VYJADRENIA SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE K OSOBITNEJ SPRÁVE
EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV
„INŠTITÚCIE EÚ A COVID-19: REAGOVALI RÝCHLO, VÝZVOU OSTÁVA, AKO
VYUŽIŤ TO NAJLEPŠIE Z KRÍZOVÝCH INOVÁCIÍ A FLEXIBILITY“

ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Odporúčanie 1 – Zahrnúť dlhodobé prerušenia a medziinštitucionálnu
spoluprácu do plánov na zabezpečenie kontinuity činnosti
SDEÚ toto odporúčanie prijíma.
Keďže jeho PZKČ už obsahoval scenáre pre dlhodobé prerušenia, ako
napríklad v prípade pandémie, SDEÚ víta toto prvé odporúčanie, ktoré začal
implementovať, a túto prax zachová aj v budúcich aktualizáciách svojho
PZKČ.
SDEÚ

je

tiež

pripravený

zúčastniť

medziinštitucionálnu

výmenu

medziinštitucionálnej

spolupráce

sa

zameranú
v prípade

a podporovať
na
krízy,

akúkoľvek

formalizovanie
keďže

intenzívna

spolupráca, ktorá prebiehala na rôznych fórach počas pandémie, sa ukázala
ako mimoriadne cenná.

Odporúčanie 2 – Ďalej rozvíjať digitalizáciu administratívnych služieb
SDEÚ toto odporúčanie prijíma.
SDEÚ je hrdý na dosiahnutý pokrok v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto
odporúčanie, vďaka robustnosti svojho IT systému, svojej schopnosti
inovácie a zrýchleniu ambicióznych iniciatív v oblasti digitalizácie spustených
už pred krízou.
Využívanie elektronickej fakturácie bolo súčasťou štandardných procesov
Súdneho dvora EÚ už pred krízou a táto oblasť sa aj naďalej rýchlo rozvíja.
Zároveň SDEÚ zaviedol do svojho vnútorného obehu práce ARES/Han

a rozšíril ho na všetky administratívne oddelenia, čím im poskytol jednoduchý
prístup k elektronickému podpisu (vrátane kvalifikovaného elektronického
podpisu). Pokiaľ ide o súdnu činnosť, je potrebné zmieniť, že kvalifikovaný
elektronický podpis funguje od apríla 2022.
SDEÚ má v úmysle tento prístup ďalej konsolidovať, čím demonštruje svoj
záväzok využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia v kontexte všetkých jeho
aktivít.

Odporúčanie 3 – Posúdiť vhodnosť nových spôsobov práce v období po
pandémii COVID-19
SDEÚ toto odporúčanie prijíma.
V oblasti súdnej činnosti získal skúsenosť s praxou práce na diaľku
vyplývajúcou ako požiadavka z krízy, najmä pokiaľ ide o konanie pojednávaní
na diaľku alebo zavedenie vysielania pojednávaní cez internet (od apríla
2022).
V rámci svojej administratívnej činnosti sa SDEÚ venoval aj niektorým
aspektom práce na diaľku, a to po posúdení jej efektívnosti a možného vplyvu
na pracovné zaťaženie (napr. racionalizácia a optimalizácia rozšíreného
využívania e-mailov ako dôsledok práce na diaľku).
Ako veľmi efektívny sa ukázal aj prístup v oblasti správy nehnuteľností, ktorý
si zvolil SDEÚ. Tento prístup mu zabezpečuje, že v budúcnosti bude môcť
s rozvahou a pružne zvážiť akékoľvek zmeny, ktoré by mohli zodpovedať
situácii

danej

novými

pracovnými

metódami.

SDEÚ

bude

naďalej

monitorovať vplyv takýchto nových pracovných metód a prispôsobovať im
svoju politiku.
V tejto súvislosti začal SDEÚ uvažovať aj o tom, ako vplyv týchto nových
pracovných metód čo najprecíznejšie a najefektívnejšie zohľadniť v kontexte
svojej environmentálnej politiky. V týchto úvahách bude pokračovať aj
v rámci príprav na obnovenie svojej registrácie EMAS v roku 2022.
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