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Práce, která má
skutečný smysl

Pracovat na Evropském účetním dvoře (EÚD) je jedinečnou příležitostí, jak se
stát součástí instituce, která byla založena, aby chránila evropské finance.
Jako nezávislý externí auditor EU je naším cílem zdokonalovat finanční řízení
EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako
nezávislý ochránce finančních zájmů EU. Kontrolujeme, zda se rozpočet EU plní
správně a zda byly finanční prostředky EU vybrány a vynaloženy v souladu s
právními předpisy a se zásadami řádného finančního řízení.

European Court of Auditors

Atraktivní
balíček

Účetní dvůr sídlí v Lucemburku a má přibližně 1 000 zaměstnanců. Jako
evropský orgán nabízíme konkurenceschopné platové podmínky a ucelený
balíček výhod, který zahrnuje placenou dovolenou a důchodové pojištění,
zdravotní pojištění s celosvětovým krytím pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky, životní pojištění a pojištění pro případ invalidity. Zaměstnanci
mohou mít v určitých případech stanovených ve služebním řádu nárok i na
další výhody.
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Odborná
příprava a
karierní rozvoj

Učení a rozvoj jsou nedílnou součástí profesní dráhy u Evropského účetního
dvora, a to prostřednictvím náročných úkolů, profesního vedení, mentoringu a
interních i externích příležitostí k rozvoji. Práce u Účetního dvora je dynamická,
úkoly různorodé a auditoři během auditních návštěv týkajících se celé řady oblastí
ověřují, kde a jak se vynakládají peníze EU. Naše politika najímání zaměstnanců
našim lidem umožňuje měnit pracovní pozici, a mít tak možnost pracovat v
různých oblastech politiky.
Kromě toho mají zaměstnanci bezpočet vzdělávacích příležitostí, které je
motivují k osobnímu rozvoji a umožňují jim zlepšovat a rozvíjet odborné a
profesní zkušenosti. Během roku pořádáme jak povinné kurzy pro auditory a
všechny ostatní pracovníky, tak další volitelná školení.

Naše pracovní prostředí je otevřené a založené na spolupráci. Rozmanitost
hraje ve způsobu, jakým pracujeme a plníme společné cíle, neodmyslitelnou roli.

Jak pracujeme

– Naše auditní manuály obsahují podrobné pokyny k provádění auditů a
zohledňují příslušné mezinárodní a profesní standardy a požadavky na kvalitu.
Máme manuály týkající se tří hlavních typů auditu (finanční audit, audit souladu s
předpisy a audit výkonnosti).
– Vypracovali jsme také praktické pokyny k auditním metodám, jejichž cílem
je pomoci auditorům při práci v různých fázích kontrolního procesu. Tyto pokyny
jsou doplňkem k auditním manuálům a poskytují našim auditorům vodítko v
oblasti osvědčených postupů.
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Co říkají naši zaměstnanci

ALFREDO, Auditor:
РDíky práci na Účetním dvoře získáte jedinečnou možnost
vidět, jak může EU skutečně ovlivnit životy lidí. Účetní dvůr nabízí
nejen příležitost pracovat v pestrém multikulturním prostředí,
které klade důraz na profesní a osobní rozvoj, ale i šanci jít ven do
terénu, setkat se s obyčejnými lidmi a učit se z jejich zkušeností,
abychom tak mohli pomáhat budovat lepší EU.

Portugalsko

CHARLOTTA, Auditorka:

Švédsko

Pracovat jako auditor u Evropského účetního dvora znamená
mít mezinárodní kariéru a spolupracovat s kolegy ze všech
členských států EU ve vícejazyčném prostředí. Díky příležitosti
seznámit se s různými oblastmi rozpočtu EU a podílet se na
různých typech auditu je to náročné a zároveň obohacující
zaměstnání s širokou perspektivou profesního růstu.

JITKA, Auditorka:
Na práci u Účetního dvora se mi líbí zejména pestrost
auditních úkolů. Zkoumáme mnoho různých politik a každý audit,
který provádíme, je více či méně jedinečný. Program ASPIRE
Účetního dvora současně nováčkům, jako jsem já, umožňuje
v průběhu prvních tří pracovních let získat zkušenosti v oblasti
finančního auditu i auditu výkonnosti – skvělý začátek kariéry v
auditu EU!

Česká
republika

VIKTORIJA, Překladatelka:

Litva

Coby předkladatelka Evropského účetního dvora stojím každý
den před výzvou přeložit pro své litevské spoluobčany texty na
celou řadu různých témat do mateřštiny. Tento úkol sdílím s
kolegy z celé Evropy v dynamické instituci orientované na lidi:
je to orgán EU, který nikdy nespí! Doporučila bych pracovat na
Účetním dvoře? Jednoznačně!

3

Platové
podmínky

Základní plat je stanoven podle míry odpovědnosti na dané pozici a
předchozích zkušeností a každoročně se reviduje v souladu s ustanoveními
služebního řádu zaměstnanců EU.

Příspěvky – zaměstnanci dostávají příspěvek za práci v zahraničí a v závislosti
na individuálních okolnostech také příspěvek na domácnost a příspěvek na dítě.
Zdravotní pojištění – zaměstnanci a osoby na nich závislé, splňující příslušné
podmínky, mohou čerpat zdravotní pojištění okamžitě od zahájení pracovního
poměru bez čekací lhůty na výplatu dávky.
Pojištění pro případ trvalé pracovní neschopnosti – pojištění pro případ
trvalé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci patří mezi standardní
zaměstnanecké požitky.

Zaměstnanecké
výhody

Důchodové dávky – zaměstnancům poskytujeme důchodový plán, který má
stanovenou složku důchodové dávky a složku důchodového příspěvku.
Dovolená a svátky – 24 dnů (roční) dovolené a 17 dnů veřejného pracovního
volna. Za stanovených podmínek lze čerpat i volno na cestu do místa původu.
Příspěvek na zařízení – za určitých podmínek mají zaměstnanci, kteří se
stěhují ze zahraničí, nárok na proplacení cestovních nákladů a nákladů na
stěhování a příspěvek na zařízení.
Vzdělání – zaměstnanci, kteří mají školou povinné nezaopatřené děti, je
mohou zapsat do Evropské školy v Lucemburku.
Pracoviště – možnost využívat parkoviště, jídelnu, sportovní zařízení a
knihovnu.
Nabízíme vysoce kvalitní pracovní podmínky, abychom zajistili dobré a
zdravé pracovní prostředí (možnost sportovního vyžití, kulturních akcí, účasti na
konferencích o zajímavých tématech apod.).

Doprava: veřejná doprava v Lucemburku zdarma, bezplatný pronájem
městských kol a možnost účastnit se systému spolujízdy do práce.

Ostatní výhody

Práce z domova: díky vzdálenému přístupu je možné pracovat flexibilnějším
způsobem.
Informace o pracovních příležitostech pro manžele a manželky.

Etické zásady

Naše práce vychází ze zásady nezávislosti, integrity, nestrannosti, odbornosti,
přidané hodnoty, vynikajících výsledků a efektivnosti. Naše etické standardy platí
jak pro všechny členy Účetního dvora, tak pro všechny zaměstnance.
– V etických standardech se uvádí, že Účetní dvůr musí být objektivním,
nezávislým a odborným orgánem, jemuž zainteresované strany plně důvěřují.
Přijali jsme rovněž požadavky stanovené etickým kodexem INTOSAI (ISSAI 30)
a začlenili jsme je do svých etických standardů. Smyslem těchto standardů je
pomoci zajistit, aby naše každodenní rozhodování jak při provádění auditů, tak při
řízení naší instituce bylo v souladu se zásadami kodexu INTOSAI.
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