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Účelem této tiskové zprávy je shrnout výroční zprávy, které přijal Evropský účetní dvůr v souvislosti s agenturami a dalšími subjekty EU. 
Specifické výroční zprávy lze nalézt na internetové stránce www.eca.europa.eu. 
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Agentury EU: „Čisté výroky k účetním závěrkám, operace 
převážně v souladu s pravidly“, uvádějí auditoři. 

Evropský účetní dvůr vydal výroky bez výhrad („čisté“ výroky) k účetním závěrkám 41 agentur a 
dalších subjektů Evropské unie a schválil je jako spolehlivé. Dále auditoři vydali čisté výroky 
o finančních operacích 40 agentur a subjektů a v jednom případě vydali výrok s výhradou. 

Agentury EU jsou právně samostatné subjekty, jež jsou zřízeny sekundárními právními předpisy, 
aby prováděly technické, vědecké a řídicí úkoly, které napomáhají orgánům EU při tvorbě a 
realizaci politik.  

„Agentury EU výrazně přispívají k plnění politik a programů v oblastech, které mají zásadní 
význam pro každodenní život evropských občanů, jako je zdraví, bezpečnost, svoboda a 
spravedlnost,“ uvedl Rimantas Šadžius, člen Evropského účetního dvora odpovědný za roční 
audity agentur. „Jako auditoři proto s potěšením konstatujeme, že účetní závěrky agentur věrně 
zobrazují jejich finanční situaci a že jejich příjmové a platební operace jsou ve většině případů 
v souladu s pravidly. Předložili jsme však řadu doporučení, která se týkají zejména dalšího zlepšení 
jejich provozní účinnosti.“ 

Auditoři dospěli k závěru, že účetní závěrky všech 41 agentur a dalších subjektů jsou spolehlivé, 
tedy že věrně ve všech významných ohledech zobrazují jejich finanční situaci, výsledky jejich 
hospodaření a jejich peněžní toky za rok 2016. U 40 agentur dále dospěli k závěru, že finanční 
operace, na nichž se zakládá účetní závěrka, jsou legální a správné, tedy v souladu s příslušnými 
pravidly. V případě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu auditoři vydali výrok 
s výhradou kvůli nedodržení zásad při zadávání veřejných zakázek. 

U několika agentur auditoři upozornili na oblasti, které je možné zlepšit, aniž by to však mělo vliv 
na jejich auditorské výroky. Oblastí, v níž se často vyskytují chyby, zůstává zadávání veřejných 
zakázek, což představuje riziko z hlediska optimálního využití prostředků. Několik agentur se také 
potýkalo s problémy v oblasti řízení lidských zdrojů. Auditoři doporučují, aby agentury zvážily 
sladění svých informačních systémů pro řízení zakázek a lidských zdrojů s cílem zvýšit nákladovou 
efektivitu a snížit kontrolní rizika. 
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Provedené audity nebyly zaměřeny na výkonnost, ale přesto si auditoři všímali jakýchkoliv rizik, 
která plynou ze slabé výkonnosti nebo finančního řízení. Konstatovali, že rozpočtové řízení 
agentur se obecně zlepšuje, ale varovali před trvale vysokým objemem prostředků, které se 
přenášejí do dalšího roku, a před nadhodnocováním rozpočtových potřeb některých agentur. 
Upozornili také na možný dopad vystoupení Spojeného království z EU na příjmy a činnosti 
několika agentur a konkrétně uvedli, že dvě agentury se sídlem v Londýně zatím nebyly s to 
poskytnout spolehlivý odhad budoucích nákladů souvisejících s touto situací.  

Externí hodnocení agentur byla podle slov auditorů zpravidla pozitivní a agentury v návaznosti na 
ně vypracovaly akční plány. U některých agentur však právní předpisy externí hodnocení 
nepožadují nebo se hodnocení provádějí v příliš dlouhých intervalech. 

Poznámky pro redaktory 

Evropský účetní dvůr provedl audit 32 decentralizovaných agentur, šesti výkonných agentur a tří 
dalších subjektů za rozpočtový rok 2016. Auditoři vypracovali analýzy, testovali jednotlivé 
příjmové a platební operace, posuzovali klíčové kontroly v systémech dohledu a kontroly agentur 
a subjektů a v relevantních případech využili práci jiných auditorů. Dnes vydali shrnutí svých 
zjištění, které využívá Evropský parlament a Rada nebo další orgány příslušné k udělení 
absolutoria. 

Celkový rozpočet na rok 2016 pro všechny agentury (kromě Jednotného výboru pro řešení krizí, 
který do rozpočtu obdržel téměř 12 miliard EUR od úvěrových institucí) činil 3,4 miliardy EUR. 
Přibližně 2,4 miliardy EUR bylo financováno z rozpočtu EU, přičemž asi 1 miliarda byla 
financována z poplatků a přímých příspěvků hospodářských subjektů, členských států EU a dalších 
zemí. Na konci roku 2016 agentury zaměstnávaly 10 364 zaměstnanců, což je asi o 500 více oproti 
roku 2015, zejména v souvislosti s novými úkoly. 

Výroční zprávy agentur a dalších subjektů EU včetně jejich odpovědí a souhrnného dokumentu 
s názvem „Audit agentur EU za rok 2016 ve zkratce“ jsou k dispozici na internetové stránce EÚD 
ve 23 jazycích EU. 

 


