VYJÁDŘENÍ SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE KE ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVĚ
EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA
„ORGÁNY EU A COVID-19: ORGÁNY REAGOVALY RYCHLE – VÝZVOU OVŠEM
ZŮSTÁVÁ, JAK NEJLÉPE VYUŽÍT INOVACE A FLEXIBILITU, KTERÉ SE
ROZVINULY V DŮSLEDKU KRIZE“

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Doporučení 1 – Zahrnout dlouhodobá přerušení a meziinstitucionální
spolupráci do plánů kontinuity výkonu činnosti (PKVČ)
SDEU toto doporučení přijímá.
PKVČ vypracované v rámci SDEU již scénáře pro dlouhodobá přerušení, jako
například v případě pandemie, obsahovaly, takže SDEU první doporučení vítá
– už jej začal uplatňovat a bude tak činit i při budoucích aktualizacích svých
PKVČ.
SDEU je nadto připraven podílet se na všech meziinstitucionálních výměnách
směřujících k formalizaci meziinstitucionální spolupráce v případě krize
a tuto výměnu podporovat – ukázalo se totiž, že intenzivní spolupráce, která
probíhala v průběhu pandemie na různých fórech, je mimořádně důležitá.

Doporučení 2 – Dále rozvíjet digitalizaci administrativních služeb
SDEU toto doporučení přijímá.
SDEU je hrdý na to, že v oblastech, jichž se týká toto doporučení, již dosáhl
pokroku, a to díky robustnosti svého IT systému, schopnosti inovace
a urychlení ambiciózních iniciativ v oblasti digitalizace, které započaly již před
krizí.
Již před krizí bylo součástí standardních procesů SDEU využívání elektronické
fakturace a v této oblasti i nadále dochází k rychlému rozvoji. SDEU rovněž
začlenil do svých pracovních postupů ARES/Han a rozšířil ho na všechna

administrativní oddělení, čímž jim poskytl snadný přístup k elektronickému
podpisu (včetně podpisu kvalifikovaného). Co se týče soudní činnosti, je třeba
zmínit, že kvalifikovaný elektronický podpis se používá od dubna 2022.
SDEU hodlá tento přístup i nadále upevňovat – dokládá tak svůj závazek
využívat v rámci veškerých svých činností všechny možnosti, které skýtá
digitalizace.

Doporučení 3 – Posoudit vhodnost nových způsobů práce v období po
pandemii COVID-19
SDEU toto doporučení přijímá.
V oblasti soudní činnosti získal SDEU v důsledku krize zkušenosti s prací na
dálku, a to především v souvislosti s jednáním na dálku a vysíláním jednání
po internetu (které se uskutečňuje od dubna 2022).
Některými aspekty práce na dálku se SDEU zabýval i v rámci své
administrativní činnosti, a to poté, co vyhodnotil její efektivnost a možný vliv
na pracovní vytížení (např. racionalizace a optimalizace rozšířeného využívání
e-mailů jako důsledek práce na dálku).
Co se týče správy nemovitostí, ukázalo se, že přístup SDEU je velmi efektivní
a zajišťuje, aby tento orgán mohl v budoucnu rozvážně a pružně zvažovat
veškeré změny, které by mohly odpovídat situaci nastalé v důsledku nových
pracovních metod. SDEU bude i nadále sledovat dopady takových nových
metod a přizpůsobovat jim svůj přístup.
SDEU začal v těchto souvislostech uvažovat i nad tím, jak by mohl dopady
těchto nových pracovních metod co nejpřesněji a nejefektivněji zohlednit
v rámci svojí environmentální politiky, a v těchto úvahách bude pokračovat
i v rámci přípravy na prodloužení své registrace v systému EMAS v roce 2022.
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