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Činnost auditorů EU v roce 2020:  
posun v práci a služebních cestách 
Rok 2020, který se vyznačoval obzvláště obtížnými a někdy destabilizujícími okamžiky, neměl 
obdoby. Tyto obtíže však nikdy nebyly zcela nepřekonatelné. Evropský účetní dvůr (EÚD) se se 
všemi výzvami vypořádal velmi dobře, jak ukazuje jeho dnes zveřejněná výroční zpráva o 
činnosti.  

Když na počátku roku 2020 vypukla krize vyvolaná pandemií COVID-19, nezabránilo to EÚD 
prověřovat výkonnost a řádnost opatření EU. Po celý rok jsme zachovali kontinuitu své činnosti. 
Prostřednictvím auditů jsme i nadále poskytovali občanům a tvůrcům politik EU nezávislá 
hodnocení klíčových témat a upozorňovali na to, co funguje a co ne. 

V roce 2020 jsme zkoumali mnoho úkolů, před nimiž EU stojí v jednotlivých oblastech výdajů EU, 
včetně opatření týkajících se životního prostředí (biologická rozmanitost v zemědělství, pesticidy, 
výdaje na opatření v oblasti klimatu, mořské prostředí), mobility (dopravní přetížení ve městech, 
silniční a dopravní projekty v Evropě), sociální oblasti (dětská chudoba, kulturní investice) a 
hospodářství (politika hospodářské soutěže, unie kapitálových trhů, ochranu obchodu), abychom 
jmenovali alespoň některé. 

EÚD dokázal pružně přizpůsobit svůj pracovní program nové situaci a měnícím se okolnostem 
vyvolaným pandemií COVID-19. Zejména jsme upravili rozsah některých probíhajících úkolů a 
vypracovali dva rozsáhlé přezkumy o reakci EU na krizi COVID-19 v oblasti hospodářství a 
veřejného zdraví, které měly velmi krátké lhůty.  

Přestože možnost provádět kontroly na místě byla zásadně omezena, auditoři EU byli schopni 
zveřejnit všechny výroční zprávy v předepsaných lhůtách a vydali 32 zvláštních zpráv a přezkumů. 
Vydali také 11 stanovisek, která se zabývala především víceletým finančním rámcem na období 
2021–2027 a iniciativou Next Generation EU.  

https://www.eca.europa.eu/
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„Také pro nás jako auditory EU představuje krize COVID-19 přelomový okamžik. Rok 2020 změnil 
způsob naší práce. Byl také bodem obratu pro finance EU: během následujících sedmi let bude EU 
schopna provést výdaje ve výši 1,8 bilionu EUR, přičemž 750 miliard z této částky bude vynaloženo 
jako přímá reakce na krizi COVID-19. Jsme pověřování novými významnými úkoly,“ uvedl 
předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne. „Můžeme Vás ujistit, že učiníme vše, co je v našich silách, 
abychom i nadále plnili svou úlohu nezávislého externího auditora EU a chránili zájmy evropských 
daňových poplatníků.“ 

V roce 2020 se auditoři EU také intenzivně dívali dopředu a připravovali se na budoucnost. 
Vypracovali novou strategii na období 2021–2025, která bude vodítkem pro jejich činnost 
v příštích pěti letech. V pracovním programu EÚD na období 2021+ se stanovují kontrolní priority 
a popisuje se 73 zvláštních zpráv a přezkumů, které budou zveřejněny v letech 2021 a 2022. 
Čtvrtina auditních úkolů, jejichž zahájení se letos plánuje, se bude týkat reakce EU na pandemii 
COVID-19 a provádění iniciativy Next Generation EU (NGEU). 

 

Základní informace  

EÚD je nezávislý externí auditní orgán Evropské unie se sídlem v Lucemburku. Svou činnost zahájil 
v roce 1977. Zaměstnává přibližně 900 osob. Dvě třetiny pracovníků tvoří auditoři, kteří pocházejí 
ze všech zemí EU, a přibližně polovina zaměstnanců jsou ženy. Rozpočet EÚD na rok 2020 činil 
přibližně 152 milionů EUR, což představuje méně než 0,1 % celkových výdajů EU a přibližně 1,5 % 
jejích správních výdajů.  

Jeho auditní zprávy, přezkumy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii 
vyvozování odpovědnosti EU. Pomáhají Evropskému parlamentu a Radě sledovat a kontrolovat, 
jak se plní cíle opatření EU, a zejména v rámci postupu udílení absolutoria volat k odpovědnosti 
ty, kteří odpovídají za řízení rozpočtu EU.  

Zpráva EÚD o činnosti za rok 2020 je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU. 

Zpráva o činnosti podává ucelený přehled o auditních zprávách a publikacích EÚD, jeho 
kontrolách v členských státech i v zemích mimo EU a o jeho součinnosti s hlavními 
zainteresovanými subjekty v roce 2020. Zpráva dále poskytuje hlavní informace o zaměstnancích, 
řízení a financích. 
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