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Činnost auditorů EU v roce 2021: prověřovat 
výkonnost EU je důležitější než kdy dříve 
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil svou výroční zprávu o činnosti za rok 2021. Zpráva 
podává přehled o práci EÚD v roce 2021 a poskytuje informace o vedení orgánu, jeho 
pracovnících a jeho financích. Popisuje se v ní, jak 900 zaměstnanců EÚD nadále poskytovalo 
nezávislé a objektivní zprávy o významných tématech pro budoucnost EU. Členské státy 
v současné době čelí mnoha neočekávaným výzvám a EÚD hraje zásadní roli tím, že vyzdvihuje 
aspekty opatření EU, které fungují dobře, upozorňuje na aspekty, které by bylo možné zlepšit, a 
doporučuje podstatné změny umožňující EU plně rozvinout svůj potenciál. Díky této činnosti 
může EU navazovat na předchozí úsilí při zlepšování finančního řízení a její výdaje mohou 
přinášet výsledky. 

I v roce 2021 pracovali auditoři EU v podmínkách cestovních omezení a omezení v oblasti 
veřejného zdraví souvisejících s onemocněním COVID-19. Jejich možnosti provádět audity na 
místě byly stále výrazně omezeny. Přizpůsobili se však nové situaci, pružně změnili své pracovní 
postupy a rychle se naučili pracovat s novými nástroji, aby mohli účinně provádět veřejnou 
kontrolu v EU. 
Auditoři EU proto dospěli k jasným a smysluplným závěrům a předložili konkrétní a relevantní 
doporučení. V roce 2021 EÚD vydal 55 publikací, včetně 32 zvláštních zpráv a přezkumů, které se 
zabývají mnoha úkoly, před nimiž EU v různých výdajových oblastech a politikách EU stojí. 
Auditoři se zabývali tématy jako společná zemědělská politika (SZP) a změna klimatu, zásada 
„znečišťovatel platí“, elektromobilita, agentura EU na ochranu hranic Frontex, spolupráce EU se 
třetími zeměmi při navracení nelegálních migrantů, výměna informací v daňových záležitostech, 
udržitelné financování, praní peněz a dezinformace. Dále zveřejnili dvě zprávy související s krizí 
COVID-19: přezkum reakce EU v oblasti veřejného zdraví a audit na téma práva cestujících 
v letecké dopravě v průběhu pandemie. 

Publikace EÚD – auditní zprávy, přezkumy a stanoviska – jsou zásadním prvkem v hierarchii 
vyvozování odpovědnosti EU. Pomáhají Evropskému parlamentu a Radě sledovat a kontrolovat, 
jak se plní cíle opatření EU, a zejména volat k odpovědnosti ty, kteří odpovídají za řízení rozpočtu 
EU, především Evropskou komisi. 

„Pandemie COVID-19 ještě není za námi a již se k hranicím EU přiblížila další hrozivá krize,“ uvedl 
předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne. „Pro Evropu je to temná doba. EU musí více než kdykoliv dříve 
vystupovat jednotně a vytvářet výsledky. Poslání Evropského účetního dvora je důležitější než kdy 
předtím. U vědomí této skutečnosti se budeme nadále soustřeďovat na hodnocení přínosů 
vytvářených opatřeními EU.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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V pracovním programu na rok 2022 a následující období, který byl zveřejněn v prosinci 2021, se 
uvádí auditní priority EÚD na nadcházející roky a podrobné informace o 79 zvláštních zprávách a 
přezkumech, které plánujeme zveřejnit. Stanoví se v něm čtyři strategické oblasti – hospodářská 
konkurenceschopnost EU, odolnost vůči hrozbám pro bezpečnost EU a dodržování evropských 
hodnot, kterými jsou svoboda, demokracie a právní stát, změna klimatu, životní prostředí a 
přírodní zdroje a fiskální politiky a veřejné finance v Unii. V šestnácti z těchto zpráv se budeme 
zabývat tématy souvisejícími s reakcí EU na pandemii COVID-19, jako je zadávání zakázek na 
očkovací látky, a provedeme také řadu auditů Nástroje pro oživení a odolnost (iniciativy Next 
Generation EU (NGEU)), který byl zřízen s posláním pomáhat Evropě vyrovnat se s důsledky 
pandemie. 

 

Základní informace  

EÚD je nezávislým externím kontrolním orgánem EU. Sídlí v Lucemburku a působí od roku 1977. 
Zaměstnává přibližně 900 osob, které pocházejí ze všech zemí EU. V roce 2021 přijal EÚD 
80 nových zaměstnanců a 56 absolventům univerzit nabídl stáže v délce tří až pěti měsíců. 
Přibližně polovina jeho zaměstnanců jsou ženy. Rozpočet EÚD na rok 2021 činil 153,7 milionu 
EUR, což představuje méně než 0,1 % celkových výdajů EU a přibližně 1,5 % jejích správních 
výdajů.  

Posláním EÚD je: 
– kontrolovat, zda EU vede řádné účetnictví a správně uplatňuje svá finanční pravidla a zda 

politiky a programy EU plní zamýšlené cíle a zajišťují optimální zhodnocení prostředků, 
– přispívat ke zlepšování finančního řízení EU a prosazovat vyvozování odpovědnosti a 

transparentnost, 
– varovat před riziky, poskytovat ujištění, poukazovat na nedostatky i úspěchy a nabízet 

tvůrcům politik a norem EU odbornou pomoc, 
– předkládat Evropskému parlamentu, Radě, vládám a parlamentům členských států a také 

široké veřejnosti připomínky a doporučení. 

Zpráva EÚD o činnosti za rok 2021 je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 
24 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 2021. Zpráva dále poskytuje hlavní informace o zaměstnancích, 
řízení a financích EÚD. 
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