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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stručného přehledu o auditu přijatého Evropským účetním dvorem. 
Plné znění stručného přehledu o auditu je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu 
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Auditoři zveřejňují stručný přehled o auditu plánů 
EU v oblasti širokopásmové připojení 
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil stručný přehled o auditu týkající se plánů EU zavést v Evropě 
širokopásmové služby. Stručné přehledy o auditu jsou novým druhem dokumentu EÚD. Poskytují 
obecné informace vycházející z přípravných prací provedených před zahájením probíhajícího 
auditního úkolu a zveřejňují se po oznámení auditu. Jsou koncipovány jako zdroj informací pro ty, 
kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu.  

První stručný přehled o auditu vychází z práce provedené v rámci auditu toho, jak Evropská komise a 
členské státy plní cíle v oblasti širokopásmových služeb stanovené ve strategii Evropa 2020.  

Digitální agenda pro Evropu z roku 2010 předpokládala, že do roku 2013 budou základním 
širokopásmovým připojením vybaveni všichni obyvatelé Evropy, do roku 2020 budou mít zajištěno 
rychlé širokopásmové připojení a více než 50 % evropských domácností bude mít superrychlé 
širokopásmové připojení.  

Evropská komise a Evropská investiční banka ve svých studiích odhadují, že na dosažení cílů v oblasti 
širokopásmových služeb do roku 2020 bude zapotřebí 270 miliard EUR. Na financování širokopásmové 
infrastruktury v EU připadá v současném programovém období více než 14 miliard EUR.  

V rámci auditu se bude pod vedením členky EÚD Iliany Ivanovové prověřovat, zda členské státy 
vypracovaly a zavedly vhodné strategie jak dosáhnout cílů v oblasti širokopásmových služeb 
stanovených Komisí a s jakou pravděpodobností tyto cíle splní. Auditoři se budou zajímat o využití 
různých zdrojů evropského i vnitrostátního financování širokopásmového připojení i o to, do jaké míry 
Komise členské státy při plnění cílů v oblasti širokopásmových služeb podporuje a monitoruje. 

Pro testování vybrali auditoři vzorek pěti členských států: Irsko, Německo, Maďarsko, Polsko a Itálii. 
Stanovili rozsah a koncepci auditu a určili oblasti, kde je řádné finanční řízení ohroženo.  

Na jaře 2018 bude zveřejněna zvláštní zpráva. 
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