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ÚVODNÍ SLOVO 

V roce 2022 EU, kdy se EU a její členské státy musí vyrovnávat 
s důsledky globální pandemie a rychlé změny klimatu, stojí před 
další krizí, totiž závažnou energetickou, bezpečností a migrační krizí 
způsobenou útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Všechny tyto 
události mají značný dopad na život občanů Evropské unie a na její 
ekonomické postavení a globální vztahy. 

Naší úlohou jako nezávislého externího auditora Evropské unie je 
kontrolovat, zda se finanční prostředky EU vybírají a vynakládají 
v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly a zda přinášejí 

zamýšlené výsledky. Týká se to i všech nových opatření, která 
pomáhají zvládat negativní dopady několika současných krizí. Náš 
pracovní program na rok 2023 a následující období byl vypracován 
právě s ohledem na tyto výzvy. Níže uvádíme seznam 82 zvláštních 
zpráv a přezkumů, které hodláme převážně v letech 2023 a 2024 
zveřejnit. 

Obzvláště silně dopadla na hospodářství členských států a na jejich 
společnosti a občany energetická krize. EU chce také stát v popředí 
boje proti globální změně klimatu. Ve strategické prioritní oblasti 
„Změna klimatu, životní prostředí a přírodní zdroje“ plánujeme 
provést 21 auditů na mnoho různých témat, mezi nimiž je 
bezpečnost, znečištění, opatření související s klimatem a udržitelná 
výroba potravin. 

Naše kontrolní činnost se zaměří i na bezpečnost a migraci. 
Ve strategické prioritní oblasti „Odolnost vůči hrozbám pro 
bezpečnost Unie a dodržování evropských hodnot svobody, 
demokracie a právního státu“ máme 14 úkolů v oblastech, jako je 
příspěvek Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ke společné 
zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP), vojenská mobilita a 
pomoc uprchlíkům. 
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Zásadním tématem pro nás zůstává iniciativa NextGenerationEU 
(NGEU), která zajišťuje významné částky, které se během krátkého 
období vynakládají na nápravu hospodářských a sociálních škod, 
které způsobila koronavirová pandemie. V následujících dvou letech 
plánujeme vydat 12 auditních zpráv zabývajících se NGEU, a to 
hlavně Nástrojem pro oživení a odolnost. Tři audity jsou věnovány 
jiné důležité průřezové oblasti, kterou je boj proti podvodům. 
Kromě toho se budeme zabývat i mnoha dalšími oblastmi 
stanovenými ve strategii EÚD na období 2021–2025. 

Jako nově zvolený předseda EÚD bych rád zdůraznil, že 
prostřednictvím své nezávislé, objektivní a profesionální kontrolní 
činnosti chceme i nadále přispívat k řádnému a účinnému využívání 
finančních prostředků EU. Tento pracovní program nám bude při 
plnění tohoto náročného úkolu oporou. 

Tony Murphy 
předseda 
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Strategická priorita 

a plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu Druh publikace Cíl úkolu 

Horizontální oblast: 
NGEU 

2023 

Investiční iniciativy pro reakci 
na koronavirus (CRII a CRII+) a 
REACT-EU 

Zvláštní zpráva 

Zjistit, zda Komise účinně přizpůsobila politiku soudržnosti na období 
2014–2020 prostřednictvím investičních iniciativ pro reakci na 
koronavirus a prostřednictvím iniciativy REACT-EU a zda v reakci na 
pandemii COVID-19 rychle mobilizovala evropské strukturální a investiční 
fondy. 

Koncepce kontrolního systému 
Komise pro Nástroj pro oživení 
a odolnost 

Zvláštní zpráva Posoudit, zda je kontrolní systém Komise schopen zajistit správnost 
plateb z Nástroje pro oživení a odolnost a ochranu finančních zájmů EU. 

Řízení dluhu v Komisi Zvláštní zpráva Posoudit, zda Komise vyvinula účinné systémy pro řízení dluhového 
financování pro NGEU. 

Výkonnost Nástroje pro oživení 
a odolnost Zvláštní zpráva Posoudit, zda je rámec pro monitorování Nástroje pro oživení a odolnost 

vhodný pro měření výkonnosti. 

Čerpání prostředků z Nástroje 
pro oživení a odolnost Zvláštní zpráva 

Posoudit jeden z hlavních cílů Nástroje pro oživení a odolnost, kterým je 
rychlost, tak, že prověříme, nakolik bylo financování z nástroje skutečně 
předsunuto. Při auditu se bude posuzovat, v jakém rozsahu členské státy 
čerpají finanční prostředky pro účely reforem a investic. 

Dvojí financování Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda Komise a členské státy zavedly spolehlivé řídicí a kontrolní 
systémy, aby zamezily dvojímu financování výdajů financovaných 
z Nástroje pro oživení a odolnost a programů politiky soudržnosti.  
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Horizontální oblast: 
NGEU 

 

2024 

Nástroj pro oživení a odolnost a 
digitální transformace Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda provádění investic a reforem v digitální oblasti, které jsou 
součástí národních plánů pro oživení a odolnost, účinně přispělo 
k realizaci digitální strategie a digitální transformace EU. 

Kontrolní systémy členských 
států pro Nástroj pro oživení a 
odolnost 

Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda jsou navrhované kontrolní systémy členských států pro 
správu prostředků získaných z Nástroje pro oživení a odolnost nastaveny 
tak, aby chránily finanční zájmy EU. 

Nový vlastní zdroj 
z nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů 

Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda Komise vytvořila vhodný rámec pro správu nového 
vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů, 
včetně sběru a ověřování příspěvků členských států.  

Reformy v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost 1 Zvláštní zpráva Posoudit, zda provádění reforem v konkrétní oblasti, která je součástí 

plánů pro oživení a odolnost, podporuje odolnost a konvergenci. 

Zelené označování v NGEU Zvláštní zpráva 
Posoudit Nástroj pro oživení a odolnost, který je součástí 
NextGenerationEU, pokud jde o jeho soulad s cíli klimatických opatření 
stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a příspěvek k těmto cílům. 

Reformy v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost 2 Zvláštní zpráva Posoudit, zda provádění reforem v konkrétní oblasti, která je součástí 

plánů pro oživení a odolnost, podporuje odolnost a konvergenci. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Horizontální oblast: 
boj proti podvodům 

 

2023 

Střet zájmů Zvláštní zpráva 
Zkoumat, zda Komise a členské státy zavedly účinné politiky a postupy 
k řešení otázek střetu zájmů v souvislosti s platbami v rámci společné 
zemědělské politiky (SZP) a soudržnosti. 

Horizontální oblast: 
boj proti podvodům 

 

2024 

Strategie boje proti podvodům Zvláštní zpráva Posoudit účinnost strategie Komise pro boj proti podvodům (CAFS) na 
rok 2019 v souvislosti s výdaji EU. 

Podvody v oblasti DPH při 
dovozu Zvláštní zpráva Posoudit, zda EU účinně zajišťuje ochranu svých finančních zájmů, když 

obchodníci používají zvláštní dovozní režimy v souvislosti s DPH. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Hospodářská 
konkurenceschopnost 

Unie 

 

2023 

Energetická unie Zvláštní zpráva 
Přezkoumat dohled agentury ACER nad jednotným a účinným 
prováděním pravidel trhu s elektřinou a dozor nad zneužíváním trhu a 
transparentností (REMIT) v oblasti vnitřního trhu s energií. 

Digitalizace škol Zvláštní zpráva Posoudit účinnost podpory EU určené na digitalizaci škol. 

Oprávněné hospodářské 
subjekty Zvláštní zpráva Posoudit, zda unijní program AEO úspěšně podpořil legální obchod a 

bezpečnost dodavatelských řetězců.  

Stát se do roku 2024 druhým 
největším světovým výrobcem 
baterií 

Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda jsou nástroje zvolené Komisí pro intervence v hodnotovém 
řetězci baterií dostatečné, do jaké míry byly dosud prováděny, 
a v případech, kdy je možné jej měřit, vyhodnotit jejich dopad. 

Hospodářská 
konkurenceschopnost 

Unie 

 

2024 

Doprava vodíku Zvláštní zpráva 

Posoudit účinnost strategie Komise při prosazování vodíkové 
infrastruktury pro dopravu v EU a efektivnost spolufinancování EU při 
podpoře rozvoje a včasného poskytnutí vodíkové infrastruktury pro 
dopravu v členských státech. 

Umělá inteligence Zvláštní zpráva 
Analyzovat, zda jsou investice EU v oblasti umělé inteligence (zejména 
prostřednictvím programu Horizont 2020) v EU, a zejména v průmyslu 
EU, využívány.  

Digitální platby Zvláštní zpráva 

Prověřit, zda rámec pro digitální platby a související opatření orgánů EU 
přispívají k jejich bezpečnosti a efektivnosti. Audit se zaměří na cíle na 
úrovni EU, jako je usnadnění přeshraničního poskytování služeb, podpora 
konkurence, předcházení hospodářským trestným činům, podpora 
ochrany spotřebitelů a zajištění finanční stability. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Uznávání odborné kvalifikace 
v rámci EU Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda v rámci vnitřního trhu EU přetrvávají překážky bránící 
vzájemnému uznávání odborných kvalifikací a vysokoškolských diplomů 
pracovníků. 

Státní podpora v době krize Zvláštní zpráva 

Posoudit, jak Komise upravila pravidla státní podpory ve vztahu 
k financování z Nástroje pro oživení a odolnost a financování politiky 
soudržnosti, aby byla pravidla státní podpory EU, která řeší rušivé 
hospodářské dopady na podniky v EU v důsledku pandemie COVID-19 a 
invaze na Ukrajinu, účinně uplatňována, a zkoumat, jak tato pravidla, 
včetně dočasných výjimek, uplatňují členské státy. 

Podpora mládeže Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda Evropský sociální fond (ESF) a Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI) účinně podporovaly zaměstnanost a 
zaměstnatelnost mladých lidí. 

Zeměpisné blokování Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda legislativní rámec a opatření Komise a členských států 
účinně odstraňují překážky pro přeshraniční elektronické obchodování a 
chrání práva spotřebitelů. 

Soukromé důchody Zvláštní zpráva 
Prověřit, zda opatření EU účinně zajišťovala udržitelnost důchodových 
systémů tím, že podporovala soukromé důchody, které zahrnují 
zaměstnanecké důchody (pilíř II) a osobní důchody (pilíř III). 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Odolnost vůči 
hrozbám pro 

bezpečnost Unie a 
dodržování 

evropských hodnot 
svobody, 

demokracie a 
právního státu 

 

2023 

Potravinový řetězec během 
pandemie COVID-19 Zvláštní zpráva Posoudit, zda Komise a členské státy řádně reagovaly na pandemii 

COVID-19, aby zachovaly potravinové zabezpečení v celé EU. 

Plánování rozvojové pomoci Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda EU přidělila svou rozvojovou pomoc na období 2021–2027 
na základě řádně vymezené strategie a zda vytvořila kvalitní programy 
podpory. 

Přípravná akce zaměřená na 
obranný výzkum Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda byla přípravná akce zaměřená na obranný výzkum účinnou 
zkouškou mechanismů financování a stimulace spolupráce mezi aktéry 
v oblasti výzkumu a technologií v členských státech EU. 

Iniciativa Spotlight Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda příspěvky EU ke společné iniciativě EU a OSN Spotlight 
představují účinný způsob řešení násilí páchaného na ženách a dívkách 
na celém světě. 

Evropská služba pro vnější 
činnost Zvláštní zpráva Posoudit, zda je ESVČ dobře vybavena k tomu, aby účinně přispívala 

k soudržnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). 

Rovnost osob se zdravotním 
postižením Zvláštní zpráva Prověřit, zda strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením 

a financování EU přispěly k řešení potřeb těchto osob. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Odolnost vůči 
hrozbám pro 

bezpečnost Unie a 
dodržování 

evropských hodnot 
svobody, 

demokracie a 
právního státu 

 

2024 

Řešení základních příčin migrace 
v Africe Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda projekty prováděné prostřednictvím nouzového 
svěřenského fondu EU pro Afriku dosáhly zamýšlených výsledků při 
současném dodržování základních lidských práv.  

Nástroj pro uprchlíky v Turecku Zvláštní zpráva 
Audit navazující na doporučení uvedená ve zvláštní zprávě 27/2018, 
jehož cílem je posoudit výsledky rozvojové složky v rámci první tranše 
nástroje pro uprchlíky v Turecku. 

Program „Občané, rovnost, 
práva a hodnoty“ Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda Komise účinně kontroluje, zda finanční prostředky EU 
přidělené na program „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ slouží svému 
účelu, kterým je podpora hodnot EU.  

Vojenská mobilita Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda akční plán o vojenské mobilitě jako předpoklad strategické 
autonomie EU usnadňuje rychlé a plynulé vojenské přesuny v EU i mimo 
její hranice. 

Právní stát v EU Zvláštní zpráva 
Zjistit, zda je nový mechanismus podmíněnosti v oblasti právního státu 
účinným nástrojem na ochranu finančních zájmů EU v případě porušení 
zásad právního státu v oblasti soudržnosti. 

Akce soudržnosti pro uprchlíky 
v Evropě (CARE) Zvláštní zpráva 

Ověřit, zda členské státy využily finanční prostředky EU určené na politiku 
soudržnosti z opatření CARE/FAST účinně, efektivně a hospodárně na 
podporu uprchlíků prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu. 

Integrace migrantů v EU Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda byly projekty financované z Azylového, migračního a 
integračního fondu efektivní a dosáhly účinné integrace státních 
příslušníků třetích zemí. 

Zprávy o právním státu Přezkum Poskytnout přehled cyklu přezkumu právního státu se zvláštním důrazem 
na výroční zprávu o právním státu. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Změna klimatu, 
životní prostředí a 

přírodní zdroje 

 

2023 

Změna klimatu a rozvojová 
pomoc Zvláštní zpráva 

Posoudit účinnost globální aliance pro boj proti změně klimatu + 
(GCCA+), což je hlavní iniciativa EU v oblasti vnější činnosti v boji proti 
změně klimatu, při pomoci nejzranitelnějším zemím se zmírňováním rizik 
a adaptací na změny.  

Ochrana půdy a hospodaření se 
statkovými hnojivy Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda SZP a příslušná ustanovení směrnice o dusičnanech 
umožňují EU dosáhnout udržitelného hospodaření s půdou a zabránit 
nadměrné koncentraci dusičnanů z kejdy. 

Nebezpečné odpady Přezkum 
Popsat současný stav, pokud jde o produkci, opětovné použití, recyklaci 
a označování nebezpečných odpadů v rámci EU a v souvislosti s jejich 
přepravou do třetích zemí. 

Intermodální nákladní doprava Zvláštní zpráva Posoudit, jak byla regulatorní a finanční podpora EU zaměřená na 
intermodální nákladní dopravu dosud úspěšná. 

Cíle v oblasti klimatu Zvláštní zpráva 

Zhodnotit, do jaké míry bylo dosaženo cílů v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2020, a posoudit, zda rámec EU pro správu v oblasti klimatu a 
energetiky představuje pevný základ pro dosažení cílů stanovených na 
rok 2030. 

Přeprava zvířat Přezkum Přezkoumat pohyb živých zvířat mezi členskými státy a třetími zeměmi 
a analyzovat hlavní důvody přepravy zvířat. 

Oběhové hospodářství Zvláštní zpráva Prověřit účinnost podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
určené na fáze návrhu a výroby v oběhovém hospodářství. 

Modrá energie a integrovaná 
námořní politika Zvláštní zpráva 

Posoudit rozvoj energie z mořských obnovitelných zdrojů v souvislosti 
s územním plánováním námořních prostor a ochranou mořského 
prostředí. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Inteligentní města Zvláštní zpráva Posoudit, zda majákové projekty účinně přispěly k tomu, aby byla města 
v EU inteligentnější. 

Akvakultura Zvláštní zpráva 
Zkoumat, zda Komise a členské státy vytvořily správné podmínky pro 
podporu udržitelného růstu akvakultury, zda dosáhly svých cílů a zda 
členské státy zajistily efektivní čerpání peněžních prostředků EU. 

Biopaliva Zvláštní zpráva 
Posoudit podporu EU pro zavádění udržitelných biopaliv z hlediska toho, 
zda vedla k využívání udržitelných zdrojů a zda významně ovlivnila míru 
jejich využívání. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Změna klimatu, 
životní prostředí a 

přírodní zdroje 

 

2024 a následující 
období 

CO2 z automobilů Zvláštní zpráva 

Posoudit spolehlivost vykazování emisí z automobilů, a zda umožňuje 
správný a včasný výběr souvisejících pokut, dopad flexibility poskytované 
výrobcům a rozdíl mezi emisemi naměřenými v laboratoři a v reálném 
provozu díky datům velkého objemu. 

Bezpečnosti dodávek energie 
v Unii Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda EU prostřednictvím podpory infrastruktury, 
velkoobchodních trhů a rozvojových plánů a investic do nich dosahuje 
bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu v souladu s cíli v oblasti klimatu 
do roků 2030 a 2050. 

Strategické plány SZP Zvláštní zpráva Posoudit, zda koncepce a obsah schválených strategických plánů 
členských států odpovídají cíli, kterým je ekologičtější SZP. 

Kvalita mořské vody Zvláštní zpráva 

Posoudit soudržnost a účinnost opatření EU, která mají snížit znečištění 
moře, a zhodnotit, zda EU dále rozvíjí úspěšné zkušenosti, aby dosáhla 
svého cíle na rok 2030 na cestě k nulovému znečištění mořských vod 
v EU.  

Přizpůsobení se změně klimatu Zvláštní zpráva 

Posoudit provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu a 
prověřit, zda se při začleňování finančních prostředků na toto 
přizpůsobení do rozpočtu EU zohlednily současné účinky klimatických 
změn anebo předpokládané budoucí dopady. 

Ekologické zemědělství Zvláštní zpráva Posoudit, zda podpora, kterou EU poskytuje na organické zemědělství, 
přispívá k cílům EU v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Znečištění měst Zvláštní zpráva 
Posoudit účinnost pravidel EU a projektů financovaných EU v boji proti 
znečištění vzduchu, hluku a světelnému znečištění v městských 
oblastech. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Plynárenská infrastruktura Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda investice do infrastruktury pro dopravu a skladování plynu 
financované EU v rámci politiky soudržnosti / Nástroje pro propojení 
Evropy / Nástroje pro oživení a odolnost účinně přispívají k energetické 
bezpečnosti EU v souvislosti s dodávkami plynu.  

Inteligentní sítě a měřiče Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda EU účinně přispívá k zavádění inteligentních sítí a měřičů, 
které jsou klíčovým předpokladem dosažení klimatických a energetických 
cílů EU do roku 2030 a 2050. 

Plánování zdrojů energie Zvláštní zpráva 

Posoudit, zda Komise zavedla odpovídající monitorovací systémy, aby 
členské státy plánovaly zdroje energie účinně a v souladu s rámcem 
energetické bezpečnosti EU, a zda účinně koordinovala cíl energetické 
unie, kterým je diverzifikace dodávek plynu a vytváření zásob. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Fiskální politiky a 
veřejné finance Unie 

 

2023 

Bankovní dohled v EU Zvláštní zpráva Poskytnout ujištění ohledně provozní efektivnosti řízení dohledu 
Evropské centrální banky nad významnými úvěrovými institucemi.  

Správa ekonomických záležitostí Přezkum 

Shrnout předchozí kontrolní činnost a označit možné změny správy 
ekonomických záležitostí ve světle nových skutečností a důsledků 
plynoucích z pandemie a války na Ukrajině. Přezkum upozorní na rizika, 
výzvy a příležitosti pro budoucnost ekonomické koordinace EU 
v souvislosti s probíhající diskusí o její reformě, která s velkou 
pravděpodobností proběhne v roce 2023. 

Rozpočtová galaxie v roce 2021 
a následujícím období Zvláštní zpráva Posoudit stávající koncepci finanční architektury EU, včetně změn, které 

přináší víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 a NGEU. 

Přímé zahraniční investice Zvláštní zpráva Poskytnout úvodní informace o tom, jak účinně se provádí nařízení (EU) 
2019/452 o mechanismech prověřování přímých zahraničních investic.  

Zpětné získávání finančních 
prostředků EU Zvláštní zpráva Posoudit systémy Komise, které zajišťují, aby EU získávala zpět nesprávně 

vynaložené prostředky účinným a včasným způsobem. 

Fiskální politiky a 
veřejné finance Unie 

 

2024 

Škodlivá daňová soutěž v EU Zvláštní zpráva 
Posoudit koncepci, provádění a účinnost politických a regulačních 
opatření, která přijala Komise v boji proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU.  

Evropský fond pro strategické 
investice Zvláštní zpráva 

Celkově posoudit, jak EFSI účinně mobilizuje další investice a soukromý 
kapitál s cílem řešit selhání trhu a nepříznivé investiční situace, a posiluje 
tak hospodářský růst.  
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Jiné 

 

2023 

Digitalizace správy finančních 
prostředků EU Přezkum Analyzovat stav digitalizace správy a kontroly finančních prostředků EU, 

s tím související rizika a výzvy a důsledky pro audit.  

Odvětví vína Zvláštní zpráva Prověřit, zda rámec EU pro restrukturalizaci a přeměnu vinic zlepšil 
konkurenceschopnost vinohradníků a udržitelnost jejich činnosti. 

Lobování u normotvůrců Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda je rejstřík transparentnosti EU účinným nástrojem pro 
zajištění transparentnosti lobbistických činností při tvorbě politik a 
rozhodování EU. 

Zadávání veřejných zakázek Zvláštní zpráva 
Posoudit, zda Komise a členské státy účinně identifikovaly a řešily 
překážky pro transparentní a konkurenční zadávání veřejných zakázek na 
vnitřním trhu. 

Správnost výdajů na soudržnost  Přezkum Předložit přehled našich auditních zjištění o správnosti výdajů EU na 
politiku soudržnosti v období 2014–2020. 

Jiné 

 

2024 a následující 
období 

COVID a agentury EU Zvláštní zpráva 

Posoudit, jak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské 
středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) reagovaly na pandemii 
COVID-19 a zda byla tato reakce v dané situaci vhodná. Jde zejména 
o jejich schopnost včas a účinně přizpůsobit jejich pracovní postupy. 

Spotřebitelská důvěra 
v potravinářské výrobky Zvláštní zpráva 

Posoudit účinnost opatření EU, která mají napomoci tomu, aby označení 
potravinářských výrobků odpovídalo obsahu a nebylo zavádějící. Bude se 
rovněž posuzovat, zda současná právní úprava vede k poskytování 
informací, které dnešní spotřebitelé vyžadují. 

Bezpečnost silničního provozu Zvláštní zpráva Posoudit opatření EU, která mají vést k dosažení cíle EU spočívajícího ve 
snížení počtu úmrtí na silnicích do roku 2050 téměř na nulu („vize nula“). 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

zveřejnění 
Název úkolu  Druh publikace Cíl úkolu 

Digitalizace zdravotní péče Zvláštní zpráva 

Prověřit přípravná opatření a programy pro iniciativu elektronického 
zdravotnictví a datový prostor pro e-zdraví. Při auditu se budou 
posuzovat dosud dosažené výsledky a doplňkovost mezi plánovanými 
výdaji z Nástroje pro oživení a odolnost a výdaji z víceletého finančního 
rámce. 

Řízení na dálku Zvláštní zpráva Posoudit, zda řízení na dálku, kterým GŘ ECHO poskytuje humanitární 
pomoc, je dobře zdůvodněno a je účinné a efektivní.  

Řízení o nesplnění povinnosti Zvláštní zpráva 
Posoudit dohled Evropské komise nad tím, jak členské státy uplatňují 
právo EU, zejména jak řízení o nesplnění povinnosti přispívají k podpoře 
a prosazování dodržování práva EU. 

Systémy zdravotní péče 
v partnerských zemích Zvláštní zpráva 

Posoudit efektivnost a účinnost podpory, kterou EU poskytuje systémům 
zdravotní péče v rozvojových zemích, včetně příspěvku Komise 
k financování a řízení globálních iniciativ v oblasti zdravotnictví. 

Správní výkonnost orgánů a 
institucí EU Přezkum Přezkoumat stávající rámce správní výkonnosti v orgánech a institucích 

EU a zejména posoudit úplnost jejich rozsahu. 
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Jsme externím auditorem EU. Účetní dvůr se skládá z jednoho člena 
z každého členského státu a má přibližně 950 zaměstnanců ze všech 
členských států EU. Sídlíme v Lucemburku, svou činnost jsme 
zahájili v roce 1977 a od roku 1993 jsme jedním z orgánů EU. 

K našim hodnotám patří nezávislost, integrita, objektivnost, 
transparentnost a profesionalita.  

Naše poslání: prostřednictvím nezávislé a profesionální auditní 
práce, která má dopad, posuzovat hospodárnost, účinnost, 
efektivnost, legalitu a správnost opatření EU. Pomáháme tedy 
zlepšovat vyvozování odpovědnosti, transparentnost a finanční 
řízení EU, a posilujeme tak důvěru občanů v ni. Snažíme se účinně 
reagovat na současné i budoucí výzvy, jimž EU v rychle se měnícím 
prostředí čelí. 

Naše vize: naším cílem je být na špičce auditu veřejného sektoru a 
přispívat k odolnější a udržitelnější Evropské unii, jež prosazuje 
demokratické hodnoty, na nichž je založena. 

Naše auditní zprávy, přezkumy 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 orgánů veřejné správy v členských státech. 

Prostřednictvím své práce chceme občanům EU rovněž pomáhat 
jasněji pochopit, jak se Unie a její členské státy vyrovnávají se 
současnými i budoucími výzvami. 

Tony MURPHY
Irsko

Ladislav BALKO
Slovensko

Lazaros S. LAZARU
Kypr

Pietro RUSSO
Itálie

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Španělsko

Iliana IVANOVA
Bulharsko

Nikolaos MILIONIS
Řecko

George Marius HYZLER
Malta

Ildikó GÁLL-PELCZ
Maďarsko

Eva LINDSTRÖM
Švédsko

Hannu TAKKULA
Finsko

Annemie TURTELBOOM
Belgie

Viorel ȘTEFAN
Rumunsko

Ivana MALETIĆ
Chorvatsko

Bettina JAKOBSEN
Dánsko

Jan GREGOR
Česká republika

Mihails KOZLOVS
Lotyšsko

Rimantas ŠADŽIUS
Litva

Juhan PARTS
Estonsko

Klaus-Heiner LEHNE
Německo

Jorg Kristijan PETROVIČ
Slovinsko

François-Roger CAZALA
Francie

Joëlle ELVINGER
Lucembursko

Helga BERGER
Rakousko

Marek OPIOŁA
Polsko

Stef BLOK
Nizozemsko
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NAŠE VÝSTUPY 
Vydáváme: 

— výroční zprávu obsahující prohlášení o věrohodnosti a kapitoly o jednotlivých oblastech VFR, Nástroji pro oživení a odolnost a otázkách 
souvisejících s výkonností, 

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

— 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 Rada při schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU. 
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