƚĞƌŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚş
ũĞ ƐƚĄůĞ ƉƎĞǌŬŽƵŵĄǀĄŶĂ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ǀĂƓĞŚŽ ƉƌŽŚůĄƓĞŶş ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ēůĄŶŬĞŵ ϭϲ͕ ũƐƚĞ ŶŝĐŵĠŶĢ
ƉŽǀŝŶŶŝ ƵǀĠƐƚ ũĞũŝĐŚ ƉůŶǉ ƐĞǌŶĂŵ Ă ƉƎŝƉŽũŝƚ ƚƵƚŽ ƉŽǌŶĄŵŬƵ ƉŽĚ ēĂƌŽƵ͗ ͣdƵƚŽ ĞǆƚĞƌŶş ēŝŶŶŽƐƚ
ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢƉƎĞǌŬŽƵŵĄǀĄĞƚŝĐŬǉǀǉďŽƌjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͘͞:ĂŬŵŝůĞďƵĚĞƵǌĂǀƎĞŶƉŽƐƚƵƉƉŽĚůĞ
ēů͘ ϭϲŽĚƐƚ͘ ϯ͕ƉƎĞĚůŽǎƚĞĂŬƚƵĂůŝǌŽǀĂŶĠƉƌŽŚůĄƓĞŶşŽ ǌĄũŵĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞŽĚƌĄǎĞƚĚƽƐůĞĚŬǇƚŽŚŽƚŽ
ƉŽƐƚƵƉƵ͘

WZϭϯϭϵϰϬCSϬ2-22PP-Ϭ45-22&/E-ŽĚĞͺŽĨͺĐŽŶĚƵĐƚ-dZ.docx

13

WƎşůŽŚĂ //
PROHLÁŠENÍ O EXTERN1/EEK^d/
;ƉŽĚůĞēůĄŶŬƵϭϮĂϭϲͿ
ĞůĠũŵĠŶŽ͗
EĄǌĞǀĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ͗
WŽƉŝƐ͗
WŽƉŝƓƚĞĐŽŶĞũƉƎĞƐŶĢũŝĚĂŶŽƵēŝŶŶŽƐƚĂƉƎŝůŽǎƚĞǀƓĞĐŚŶǇƌĞůĞǀĂŶƚŶşĚŽŬůĂĚǇ͘
/ŶĨŽƌŵĂĐĞ͗
hǀĞěƚĞƉƌŽƐşŵƉƌŽƷēĞůǇǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠĚŽŬůĄĚĂũş͕ǌĚĂĚĂŶĄēŝŶŶŽƐƚ͗
ĂͿ ŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞŶĞƐƚƌĂŶŶŽƐƚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͖
ďͿ ŶĞǌƉƽƐŽďƵũĞƐƚƎĞƚǌĄũŵƽ͗
ĐͿ ŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ ŶĂĚŵĢƌŶŽƵ ǌĄƚĢǎ z ŚůĞĚŝƐŬĂ ƉŽƚƎĞďŶĠŚŽ ēĂƐƵ ;ũĂŬ ũĞĚŶŽƚůŝǀĢ͕ ƚĂŬ
v ƐŽƵŚƌŶƵ ǌĂǀƓĞĐŚŶǇĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝͿ͖
ĚͿ ǀĄŵƉƎŝŶĄƓşŶĢũĂŬǉƉĞŶĢǎŶşƉƌŽƐƉĢĐŚ͘
ĂŵǉƓůĞŶĠĚĂƚƵŵĞǆƚĞƌŶşēŝŶŶŽƐƚŝ͗
hǀĞěƚĞǀƓĞĐŚŶǇĐĞƐƚŽǀŶşŶĄŬůĂĚǇĂĚĞŶŶşĚĄǀŬǇŚƌĂǌĞŶĠƚƎĞƚşŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͗

WƌŽŚůĂƓƵũşƚşŵƚŽ͕ǎĞǀƓĞĐŚŶǇǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞũƐŽƵƉƌĂǀĚŝǀĠ͘

ĂƚƵŵ͗

Podpis:
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WƎşůŽŚĂ ///
PROHLÁŠENÍ O D ^dEE1
;ƉŽĚůĞēůĄŶŬƵϭϳ 7Ϳ
ĞůĠũŵĠŶŽ͗
ĂŵǉƓůĞŶĠǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͗
WŽƉŝƐ͗
WŽƉŝƓƚĞ ƉƌŽƐşŵ ĐŽ ŶĞũƷƉůŶĢũŝ Ă ŶĞũƉƎĞƐŶĢũŝ ĚĂŶĠ ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş Ă ũĂŬŽ ƉƎşůŽŚǇ ƉƎŝůŽǎƚĞ ǀƓĞĐŚŶǇ
ƌĞůĞǀĂŶƚŶşĚŽŬůĂĚǇ͗
/ŶĨŽƌŵĂĐĞ͗
hǀĞěƚĞƉƌŽƐşŵƉƌŽƷēĞůǇǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠĚŽŬůĄĚĂũş͕ǌĚĂĚĂŶĠǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͗
ĂͿ ŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞŶĞƐƚƌĂŶŶŽƐƚjēĞƚŶşŚŽĚǀŽƌĂ͗
ďͿ ŶĞǌƉƽƐŽďƵũĞƐƚƎĞƚǌĄũŵƽ͗
ĂŵǉƓůĞŶĠĚĂƚƵŵǌĂŚĄũĞŶşǀǉŬŽŶƵǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͗

WƌŽŚůĂƓƵũşƚşŵƚŽ͕ǎĞǀƓĞĐŚŶǇǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞũƐŽƵƉƌĂǀĚŝǀĠ͘

ĂƚƵŵ͗

7

Podpis:

sĞǌŵĢƚĞ ŶĂ ǀĢĚŽŵş͕ ǎĞ ŶĞŶş ƉŽƚƎĞďĂ ǀǇŬĄǌĂƚ ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ŬƚĞƌĠ ƐƉĂĚĂũş ƉŽĚ ǀǉũŝŵŬƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶŽƵ
ǀ ēů͘ 17 ŽĚƐƚ͘ 2 ƉşƐŵ͘ĂͿ͕ďͿŶĞďŽĐͿ͘
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Příloha III
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EUROPESE REKENKAMER

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

EUROOPA KONTROLLIKODA

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EUROPEAN COURT OF AUDITORS

CORTE DEI CONTI EUROPEA

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA

EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SGL007248CS05-11PP-D-66-OR.doc

Rozhodnutí č. 66-2011, kterým se stanoví etické standardy Evropského účetního dvora
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Evropský účetní dvůr, aby mohl naplnit své poslání, by měl být
vnímán jako objektivní, nezávislý a odborný orgán, jemuž
zainteresované strany plně důvěřují,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE auditní politika a auditorské standardy Účetního dvora stanoví,
že Evropský účetní dvůr provádí audit v souladu s etickým
kodexem INTOSAI (ISSAI 30),
VZHLEDEM K TOMU, ŽE etické standardy jsou nezbytným předpokladem pro to, aby
běžná rozhodnutí na Účetním dvoře byla v souladu se zásadami
stanovenými v ISSAI 30,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE základními principy Evropského účetního dvora, jeho členů a
zaměstnanců jsou nezávislost, integrita, nestrannost, odbornost,
přidaná hodnota, vynikající výsledky, efektivnost a řádné
chování v úředním styku,
S OHLEDEM NA

Smlouvu o fungování Evropské unie,

S OHLEDEM NA

služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců
Evropských společenství,

S OHLEDEM NA

etický kodex INTOSAI (ISSAI 30),

S OHLEDEM NA

osvědčené postupy nejvyšších kontrolních institucí,
PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ

Článek 1
Přiložené etické standardy se vztahují na Evropský účetní dvůr.

12, RUE ALCIDE DE GASPERI

TÉLÉPHONE (+352) 43 98 – 1

E-MAIL: euraud@eca.europa.eu

L - 1615 LUXEMBOURG

TÉLÉFAX (+352) 43 93 42

INTERNET: www.eca.europa.eu
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Článek 2
Generální sekretariát Účetního dvora na intranetu zveřejní a bude průběžně aktualizovat seznam
příkladů etických dilemat, která se mohou vyskytnout v běžném pracovním životě. Seznam je
pouze ilustrativní, nikoli vyčerpávající, a jeho smyslem je napomoci při porozumění těmto
standardům a jejich uplatňování. Členové a zaměstnanci Účetního dvora se vyzývají, aby do
seznamu příkladů přispívali.
Článek 3
Toto rozhodnutí zrušuje a nahrazuje kodex řádného chování v úředním styku pro zaměstnance
Evropského účetního dvora (příloha IV rozhodnutí č. 26-2010, kterým se stanoví prováděcí
předpisy pro jednací řád Účetního dvora).
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem podpisu.
V Lucemburku dne 26. října 2011
Za Evropský účetní dvůr

Předseda
Vítor Caldeira

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA

CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Etické standardy Evropského účetního dvora

Tento dokument přijal Evropský účetní dvůr dne 20. října 2011.

12, rue Alcide De Gasperi
L - 1615 Luxembourg

Téléphone (+352) 43 98 – 1
Téléfax (+352) 43 93 42

E-mail: EURAUD@ECA.EUROPA.EU
Internet: WWW.ECA.EUROPA.EU

Úvod
Evropský účetní dvůr přijal následující prohlášení ke svému poslání:
Poslání Evropského účetní dvora
Evropský účetní dvůr je orgán Evropské unie zřízený Smlouvou, jehož úkolem je kontrolovat finanční prostředky EU. Jako
externí auditor EU přispívá ke zlepšování jejího finančního řízení a jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů
Unie.
Účetní dvůr poskytuje auditní služby, v jejichž rámci posuzuje příjmy a výdaje prostředků EU. Zkoumá, zda byly finanční
operace řádně zaznamenány a vykázány, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné.
Účetní dvůr o výsledcích svých auditů informuje ve srozumitelných, relevantních a objektivních zprávách. Rovněž se
vyjadřuje k otázkám finančního řízení.
Účetní dvůr podporuje odpovědnost a transparentnost a je nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při dohledu nad
plněním rozpočtu EU, především během udílení absolutoria. Účetní dvůr chce být efektivní organizací, která stojí v popředí
vývoje v oblasti auditu veřejného sektoru a veřejné správy.

Aby Účetní dvůr mohl toto poslání naplnit, musí být objektivním, nezávislým a odborným
orgánem, jemuž zainteresované strany plně důvěřují, a jako takový by měl být i vnímán. Za
tímto účelem přijal požadavky stanovené etickým kodexem INTOSAI (ISSAI 30) a nyní
vydává vlastní etické standardy.
Smyslem etických standardů je napomoci tomu, aby každodenní rozhodování jak v oblasti
auditu, tak při řízení vlastní činnosti bylo v souladu se zásadami uvedenými v kodexu
INTOSAI. Tyto zásady vycházejí z našich hodnot: nezávislosti, integrity, nestrannosti,
odbornosti, přidané hodnoty, vynikajících výsledků a efektivnosti. Platí pro všechny
pracovníky Účetní dvora: členy 1 , manažery, auditory i pracovníky v administrativních
funkcích. Zohledňují také příslušná ustanovení uvedená ve Smlouvě 2 a ve služebním řádu3
i v zásadách řádného chování v úředním styku.
Nedodržování zásad etického chování může představovat zanedbání povinnosti a vést
k zahájení disciplinárního řízení.
Tento dokument stanoví základní zásady. Je nicméně na vlastním uvážení každého z nás,
aby zvolil řešení, které nejlépe odpovídá konkrétnímu etickému problému. Ne na každou
otázku existuje jednoznačná odpověď, a je proto nutné řídit se zdravým rozumem a otevřeně
hovořit s nadřízenými a kolegy. Členové a manažeři, jejichž chování je pro ostatní
příkladem, nesou v etických záležitostech mimořádnou odpovědnost, neboť mají zásadní
vliv na kulturu organizace. Musí proto k těmto věcem přistupovat obzvlášť obezřetně.
Lucemburk, říjen 2011
Vítor Caldeira
Předseda Evropského účetního dvora

1
2
3

Etické standardy vztahující se na členy EÚD jsou rovněž uvedeny ve Smlouvě, jednacím řádu Účetního
dvora a kodexu chování členů EÚD.
Články 285 a 286 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Články 11, 11a a 12 služebního řádu.
__________________________________________________________________________________________
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1. Důvěra, víra a věrohodnost4
Mějte etické standardy Účetního dvora na paměti a jednejte v souladu s nimi.
V případě potřeby etické problémy konzultujte.
1.1.
Tyto pokyny se vztahují na Evropský účetní dvůr. Etické standardy vztahující se na
členy EÚD jsou rovněž uvedeny ve Smlouvě, jednacím řádu Účetního dvora a kodexu
chování členů EÚD. Pokud jde o zaměstnance, příslušné etické standardy upravuje
i služební řád.
1.2.
Přispíváme k posilování důvěry k Účetnímu dvoru, víry v něj a jeho věrohodnost
v řadách zainteresovaných stran a kontrolovaných subjektů i mezi občany Evropské unie. Za
tímto účelem se chováme eticky a vyhýbáme se situacím, které by mohly Účetní dvůr
poškodit. Toto pravidlo platí i po odchodu od Účetního dvora.
1.3.
Je naší povinností obeznámit se s etickými standardy Účetního dvora. V etických
záležitostech neplatí, že na každou otázku existuje předem daná odpověď, a bez
dostatečného odstupu může být přijetí dobrého rozhodnutí složitější. V případě pochybností
je na místě zůstat přístupný k jinému pohledu na daný etický problém a promluvit si
s nadřízenými nebo ostatními kolegy.

2. Integrita5
Při plnění svých povinností zachovávejte integritu a postupujte s náležitou péčí.
2.1.
Uplatňujeme auditní politiku a auditorské standardy Účetního dvora, používáme
auditní manuály a případné jiné auditní postupy schválené Účetním dvorem a nadřízení jsou
informováni o jakémkoliv případném odchýlení od těchto zásad.
2.2.
Řídíme zdroje Účetního dvora legálně, správně a z finančního hlediska řádně. Účetní
dvůr by měl vystupovat jako vzor finančního řízení. Své zdroje musí spravovat v souladu
s finančním nařízením a všemi ostatními platnými pravidly a při dosahování svých cílů musí
postupovat hospodárně, efektivně a účelně.

3. Nezávislost, objektivita a nestrannost6
Jednejte způsobem, který posiluje víru v nezávislost, objektivitu a nestrannost
Účetního dvora.
3.1.
Je mimořádně důležité, aby nezávislost, objektivita a nestrannost Účetního dvora
byly nezpochybnitelné. V rámci pracovní činnosti bychom se měli zdržet zapojení do
4
5
6

Etický kodex INTOSAI, body 7–11.
Etický kodex INTOSAI, body 12–13.
Etický kodex INTOSAI, body 14–26.
__________________________________________________________________________________________
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profesních záležitostí, na nichž máme osobní zájem. V případě pochybností informujte
nadřízeného, který podnikne nutné kroky k vyřešení situace.
3.2.
Své úkoly plníme, aniž bychom podléhali politickým, národním či jiným externím
vlivům.
3.3.
Vyhýbáme se střetům zájmů, ať už skutečným či domnělým, k nimž může docházet
například v souvislosti s členstvím v politických organizacích, politickou funkcí, členstvím
ve správních radách nebo v souvislosti s finančním zájmem v subjektu, který je předmětem
auditu. Těmto záležitostem a tomu, jak by mohly být vnímány třetími stranami, je nutno
věnovat mimořádnou pozornost.
3.4.
Není možné udržovat s kontrolovaným subjektem kontakty, které by mohly narušit
nezávislost EÚD. Nezávislost mohou ovlivnit mimo jiné rodinné anebo osobní vztahy se
zaměstnanci kontrolovaného subjektu, jež by mohly mít dopad na výsledky naší práce. Před
provedením auditního úkolu je nutno posoudit možný dopad takových vztahů a informovat
nadřízené. Účetní dvůr za tímto účelem zavedl každoroční potvrzovací řízení 7.
3.5.
Zaměstnanci a členové se nebudou věnovat auditu stejné oblasti příliš dlouhou dobu.
Účetní dvůr za tímto účelem zavedl program mobility8.
3.6.
Pokud členové či zaměstnanci byli dříve představiteli či zaměstnanci kontrolovaného
subjektu, nebudou jim přidělovány úkoly, které by mohly zpochybnit nestrannost EÚD ve
vztahu k jejich někdejšímu zaměstnavateli. Pokud členové či zaměstnanci usilují o pozici
v kontrolovaném subjektu nebo pokud je jim taková pozice nabídnuta, jsou povinni vyhýbat
se okolnostem, které by mohly nezávislost EÚD poškodit. V tomto případě je nutno bez
odkladu informovat nadřízené, kteří situaci posoudí a podniknou kroky, které budou
považovat za nutné. Manažeři jsou povinni vývoj takových případů sledovat.
3.7.
Externím činnostem se věnujeme pouze v rámci, který je stanoven služebním řádem,
a máme vždy na paměti svou povinnost zachovávat Účetnímu dvoru loajalitu. Zdržujeme se
veškerých činností, které by mohly poškodit pověst Účetního dvora, zpochybnit jeho
nestrannost nebo narušit jeho práci.
3.8.
Nepřijímáme, svým jménem ani jménem jiných, žádné dary či jiné požitky, které by
mohly či měly práci EÚD ovlivnit nebo u nichž by mohl vzniknout dojem, že ji ovlivňují 9.
Nicméně v profesním styku (např. na konferencích, při auditních návštěvách, při přijímání
návštěv atd.) je dovoleno přijmout pohoštění nebo malé dárky, jejichž darování lze
vzhledem k hodnotě a povaze daru považovat za běžný projev zdvořilosti.
3.9.
V takových případech je nutno napřed uvážit, zda přijetí daru či požitku může
ovlivnit nestrannost Účetního dvora anebo poškodit víru v něj vkládanou. V případě
pochybnosti je nutno obrátit se na nadřízené. Všechna přijatá pozvání na snídaně, obědy či
večeře (v rámci služební cesty) musí být uvedena ve výkazu výdajů na služební cestu 10.

7
8
9
10

Viz rozhodnutí Účetního dvora č. 36-2011.
Viz rozhodnutí Účetního dvora č. 14-2010.
Článek 11 služebního řádu.
Směrnice pro služební cesty.
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4. Zachovávání mlčenlivosti v pracovních záležitostech 11
Platí povinnost zachovávat mlčenlivost o pracovních záležitostech 12 . Tato povinnost by
neměla omezovat právo jednotlivce na svobodu projevu.
4.1.
Jelikož máme přístup k mnoha informacím o kontrolovaných subjektech, je nutné,
aby mezi námi a těmito subjekty panovala důvěra. Proto se v souladu se služebním řádem
při nástupu do zaměstnání či do funkce podepisuje prohlášení o zachovávání mlčenlivosti,
které je nutno respektovat.
4.2.
Nezpřístupňujeme informace, které jsme získali při plnění pracovních povinností,
třetím stranám, s výjimkou případů, kdy se tak děje v rámci postupů Účetního dvora a
v souladu s příslušnými nařízeními.
4.3.
Dodržujeme zásady bezpečnosti informací a ustanovení nařízení č. 45/2001
o ochraně osobních údajů. V případě pochybností kontaktujte inspektora ochrany údajů
Účetního dvora.
4.4.
Účetní dvůr podporuje otevřenost při interní komunikaci. Mezi základní práva
každého člena a zaměstnance patří právo vyjadřovat své názory a informovat
o skutečnostech s cílem pomoci zlepšit výkon Účetního dvora. Toto právo je garantováno
služebním řádem a mělo by se uplatňovat se zřetelem na povinnost zachovávat loajalitu vůči
orgánu 13. Povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po odchodu od Účetního dvora.

5. Odborná způsobilost a další odborná příprava 14
Vždy jednejte profesionálně a v souladu s vysokými odbornými standardy.
5.1.
Abychom mohli kompetentně a nestranně plnit naše povinnosti, jsme povinni
seznámit se s příslušnými právními a provozními postupy a uplatňovat je. Auditoři
konkrétně uplatňují auditní politiku a auditorské standardy Účetního dvora a profesní
standardy INTOSAI a IFAC a příslušné auditní metody. Neprovádějí práci, pro kterou
nemají kvalifikaci, rozvíjejí své odborné dovednosti a účastní se kurzů odborné přípravy.
5.2.
Za odbornou přípravu zaměstnanců v zájmu výkonu pracovních povinností
odpovídají především členové a manažeři. Potřeby profesního rozvoje zaměstnanců se
zohledňují v rámci systému hodnocení výkonnosti zaměstnanců.

11
12
13
14

Etický kodex INTOSAI, bod 27.
Článek 17 služebního řádu.
Článek 17a služebního řádu a rozhodnutí Účetního dvora č. 7-2010.
Etický kodex INTOSAI, body 28–33.
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6. Efektivní organizace s vynikajícími výsledky
Přispívejte k rozvoji Účetního dvora jako efektivní organizaci s vynikajícími výsledky.
6.1.
Předpokladem splnění cílů Účetního dvora a spokojenosti zaměstnanců je dobré
pracovní prostředí. K tomuto cíli přispíváme podporou odborné a osobní spolupráce a
otevřeností a ochotou sdílet informace a pomáhat kolegům ze všech útvarů Účetního dvora.
Členové a manažeři nesou mimořádnou odpovědnost za vytváření dobrého pracovního
prostředí.
6.2.
Vyhýbáme se jakékoliv formě diskriminace a přispíváme k provádění politiky
rovných příležitostí pro všechny zaměstnance. Členové a manažeři přijmou opatření, jimiž
zajistí, aby se všem zaměstnancům dostalo rovného zacházení a rovných příležitostí
v oblasti profesního rozvoje. Při rozdělování úkolů budou brány v úvahu dovednosti a
potenciál jednotlivých zaměstnanců. Blízké vztahy mezi zaměstnanci mohou dodržování
zásady rovného zacházení znesnadnit. Manželé a partneři by proto neměli pracovat
v jednom oddělení nebo v pozicích, kdy jeden z partnerů je nadřízeným druhého.
6.3.
Chováme se ohleduplně, nezujímáme postoje, které by mohly urážet důstojnost
jiných, a zdržujeme se obtěžování v jakékoliv podobě 15 . Rovněž projevujeme respekt
k názorům jiných a v pracovních záležitostech akceptujeme přiměřenou míru neshody.
Zpětnou vazbu je nutno poskytovat ohleduplně, nestranně a konstruktivně.
6.4.
Jednáme v souladu se zájmy Účetního dvora. Z toho však nevyplývá povinnost
provádět příkazy nabádající k protiprávní nebo neetické činnosti 16. Před přijetím rozhodnutí
konstruktivně formulujeme svá stanoviska a rozhodnutí samotná pak realizujeme tak, aby
byl splněn jejich účel.
6.5.
Členové a vedení zajistí ochranu zájmu zaměstnanců. Zvláštní odpovědnost nesou za
pomoc při ochraně zaměstnanců, kteří zveřejní informace o protiprávním jednání či takové
jednání ohlásí za podmínek uvedených ve služebním řádu 17.
6.6.
Platí povinnost informovat nadřízené o všech okolnostech, jež by mohly Účetní dvůr
nebo kohokoliv z jeho zaměstnanců poškodit. V těchto záležitostech by se mělo vždy
postupovat na základě přiměřeného odůvodnění, v dobré víře a při zachování důvěrnosti.
6.7.
Přispíváme k provádění politiky Účetního dvora týkající se otevřené interní a externí
komunikace. Otevřenost usnadňuje vzájemnou spolupráci. Je nutné sdílet relevantní
informace: jsme si vědomi, jaké informace máme k dispozici, i toho, kdo je může při své
práci potřebovat. Sdílení informací musí být vyváženo povinností zachovávat mlčenlivost,
ale nemělo by se omezovat více, než je nezbytně nutné.
6.8.

15
16
17

Rovněž se informujeme o názorech a odborných stanoviscích ostatních.

Článek 12a služebního řádu. Viz rozhodnutí Účetního dvora č. 61-2006 a č. 95-2008.
Článek 21 služebního řádu.
Články 22a a 22b služebního řádu.
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7. Řádné chování v úředním styku
Uplatňujte zásady řádného chování v úředním styku.

7.1.
Sloužíme zájmům občanů Evropské unie, kteří očekávají kvalitní auditní služby a
přístupnou správu.
7.2.
Při styku s veřejností je nutno vystupovat s patřičným nasazením, schopně, zdvořile
a ochotně.
7.3.
Odpovídáme na žádosti o informace, které se nás týkají, u jiných záležitostí
odkážeme tazatele na příslušnou odpovědnou osobu.
7.4.
Po obdržení žádosti o informace je nutno ihned zaslat potvrzení o jejím přijetí a
uvést informace nutné pro kontaktování osoby odpovědné za vyřízení této záležitosti
(jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo). Na dotazy se odpovídá bez odkladu, obecně do
patnácti pracovních dní, a v jazyce, který použil tazatel (za předpokladu, že jde o úřední
jazyk Evropské unie). Pokud není možné odpovědět v této lhůtě, měla by být odeslána
prozatímní odpověď, v níž se uvede přiměřená lhůta, v níž budou požadované informace
poskytnuty.
7.5.
Před zasláním jakékoliv informace je nutno napřed zkontrolovat, zda ji již Účetní
dvůr zveřejnil 18 . Pokud se tak nestalo, žádost o poskytnutí informací bude postoupena
oddělení pro styk s veřejností. Každé odmítnutí poskytnout informace veřejnosti musí být
odůvodněno možným poškozením zájmu evropských orgánů.
7.6.
Zaměstnanci jsou povinni směřovat veškeré žádosti novinářů na oddělení Účetního
dvora pro styk s veřejností. Členové informují oddělení pro styk s veřejností o svých
kontaktech s médii.
7.7.
Žádosti o informace je možno podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo
telefonicky. Těmito způsoby lze rovněž odpovědět, vždy však s ohledem na možný právní
dopad odpovědi (např. lhůty vyplývající z právních předpisů, doklad o obdržení odpovědi
atd.).
7.8.
Při poskytování informací mimo rámec Účetního dvora je vždy třeba postupovat
obezřetně. Zaměstnanci mohou poskytování informací kdykoliv konzultovat se svými
nadřízenými a oddělením Účetního dvora pro styk s veřejností.
7.9.
Platí povinnost bez odkladu informovat o rozhodnutích s dopadem na práva a zájmy
jednotlivců (např. zaměstnanecké záležitosti jako povýšení, jmenovaní, finanční práva atd.),
a to nejdříve přímo dotčené osoby. Příslušné sdělení by mělo upozorňovat na možnost dané
rozhodnutí rozporovat, uvádět orgány, k nimž je možné se odvolat (zejména soudní orgány a
veřejný ochránce práv), a lhůty, dokdy tak lze učinit.
7.10. Nenáležité žádosti o informace či stížnosti (např. opakované, neopodstatněné či
nezdvořile formulované žádosti a stížnosti atd.) budou zdvořile, ale rozhodně zamítnuty,
vždy s uvedením důvodu. Zaměstnanci Účetní dvora se za všech okolností zdrží urážlivých
námitek.

Přístup veřejnosti k dokumentům Účetního dvora se řídí rozhodnutími Účetního dvora č. 12-2005 a
č. 14-2009.

18
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