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EU zlepšuje své finanční řízení již třetí rok za sebou, 
informují auditoři 
V dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 Evropský účetní dvůr (EÚD) dospěl k závěru, že 
účetní závěrka EU podává „věrný a poctivý obraz“ o finanční situaci EU. Třetí rok po sobě vydali 
auditoři výrok s výhradou o správnosti finančních operací, na nichž se účetní závěrka zakládá. 
Svědčí to o skutečnosti, že významná část výdajů EU v roce 2018 nebyla zatížena chybami a že 
tyto chyby nemají ve výdajových oblastech rozsáhlý dopad. Současně podle auditorů 
přetrvávají problémy ve výdajových oblastech s vysokým rizikem, jako je rozvoj venkova a 
soudržnost. 

„Díky zkvalitnění finančního řízení EU nyní při vynakládání veřejných prostředků splňuje vysoké 
standardy transparentnosti a vyvozování odpovědnosti. Očekáváme, že nová Komise a členské 
státy v těchto snahách vytrvají,“ uvedl předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne. Začátek nového 
legislativního období a období nového finančního plánu představuje vhodnou příležitost. Tvůrci 
politik by ji měli využít a zaměřit politiky a výdaje EU na vytváření výsledků a přidanou hodnotu.“ 

Celková míra nesrovnalostí ve výdajích EU se i nadále pohybuje v rozpětí zjištěném ve dvou 
předešlých letech. Auditoři odhadují, že míra chyb ve výdajích za rok 2018 činí 2,6 % (2,4 % v roce 
2017 a 3,1 % v roce 2016). Chyby byly zjištěny hlavně v oblastech s vysokým rizikem, jako je 
rozvoj venkova a soudržnost, v nichž se z rozpočtu EU příjemcům proplácejí výdaje, které jim 
vznikly. Tyto oblasti se řídí složitými pravidly a kritérii způsobilosti, které mohou vést k chybám. 

 
S orgány EU pod novým vedením a po letošních volbách do Evropského parlamentu se EU nachází 
na důležité křižovatce a této situace musí využít k tomu, aby vytvářela výsledky, připomínají 
auditoři. Na rozpočet EU nepřipadá více než 1 % hrubého národního důchodu všech členských 
států, a proto je zásadně důležité, aby její výdaje byly nejen v souladu s pravidly, ale také 
přinášely výsledky. 
 
Auditoři také upozorňují na výzvy pro rozpočtové a finanční řízení EU, které se obzvláště týkají 
nového dlouhodobého rozpočtového cyklu. Členské státy čerpají strukturální a investiční fondy, 
na něž připadá téměř polovina současného víceletého finančního rámce (VFR), pomalu, a to i přes 
zvýšenou dynamiku a výrazně větší objem žádostí v roce 2018. Komise musí přijmout opatření, 
aby zamezila nepřiměřenému tlaku na platební potřeby na začátku nového VFR (2021–2027), 
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který by vznikl kvůli zpožděným žádostem ze současného VFR. Kromě toho v důsledku vyšších 
záruk podporovaných z rozpočtu EU (92,8 miliardy EUR na konci roku 2018) je rozpočet více 
vystaven riziku, které bude Komise v novém VFR muset řešit.  
 

Poznámka pro redaktory 

V roce 2018 činily celkové výdaje 156,7 miliardy EUR, což odpovídá 2,2 % celkových výdajů 
vládních institucí členských států EU a 1,0 % hrubého národního důchodu EU. V roce 2018 
připadal největší podíl kontrolovaných finančních prostředků (48 %) na „přírodní zdroje“, přičemž 
na „soudržnost“ připadalo 20 % a na „konkurenceschopnost“ 15 %. Podobně jako v minulém roce 
auditoři prověřovali „soudržnost“ na základě práce jiných auditorů v členských státech a 
dohledové činnosti Komise. 
 
Auditoři každoročně kontrolují příjmy a výdaje EU a zkoumají, zda je roční účetní závěrka 
spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové operace v souladu s platnými pravidly a nařízeními EU i 
členských států. 
 
Účetní závěrka EU se sestavuje podle účetních pravidel založených na mezinárodních účetních 
standardech pro veřejný sektor a zobrazuje finanční situaci Unie na konci rozpočtového roku 
2018 a finanční výkonnost během tohoto roku. Finanční situace EU zahrnuje krátkodobá i 
dlouhodobá aktiva a pasiva jejích konsolidovaných subjektů ke konci roku.  

„Čistý“ výrok znamená, že údaje podávají věrný a poctivý obraz a jsou v souladu s pravidly 
účetního výkaznictví. Výrok „s výhradou“ znamená, že auditoři nemohou vyjádřit čistý výrok, ale 
zjištěné problémy nemají rozsáhlý dopad. „Záporný“ výrok svědčí o rozsáhlých problémech.  

Aby mohli auditoři auditní výrok vyjádřit, testují vzorky operací s cílem získat statisticky 
podložené odhady míry, v níž jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami. 
Porovnávají odhadovanou míru chyb s 2% prahem významnosti (materiality), nad nímž se příjmy 
anebo výdaje považují za nesprávné. Odhadovaná míra chyb nevyjadřuje míru podvodů, 
neefektivnosti nebo plýtvání, ale jde o odhad objemu prostředků, které neměly být vyplaceny, 
protože nebyly plně využity v souladu s pravidly EU či vnitrostátními pravidly.  

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán Evropské unie. Jeho auditní 
zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. 
Využívají se při vyvozování odpovědnosti subjektů odpovědných za provádění politik a programů 
EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a veřejných orgánů v členských státech. EÚD varuje 
před riziky, poskytuje ujištění, poukazuje na nedostatky a osvědčené postupy a nabízí tvůrcům 
politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak zlepšit řízení politik a programů EU. 
 
Výroční zpráva o rozpočtu EU, výroční zpráva o Evropských rozvojových fondech a souhrnný 
dokument „Audit EU za rok 2018 ve zkratce“ jsou k dispozici zde: eca.europa.eu. 
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