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Tisková zpráva 
Lucemburk 26. února 2019 

Auditoři prověřují boj EU proti 
multirezistentním bakteriím 
Evropský účetní dvůr provádí audit opatření EU proti multirezistentním bakteriím, včetně 
baktérií, které se staly odolnými vůči antibiotikům. Auditoři se budou především zabývat tím, 
jak Evropská komise a příslušné agentury řídí klíčové činnosti a zdroje v této oblasti. Budou 
rovněž posuzovat relevantnost a účinnost příspěvků a podpory EU. 

Antimikrobiální rezistence se objevuje u lidí i zvířat, když si mikrobi, jako jsou bakterie, viry, 
paraziti nebo houby, vytvoří odolnost vůči lékům, které dříve umožňovaly účinnou léčbu. Infekce 
způsobené bakteriemi rezistentními vůči lékům způsobí každý rok v EU smrt asi 33 000 osob a 
vedou k ekonomickým ztrátám ve výši zhruba 1,5 miliardy EUR. Světová banka varovala, že do 
roku 2050 by podobné infekce mohly způsobit hospodářské škody stejného rozsahu jako finanční 
krize v roce 2008. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu opatření EU v boji proti antimikrobiální 
rezistenci. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako 
zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.  

„Antimikrobiální rezistence je jednou z nejzávažnějších hrozeb pro zdraví, jimž čelíme“, uvedl člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Janusz Wojciechowski. „Během auditu 
budeme zkoumat opatření EU, která podporují obezřetnější využívání současné antimikrobiální 
léčby, a také výzkum zaměřený na vývoj nových druhů léčby.“ 

EU přišla s několika iniciativami na boj proti antimikrobiální rezistenci, k nimž patří akční plán 
„Jedno zdraví“, rámec EU pro monitorování antimikrobiální rezistence ve veterinárním sektoru, 
společná akce EU proti antimikrobiální rezistenci a program „New Drugs for Bad Bugs“ na 
podporu výzkumu a vývoje.  

Audit se bude týkat opatření a programů, které řídí příslušná generální ředitelství Komise a 
agentury EU, jako je Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, společný podnik 
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iniciativy pro inovativní léčiva nebo Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a 
potraviny. 

Auditoři budou zejména zkoumat, zda Komise a agentury EU: 

o řádně řídí klíčové činnosti a zdroje, 

o účinně přispívají ke snižování antimikrobiální rezistence a podpoře obezřetnějšího využívání 
antimikrobiální léčby zvířat,  

o mají vhodné mechanismy pro koordinaci a hodnocení podpory EU určené na výzkum 
antimikrobiální rezistence. 

 

 

Poznámka pro redaktory  

Předpokládá se, že zpráva bude zveřejněna v první polovině roku 2020. 
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