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Orgány EU jsou obecně dobře připraveny 
na řešení případů neetického chování, ale 
pravidla by měla být ještě zkvalitněna, tvrdí 
auditoři 
Celkově se dá říci, že Evropský parlament, Rada a Komise zavedly vhodné etické rámce. Vyplývá 
to z nejnovější zprávy Evropského účetního dvora. Auditoři ale zároveň zjistili určité oblasti, 
v nichž lze dále zlepšit a sjednotit působnost, konkrétnost, jasnost a rozsah pokynů. 
Identifikovali také případy osvědčených postupů. Kromě toho je dle auditorů třeba posílit 
povědomí zaměstnanců o etickém rámci a etické kultuře a vnímání tohoto rámce a kultury. 

Účelem etických rámců je pomoci předcházet neetickému chování, zjišťovat ho a správným 
způsobem řešit. V orgánech EU platí ustanovení pro oblast etiky jak pro zaměstnance, tak volené 
či jmenované členy orgánů, jakými jsou například poslanci Evropského parlamentu nebo komisaři. 
Týkají se politik pro oblast darů a pozorností, mimopracovních činností či funkcí, střetu zájmů, 
činností po skončení zaměstnání nebo mandátu v orgánu EU, obtěžování na pracovišti a 
oznamování (whistleblowingu). 

Auditoři posuzovali, zda byly v Evropském parlamentu, Radě a Komisi náležitě zavedeny etické 
rámce. V této souvislosti prověřovali jejich etické požadavky vyplývající z předpisů a postupy pro 
jejich prosazování. Provedli rovněž průzkum, jehož cílem bylo posoudit povědomí zaměstnanců 
o etickém rámci. V této fázi však nekontrolovali, jak byly etické rámce v praxi realizovány. 

„Jakékoli neetické chování ze strany členů a zaměstnanců orgánů EU přitahuje velký zájem 
veřejnosti a snižuje důvěru v EU“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu 
Mihails Kozlovs. „Náš audit napomůže orgánům EU dále zkvalitnit jejich etické rámce a snížit na 
minimum riziko neetického chování.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoři potvrzují, že nejdůležitější prvky etických rámců jsou ve všech třech orgánech přítomny. 
Tyto orgány zavedly politiky splňující hlavní požadavky a jejich etické rámce jsou vhodně 
doplňovány vyšetřovacími a sankčními mechanismy.  

Auditoři zároveň zjistili určité oblasti, které je možné zlepšit. Upozorňují například, že postupy pro 
ověřování prohlášení zaměstnanců a členů nejsou dostatečně formálně vymezeny. Také etický 
rámec pro oblast střetu zájmů vychází z velké míry z prohlášení jednotlivých osob a chybí zde 
vhodné pokyny a standardizované postupy pro kontrolu přesnosti, spolehlivosti a úplnosti 
takovýchto prohlášení.  

Auditoři dále zjistili oblasti, v nichž by bylo možné více sjednotit pravidla a více sdílet osvědčené 
postupy. V jednotlivých orgánech EU se například liší limit pro hodnotu darů, které mohou 
pracovníci přijmout bez předchozího povolení, ačkoli pro pracovníky těchto orgánů platí stejné 
zaměstnanecké předpisy. Rada navíc stále nemá žádný společný etický rámec platný pro práci 
zástupců členských států.  

Auditoři také realizovali průzkum mezi zaměstnanci EU, aby získali informace o jejich povědomí 
o etické kultuře. Jeho výsledky dávají smíšený obraz o tom, jaké mají zaměstnanci o etických 
otázkách povědomí a jak je vnímají. Většina zaměstnanců tvrdí, že rozpozná neetické chování, 
když je jeho svědkem, ačkoli jen menšina pracovníků prošla školením v oblasti etiky. Z průzkumu 
zároveň vyplynulo, že někteří zaměstnanci s nahlašováním neetického chování váhají. 

Auditoři předkládají řadu doporučení, jak lépe řešit zjištěné problémy. Orgány EU by zejména 
měly:  

• dále zkvalitnit své etické rámce, 
• vzájemně spolupracovat na sladění prvků svých etických rámců a vyvinout další úsilí na 

sdílení osvědčených postupů, 
• zvýšit povědomí zaměstnanců o svém etickém rámci a kultuře a také vnímání těchto 

rámců a kultury ze strany zaměstnanců. 
 
 

Poznámky pro redaktory 

Etické požadavky vyplývající z předpisů v orgánech EU se týkají celé řady důležitých oblastí, jako 
jsou například různé formy střetu zájmů (včetně případů střetu zájmů při přijímání do zaměstnání 
a při činnostech po skončení pracovního poměru v orgánu, v souvislosti s dary a pozornostmi, 
dále mimopracovní činnosti a zaměstnání manžela či manželky), transparentnost, opatření proti 
obtěžování na pracovišti a mechanismy pro vynucování pravidel v těchto oblastech.  

Zvláštní zpráva č. 13/2019 „Etické rámce v kontrolovaných orgánech EU: zlepšení je možné“ je 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je 
uvedena do praxe. 
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