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Dobrý stav všech 41 agentur EU s jedinou výjimkou, říkají 
auditoři  
Evropský účetní dvůr schválil účetní závěrky 41 agentur Evropské unie za rok 2017 a vydal čisté 
výroky o příjmech, na nichž se jejich účetní závěrky zakládají. Rovněž o uskutečněných platbách 
auditoři vydali čistý výrok u všech agentur kromě jedné, a to Evropského podpůrného úřadu pro 
otázky azylu, kde zjistili řadu problémů. Agentury EU plní specifické technické, vědecké a řídicí 
úkoly, které napomáhají orgánům EU při tvorbě a realizaci politik. 

Agentury EU sídlí po celé Evropě a pracuje v nich přibližně 10 000 zaměstnanců. Celkový rozpočet 
všech agentur EU s výjimkou Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) na rok 2017 dosáhl 3,5 miliardy 
EUR, což odpovídá asi 2,7 % celkového rozpočtu EU. Rozpočet SRB na rok 2017 činil 6,6 miliardy EUR a 
je financován z příspěvků úvěrových institucí.  

„Agentury EU jsou důležitou součástí institucionálního prostředí EU a sbližují Evropu s občany a 
podniky. Náš audit za rok 2017 potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. Stále je však co zlepšovat, 
zejména v oblasti řádného finančního řízení,“ uvedl Rimantas Šadžius, člen Evropského účetního 
dvora odpovědný za výroční audity agentur. 

Zatímco v případě všech ostatních agentur vydal Účetní dvůr čistý výrok, v případě plateb, na nichž se 
zakládá účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), vydal výrok záporný. 
Auditoři upozorňují na kritickou personální situaci úřadu, která se podle nich exponenciálně zhoršila a 
představuje značné riziko pro jeho fungování. Zjistili také, že platby úřadu EASO jsou systematicky 
v rozporu s předpisy, což svědčí o nedostatečných interních kontrolách, zejména v souvislosti se 
zadáváním veřejných zakázek a výběrovými řízeními. Pokud jde o ostatní agentury, počet připomínek 
k legalitě a správnosti plateb se oproti minulým letům snížil, což podle auditorů dokládá, že agentury 
se soustavně snaží dodržovat právní rámec, především ustanovení finančního nařízení a služebního 
řádu.  

Dvě agentury se sídlem v Londýně, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropský orgán 
pro bankovnictví (EBA), v roce 2019 odejdou ze Spojeného království. Auditoři poukazují na důsledky 
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plynoucí ze stávajících nájemních smluv těchto dvou subjektů v Londýně a na možné snížení příjmů po 
vystoupení Spojeného království z EU.  

V případě Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB), 
které jsou (částečně) finančně soběstačné, auditoři zdůrazňují riziko chybného výpočtu poplatků za 
platnosti jejich současných kontrolních rámců. 

V souvislosti s řádným finančním řízením agentury výrazně pokročily v přechodu na kompatibilní 
informační systémy, což je téma, na které se auditoři zaměřili při auditu v minulém roce. Dobrého 
pokroku bylo dosaženo také v zavedení elektronického zadávání zakázek, jehož cílem je zvýšit 
účinnost a transparentnost. U 14 agentur však auditoři v řízení některých veřejných zakázek zjistili 
nedostatky zpochybňující, zda byly skutečně optimálně využity prostředky. 

Poznámky pro redaktory 

Agentury EU plní specifické technické, vědecké a řídicí úkoly, které napomáhají orgánům EU při tvorbě 
a realizaci politik. Mají výrazný vliv na tvorbu politik a rozhodování a na provádění programů 
v oblastech, jako je zdraví, ochrana, bezpečnost, svoboda a spravedlnost.  

Při přípravě a realizaci politik EU, zejména úkolů technické, vědecké, operační anebo regulační 
povahy, hraje důležitou roli 32 decentralizovaných agentur. Šest výkonných agentur Komise je 
pověřeno výkonnými a operačními úkoly v souvislosti s jedním či více programy Unie a agentury byly 
zřízeny na pevně stanovenou dobu. Evropský inovační a technologický institut sdružuje zdroje z oblasti 
vědy, podnikání a vzdělávání a poskytuje grantové financování k posílení inovační kapacity Unie. 
Zásobovací agentura Euratomu podporuje dosahování cílů Smlouvy o Evropském společenství pro 
atomovou energii. Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) zajišťuje organizované řešení situací 
souvisejících s bankami v problémech s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné 
finance. 

 

Agentury a další subjekty EU 

ACER Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních 
orgánů 

Lublaň, Slovinsko 

Úřad BEREC Úřad Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací 

Riga, Lotyšsko 

CdT Překladatelské středisko pro 
instituce Evropské unie 

Lucemburk, 
Lucembursko 

CEDEFOP Evropské středisko pro 
rozvoj odborného vzdělávání 

Soluň, Řecko 

CEPOL Agentura Evropské unie pro 
vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva 

Budapešť, 
Maďarsko 

CHAFEA Výkonná agentura pro 
spotřebitele, zdraví a 
potraviny 

Lucemburk, 
Lucembursko 

CPVO Odrůdový úřad Společenství Angers, Francie 
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EACEA Výkonná agentura pro 
vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast 

Brusel, Belgie 

EASA Evropská agentura pro 
bezpečnost letectví 

Kolín, Německo 

EASME Výkonná agentura pro malé 
a střední podniky 

Brusel, Belgie 

EASO Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu 

Valletta, Malta 

EBA Evropský orgán pro 
bankovnictví 

Londýn, Spojené 
království 

ECDC Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí 

Stockholm, 
Švédsko 

ECHA Evropská agentura pro 
chemické látky 

Helsinky, Finsko 

EEA Evropská agentura pro 
životní prostředí 

Kodaň, Dánsko 

EFCA Evropská agentura pro 
kontrolu rybolovu 

Vigo, Španělsko 

EFSA Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin 

Parma, Itálie 

EIGE Evropský institut pro rovnost 
žen a mužů 

Vilnius, Litva 

EIOPA Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní 
pojištění 

Frankfurt, 
Německo 

EIT Evropský inovační a 
technologický institut 

Budapešť, 
Maďarsko 

EMA Evropská agentura pro léčivé 
přípravky 

Londýn, Spojené 
království 

EMCDDA Evropské monitorovací 
centrum pro drogy a 
drogovou závislost  

Lisabon, 
Portugalsko 

EMSA Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost 

Lisabon, 
Portugalsko 

ENISA Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost sítí a informací 

Heraklion, Řecko 

ERA Agentura Evropské unie pro 
železnice 

Valenciennes, 
Francie 

ERCEA Výkonná agentury Evropské 
rady pro výzkum 

Brusel, Belgie 

ESMA Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy 

Paříž, Francie 

ETF Evropská nadace odborného 
vzdělávání 

Turín, Itálie 

EUIPO Úřad Evropské unie pro 
duševní vlastnictví 

Alicante, 
Španělsko 

eu-LISA Evropská agentura pro 
provozní řízení rozsáhlých 
informačních systémů 

Tallinn, Estonsko 
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v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva 

EU-OSHA Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 

Bilbao, Španělsko 

ESA  Zásobovací agentura 
Euratomu 

Lucemburk, 
Lucembursko 

EUROFOUND Evropská nadace pro 
zlepšení životních a 
pracovních podmínek 

Dublin, Irsko 

Eurojust Evropská jednotka pro 
soudní spolupráci 

Haag, 
Nizozemsko 

EUROPOL Evropský policejní úřad Haag, 
Nizozemsko 

FRA Agentura Evropské unie pro 
základní práva 

Vídeň, Rakousko 

FRONTEX Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž  

Varšava, Polsko 

GSA Agentura pro evropský 
globální navigační družicový 
systém 

Praha, Česká 
republika 

INEA Výkonná agentura pro 
inovace a sítě 

Brusel, Belgie 

REA Výkonná agentura pro 
výzkum 

Brusel, Belgie 

SRB Jednotný výbor pro řešení 
krizí 

Brusel, Belgie 

 

Souhrnný dokument „Audit agentur EU za rok 2017 ve zkratce“ je k dispozici na internetové stránce 
EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Plné znění výroční zprávy o agenturách EU je v současné době 
k dispozici v angličtině; další jazykové verze budou zveřejněny v dohledné době. 
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