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V Bruselu dne 2. června 2022
Ref.: ORG/121/22

SGS 22 / 02605
pan Klaus-Heiner Lehne 
předseda Evropského účetního dvora 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
 
 
e-mail: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Věc: Odpověď na předběžné připomínky k auditu nazvanému „Orgány EU a COVID-19: 

rychlá reakce a přetrvávající výzvy, pokud jde o optimální využití inovací 

a flexibility, jež krize přinesla“ 

Kopie: Marek Opioła, člen Evropského účetního dvora 

Vážený pane Lehne, 

souhlasíme s celkovým hodnocením Účetního dvora, že Rada tváří v tvář bezprecedentní 
výzvě v důsledku pandemie COVID-19 prokázala svou odolnost. Generální sekretariát 
Rady (GSR) reagoval rychle a flexibilně, a byl tak schopen zajistit:  

 kontinuitu činností Evropské rady i Rady ministrů, čímž oběma orgánům a jejich 
předsedům umožnil plnění jejich příslušných mandátů, a rovněž 

 bezpečnost zaměstnanců GSR, delegátů i externích návštěvníků našich budov. 

GSR mohl za tímto účelem stavět na investicích do digitalizace i do připravenosti na krize. 
Díky aktivnímu a iniciativnímu přístupu organizace se podařilo zaručit rychlost a flexibilitu 
reakce – flexibilitu, která je nedílnou součástí stávajících pravidel a postupů, jež bylo 
možné snadno přizpůsobit tam, kde bylo třeba, a rychlou reakci při urychlování 
probíhajících projektů modernizace, ať již v oblasti IT nebo obecněji v oblasti nových 
pracovních metod (NWOW). Klíčovým aspektem během tohoto náročného období byla 
komunikace se zaměstnanci, delegáty a externími návštěvníky a ve vhodných případech 
rovněž interakce, výměna informací a koordinace s ostatními orgány EU i vnitrostátními 
orgány. 
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Co se týče hodnocení Účetního dvora ohledně práce na dálku mimo místo zaměstnání, 
GSR by rád zdůraznil, že se domnívá, že se jedná o opatření, jež je za určitých podmínek 
stanovených v rozhodnutí GSR o práci na dálku odůvodněno služebním zájmem. 

Pokud jde o doporučení auditu a aniž jsou dotčeny postoje, jež Rada může ke zprávě po 
jejím projednání zaujmout: 

Doporučení 1: Generální sekretariát Rady toto doporučení přijímá. GSR se 
domnívá, že vzhledem k povaze jeho úkolů a charakteru obou 
orgánů, pro něž pracuje, představují jeho stávající plány kontinuity 
činností dostatečné ujištění a flexibilitu nutné k reakci 
na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé krize jakéhokoli druhu. 
GSR je dále toho názoru, že interakce, výměna informací 
a koordinace s ostatními orgány v různých fázích pandemie 
pomocí stávajících kanálů a platforem fungovaly velmi dobře. 
Plány kontinuity činností budou nicméně aktualizovány s ohledem 
na dlouhodobé krize. GSR přispěje k interinstitucionální koordinaci 
ohledně tohoto doporučení v rámci sboru vedoucích pracovníků 
správních útvarů a případně jiných platforem. 

Doporučení 2: Generální sekretariát Rady toto doporučení přijímá. Bude se dále 
pracovat na probíhajících projektech v oblasti IT týkajících se 
elektronického podpisu, včetně digitálního uzavírání smluv 
a elektronického podpisu finančních dokumentů, jakož 
i intenzivnějšího využívání nástrojů pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek, a to při zohlednění příslušných vnitrostátních 
právních předpisů. 

Doporučení 3: Generální sekretariát Rady toto doporučení přijímá. Již byla 
zahájena některá hodnocení požadovaná v doporučeních. 
Hodnocení dalších složek nových pracovních metod proběhne 
v souvislosti s vypracováním nové strategie Rady v oblasti budov, 
vyhodnocením pilotního projektu NWOW a činností řídicího výboru 
pro environmentální otázky. 

 

William SHAPCOTT 

generální ředitel 


