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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních situační zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. 
Plné znění situační zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – tiskový mluvčí  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Tisková zpráva 
Lucemburk 3. září 2018 

 
 

Dohled Evropské komise nad tím, jak členské státy 
uplatňují právo EU, je třeba posílit, říkají auditoři 
Podle nové situační zprávy Evropského účetního dvora má Evropská komise možnosti, jak dále posílit 
svůj dohled nad tím, jak se v členských státech uplatňuje právo EU. Situační zpráva se zaměřuje na 
dohledové činnosti Komise a popisuje výzvy a příležitosti, které před ní leží. Upozorňuje také na to, 
že při uplatňování práva EU je zapotřebí transparentnosti, vyvozování odpovědnosti a kontroly.  

Evropská Komise je podle Smlouvy o Evropské unii povinna dohlížet na uplatňování práva EU 
v členských státech. To má zásadní význam pro zajištění celkové výkonnosti EU a vyvozování 
odpovědnosti. Dohledové činnosti Komise jsou zaměřeny na řízení rizika, že by členské státy mohly 
porušit právo EU, což může vyústit ve formální řízení o nesplnění povinnosti.  

Situační zpráva auditorů se týká různých oblastí politik EU, v nichž musí členské státy ve své jurisdikci 
uplatňovat právo EU, a dohledových činností generálních ředitelství Komise, jež za tyto oblasti nesou 
odpovědnost. Situační zpráva není audit. Předkládají se v ní popisy a analýzy vycházející ze 
zveřejněných informací a z informací, s jejichž zveřejněním účastníci přezkumu souhlasili.  

„Protože se Komise pohybuje ve složitém právním prostředí jak na úrovni EU, tak na úrovni členských 
států, je dohled nad uplatňováním práva EU náročným úkolem,“ uvedl člen Evropského účetního 
dvora odpovědný za situační zprávu Leo Brincat. „Ve zprávě upozorňujeme na řadu možností, jak může 
Komise posílit svou dohledovou funkci dalším rozvíjením hlavních aspektů a silných stránek svého 
současného přístupu.“ 

Riziko porušení předpisů ovlivňuje řada faktorů, které také znesnadňují dohled nad uplatňováním 
práva EU. Patří k nim rozsah sledované legislativy a složitost mnoha právních nástrojů, relativně snadná 
dostupnost fondů EU a existence alternativ k řízení o nesplnění povinnosti v různých oblastech a 
rovněž legislativní a dohledové mechanismy členských států. 

Auditoři upozorňují na řadu způsobů, kterými Komise na tuto situaci dosud reagovala. Stanovila 
priority pro prosazování předpisů a měřítka pro vyřizování stížností občanů a nakládání s podezřeními 
z porušení předpisů. Svůj dohled zorganizovala podle jednotlivých politik a začlenila ho do svého 
programu zlepšování právní úpravy, což je systém koncipování politik a právních předpisů tak, aby 
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dosahovaly svých hlavních cílů a umožňovaly rozhodovat o věcech veřejných na základě důkazů. 
Systematicky prověřuje, jak byly předpisy EU provedeny ve vnitrostátním právu, shromažďuje stížnosti 
občanů a vyšetřuje podezření z porušení předpisů a také posílila spolupráci a výměnu informací s 
členskými státy, aby podpořila dodržování předpisů. Přímo komunikuje se zainteresovanými subjekty a 
veřejně informuje o svých dohledových činnostech. 

Zpráva také na příkladech ukazuje, jak v souvislosti s dodržováním předpisů na národní úrovni pracují 
nejvyšší kontrolní instituce členských států, a poukazuje na oblasti, na něž by se Evropský účetní dvůr 
mohl v souvislosti s mechanismy dohledu zaměřit. 

Auditoři předkládají několik námětů, jak by Evropská komise mohla řešit výzvy a využít možností ke 
zlepšení, na které ve své zprávě upozorňují. Vyzývají Komisi, aby svou dohledovou funkci dále zlepšila 
tím, že: 

• bude uplatňovat program zlepšování právní úpravy na svou politiku prosazování právních 
předpisů a provede inventuru svých dohledových činností, 

• bude rozpočet EU využívat koordinovanějším způsobem v zájmu toho, aby členské státy 
uplatňovaly právo EU, 

• bude generální ředitelství zodpovědná za různé politiky podporovat v tom, aby mezi sebou sdílela 
své obecné i odborné znalosti o členských státech,  

• bude podporovat dodržování předpisů způsobem, který je více přizpůsoben potřebám 
jednotlivých členských států a je jednotnější i u různých politik, 

• stanoví priority v prosazování předpisů a referenční hodnoty, které budou součástí celkového 
rámce pro řízení dohledu, 

• bude poskytovat souhrnnější informace a analýzy pro zainteresované subjekty. 

Poznámky pro redaktory 

Situační zprávy jsou popisné a analytické dokumenty pojednávající o složitých, rozsáhlých oblastech 
politik nebo otázkách řízení, v nichž, často v průřezové perspektivě, Evropský účetní dvůr přestavuje 
své zkušenosti a znalosti, jež v souvislosti s vybraným tématem nahromadil. 

Situační zpráva EÚD „Uvádění práva EU do praxe: povinnosti Evropské komise při dohledu podle čl. 17 
odst. 1 Smlouvy o Evropské unii“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. 
Další jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době. 

V pondělí 24. září bude EÚD v Bruselu pořádat konferenci, na níž bude s různými zainteresovanými 
subjekty diskutovat o této situační zprávě a o uvádění práva EU do praxe obecně. Pro zástupce tisku 
bude k dispozici omezený počet míst. Pokud byste se chtěli zúčastnit a získat další informace, obraťte 
se prosím co nejdříve, ale nejpozději před 10. zářím 2018 na tiskové oddělení EÚD a informujte je 
o svém zájmu. 
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