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Prioritní oblast  Kategorie priority Název úkolu 
Název zprávy 

Cíle úkolu nebo 
Závěry (zveřejněné zvláštní zprávy) 

Covid-19 
Vysoká priorita 

Příspěvek EU k odezvě v oblasti 
veřejného zdraví 

Přezkoumat přijatá opatření a zdroje využité Komisí a agenturami EU k 
ochraně veřejného zdraví v odezvě na pandemii onemocnění covid-19. 

Odezva EU v podobě 
hospodářských opatření 

Přezkum opatření a výzev v kontextu hospodářské koordinace EU a 
poskytne ucelený přehled opatření hospodářské politiky přijatých EU a 
členskými státy v boji proti pandemii onemocnění covid-19. 

Udržitelné hospodaření s 
přírodními zdroji a řešení změn 
v oblasti klimatu 

Vysoká priorita 

Udržitelné využívání přípravků na 
ochranu rostlin 
(viz ZZ č. 5/2020) 

Pokrok při měření a snižování rizik spojených s používáním pesticidů v EU 
byl omezený. Několik členských států mělo při provádění směrnice o 
udržitelném využívání pesticidů zpoždění a pobídky, která mají motivovat 
zemědělce k uplatňování alternativních metod, jsou stále nedostatečné. 
Evropská komise také není s to přesně monitorovat účinky a rizika 
plynoucí z používání pesticidů. 

Energetická účinnost budov 
(viz ZZ č. 11/2020) 

Nákladová efektivnost není při přidělování veřejných prostředků na 
opatření v oblasti energetické účinnosti obytných budov rozhodujícím 
kritériem. Navzdory lepším pokynům Evropské komise se projekty 
financované EU stále nesoustředí na dosahování co největších možných 
úspor na investované euro. Není jasné, nakolik financování EU celkově 
přispělo k plnění cílů EU v oblasti energetické účinnosti. 

Plastový odpad 
Identifikovat slabá místa, překážky, silné stránky a příležitosti v souvislosti 
s přístupem EU k řešení problematiky plastového odpadu, zvláště pak 
plastových obalových odpadů. 

Priorita Ekodesign a energetické štítky 
(viz ZZ č. 1/2020) 

Opatření EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky 
přispěla k větší energetické účinnosti. V regulačním procesu však došlo k 
významným zpožděním a hrozilo, že dopad politiky bude nadhodnocen. 
Kromě toho významný problém představuje i nadále nedodržování 
nařízení ze strany výrobců a maloobchodníků. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/cs/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/cs/
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Udržitelné hospodaření s 
přírodními zdroji a řešení změn 
v oblasti klimatu 

Priorita 

Jaderná bezpečnost  
(viz ZZ č. 3/2020) 

Za jadernou bezpečnost nesou obecně odpovědnost členské státy EU, 
které používají jadernou energii, avšak i Evropská komise má v této oblasti 
určitou odpovědnost, a to zejména za právní předpisy a dozor. Komise 
dostála svým úkolům, ale mohla by více aktualizovat právní rámec a 
interní pokyny. 

Nové technologie v monitorování 
pro zemědělství 
(viz ZZ č. 4/2020) 

Evropská komise podporuje využívání nových zobrazovacích technologií 
při monitorování zemědělství, ale jejich širšímu uplatnění brání v 
současnosti řada překážek. Technologie, jako jsou družice Sentinel 
programu EU Copernicus, by mohly zásadně změnit oblast řízení a 
monitorování společné zemědělské politiky (SZP). Přestože však EU v 
posledních letech podporuje jejich využívání při kontrole přímé podpory 
na plochu pro zemědělce, pokrok v tom, nakolik se uplatňují při kontrole 
plnění environmentálních a klimatických požadavků, byl pomalejší. 

Biologická rozmanitost 
zemědělské půdy 

Posoudit, zda zemědělství zvýšilo svůj příspěvek k cíli zachování a posílení 
biologické rozmanitosti do roku 2020. 

Výdaje na opatření v oblasti 
klimatu 

Prověřit metodiku Komise pro sledování výdajů na opatření v oblasti 
klimatu z rozpočtu EU s cílem dostát závazku vynakládat na oblast klimatu 
25 % rozpočtu. Přezkum rovněž zahrnuje posílenou následnou kontrolu 
doporučení ze zvláštní zprávy č. 31/2016. 

ETS (systém obchodování s 
emisemi) po roce 2020 

Posoudit přidělování bezplatných emisních povolenek v rámci systému 
ETS. 

Opylovači Prověřit, zda Komise přijala účinná opatření na řešení úbytku opylovačů. 

Mořské prostředí 
Posoudit, zda opatření EU účinně chrání mořské prostředí před 
znečištěním a nadměrným rybolovem, a to také vhodným vymezením 
chráněných mořských oblastí. 

Výroba mléka a mléčných 
výrobků 

Prověřit, zda výjimečná opatření, která EU přijala proti poruchám na trhu s 
mlékem a mléčnými výrobky v letech 2014 až 2017, byla řádně 
koncipována a měla zamýšlený efekt. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/en/
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Investice pro soudržnost, růst a 
začleňování 

Vysoká priorita 

Investice EU do kulturních lokalit 
(viz ZZ č. 8/2020) 

V EU existuje několik iniciativ na podporu kulturních lokalit. Jejich 
koordinace s finančními mechanismy je však příliš omezená a investice EU 
nejsou zaměřeny na zachování a finanční udržitelnost těchto lokalit. 
Investice do kulturních lokalit navíc nejsou považovány za prioritu, ale za 
způsob podpory hospodářských cílů. 

Hlavní silniční síť EU 
(viz ZZ č. 9/2020) 

Hlavní transevropská dopravní síť (TEN-T) rychlostních silnic se rozvíjí a 
přináší cestujícím pozitivní výsledky, jako je zkrácená cestovní doba a více 
kilometrů ujetých po dálnici. K těmto výsledkům přispělo financování EU a 
opatření Evropské komise, avšak většina členských států střední a 
východní Evropy zaostává a s podporou EU bylo od roku 2014 vybudováno 
jen zhruba 400 kilometrů nových silnic sítě TEN-T. Plynulému cestování v 
síti brání nedokončené přeshraniční úseky a nedostatečně koordinovaná 
infrastruktura parkovišť a infrastruktura pro alternativní paliva a stav sítě 
ohrožuje v dlouhodobém výhledu nedostatečná údržba prováděná 
členskými státy. 

Digitalizace evropského průmyslu  
Analyzovat, zda EU postupovala účinně při podpoře národních strategií 
pro digitalizaci průmyslu a podpoře center pro digitální inovace, aby tak 
podnítila digitální inovace. 

Priorita 

Dopravní přetížení ve městech 
(viz ZZ č. 6/2020) 

Šest let poté, co Evropská komise vyzvala k zásadnímu posunu, nic 
jednoznačně nenasvědčuje tomu, že by města v EU principiálně měnila 
svůj přístup k tomu, jak se v nich lidé pohybují, a k přechodu městského 
provozu na druhy dopravy příznivější pro životní prostředí. Zejména se 
výrazně neomezilo používání soukromých vozidel a znečištění ovzduší 
stále překračuje bezpečnou úroveň. 

Provádění politiky soudržnosti 
(viz ZZ č. 7/2020) 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) patří k hlavním 
investičním opatřením EU, jejich provádění je však spojeno se správními 
náklady. Tyto správní náklady ve srovnání s náklady obdobných programů 
EU či mezinárodně financovaných programů relativně nízké. Shromážděné 
údaje o nákladech byly nicméně pro posouzení dopadu zjednodušení 
pravidel politiky soudržnosti EU nedostatečné. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/cs/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/en/
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Investice pro soudržnost, růst a 
začleňování Priorita 

Stěžejní projekty dopravní 
infrastruktury EU 

Analyzovat způsob, jakým Komise řídí jak dlouhodobé plánování, tak 
nákladovou efektivnost velkých investic do dopravní infrastruktury. 

Dětská chudoba Posoudit účinnost opatření přijatých Komisí a členskými státy pro boj s 
dětskou chudobou.  

Uzávěrky finančních nástrojů pro 
období 2007–2013 

Analyzovat, zda členské státy a Komise vhodně posoudily způsobilost 
výdajů vykázaných u finančních nástrojů EFRR a ESF při uzávěrce 
programového období 2007–2013. 

Výzvy v oblasti migrace, 
bezpečnosti a globálního 
udržitelného rozvoje 

Priorita Keňa 
Posoudit, zda podpora, kterou EU poskytuje Keni, je dobře koordinovaná a 
komplexní za situace, kdy je v zemi aktivních ještě několik dalších 
významných dárců. 

Fungující jednotný trh a 
udržitelná měnová unie 

Vysoká priorita 
Státní podpora pro banky v EU Posoudit efektivnost a účinnost prosazovaní unijních pravidel státní 

podpory a podpory z fondu ze strany GŘ pro hospodářskou soutěž. 

Výměna informací v daňových 
záležitostech 

Posoudit účinnost systému pro automatickou výměnu informací v 
daňových záležitostech zavedeného Komisí. 

Priorita 

Nástroj pro malé a střední 
podniky v akci 
(viz ZZ č. 2/2020) 

Nástroj pro malé a střední podniky účinně podporuje inovační projekty. 
Bylo financováno více než 5 000 projektů a značka „EU“ pomohla malým a 
středním podnikům přilákat další investice. Auditoři ovšem také zjistili 
oblasti, které je třeba s ohledem na plánované zřízení Evropské rady pro 
inovace v roce 2021 zlepšit. 

Nástroje na ochranu obchodu Posoudit uplatňování nástrojů na ochranu obchodu Evropskou komisí. 

Přezkum o předcházení 
finančním krizím 

Předložit horizontální pohled na to, co EU dělá pro zvýšení odolnosti proti 
budoucím finančním krizím. 

Politika hospodářské soutěže EU Posoudit prosazování politiky hospodářské soutěže EU v oblasti fúzí, 
kartelů a antimonopolních řízení. 

Výkonnost agentur Ověřit účinnost systémů řízení výkonnosti v evropských agenturách. 

Evropský semestr 2 
Posoudit, jak Komise analyzuje kvalitu a udržitelnost reforem zaměřených 
na udržitelné fiskální, hospodářské a z hlediska růstu příznivé pozice a 
vydávání doporučení pro jednotlivé země Komisí a následně Radou. 
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Fungující jednotný trh a 
udržitelná měnová unie Priorita 

Jednotný mechanismus pro 
řešení krizí 

Posoudit, zda mechanismus SRB zajistil pomocí vhodných příruček, 
postupů a pokynů, aby byly vypracovány komplexní plány řešení krize a 
aby byl správným způsobem stanovován minimální požadavek na kapitál 
(MREL). 

Unie kapitálových trhů 

Posoudit cíl Komise, kterým je zajistit malým a středním podnikům 
snadnější přístup k soukromému financování. Audit bude posuzovat 
koncepci i provádění konkrétních opatření přijatých v rámci strategie pro 
unii kapitálových trhů. 

Financování a správa Unie 
odpovědným a efektivním 
způsobem 

Vysoká priorita 

Tvorba právních předpisů v EU po 
téměř dvaceti letech zlepšování 
právní úpravy 

Předložit přehled stávajícího rámce „zlepšování právní úpravy“, který 
zajišťuje Komise, a poukázat na klíčová ponaučení v souvislosti s jeho 
hlavními nástroji a postupy: posouzením dopadu, konzultacemi se 
zúčastněnými stranami, monitorováním uplatňování právních předpisů EU 
a přezkumy a hodnoceními ex post. 

Strategická agenda pro 
spolupráci mezi EU a Asií 

Analyzovat reakci EU na čínskou iniciativu „Jeden pás, jedna cesta“, 
zejména strategii EU pro propojení Evropy a Asie. Po přezkumu je v plánu 
audit zaměřený na provádění této strategie. 

Priorita 

Evropské centrum pro investiční 
poradenství 
(viz ZZ č. 12/2020) 

Evropské centrum pro investiční poradenství bylo založeno v roce 2015 v 
rámci investičního plánu pro Evropu. Nabízí technickou pomoc 
předkladatelům projektů v EU. Příjemci jsou s poradenskými službami 
centra spokojeni. Centrum však ještě nedosáhlo svého plného potenciálu 
při posilování investic v EU, a to hlavně kvůli nedostatečně jasné strategii 
pro zacílení podpory tam, kde by mohla přinést největší hodnotu. 

Evropský úřad pro výběr 
personálu 

Posoudit nákladovou efektivnost EPSO při plnění potřeb orgánů EU, pokud 
jde o najímání zaměstnanců. Audit zahrne všechny fáze procesu výběru: 
od plánování konkurzů a výběrových řízení po využívání rezervních 
seznamů. 

Řízení celních rizik pro zajištění 
finančních zájmů EU 

Posoudit, zda je rámec Komise pro společná kritéria a standardy rizik 
vhodný a zda jsou členské státy dobře připraveny na provádění tohoto 
rámce, aby se dosáhlo harmonizace při výběru celních kontrol. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/en/
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O NÁS 

 
 
Jsme externím auditorem EU. Evropský účetní dvůr byl zřízen v roce 
1977 a patří mezi sedm orgánů EU. Sídlíme v Lucemburku a 
zaměstnáváme přibližně 900 pracovníků v oblasti auditu, podpory a 
administrativy ze všech členských států EU. Naše kolegium se skládá 
z jednoho člena za každý členský stát EU. 

 
 

Naším cílem je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, 
podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a 
vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU. 
Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění a upozorňujeme na 
nedostatky i úspěchy. Tvůrcům politik a právních předpisů EU také 
radíme, jak zlepšovat politiky a programy EU.  
 
Naše 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 státních 
správ členských zemí. 
 
Prostřednictvím své práce chceme občanům EU rovněž pomáhat 
jasněji pochopit, jak se Unie a její členské státy vyrovnávají se 
současnými i budoucími výzvami. 
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NAŠE VÝSTUPY 
Vydáváme:  

— výroční zprávy o souhrnném rozpočtu EU a evropských rozvojových fondech, včetně prohlášení o věrohodnosti, 

— specifické výroční zprávy, které prezentují naše výroky vypracované na základě finančních auditů různých agentur a subjektů EU,  

— výroční zprávu o aspektech výkonnosti, 

— zvláštní zprávy o vybraných auditních tématech, zveřejňované v průběhu roku, především jako výsledek auditů výkonnosti,  

— přezkumy, které jsou deskriptivní a informativní analýzou oblastí politiky nebo správy EU, 

— stanoviska, která využívá Evropský parlament a Evropská rada při schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU. 



OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: 
https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:
— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat), 
— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
— e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.
 
Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden 
výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese:  
http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i 
nekomerční účely.
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