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Agentury EU na pandemii zareagovaly pružně a
současně zachovaly standardní účetní postupy
Evropský účetní dvůr dospěl na základě svého ročního auditu agentur EU za rozpočtový rok 2020
k závěru, že agentury EU v různých členských státech se bezprecedentní situaci dané pandemií
onemocnění COVID-19 přizpůsobily vhodným způsobem. Auditoři potvrzují, že finanční řízení
agentur je podobně jako v minulých letech dobré a pandemie ho zásadním způsobem
nepoznamenala. Ve vnitřních kontrolách některých agentur stále přetrvávají nedostatky a hlavním
zdrojem nesprávností zůstávají nedostatky v zadávacích řízeních na veřejné zakázky. Pandemie
rovněž zbrzdila pokrok v oblasti rozpočtového řízení a řízení lidských zdrojů. V roce 2020 se některé
agentury v těchto oblastech potýkaly s omezeními.
„Pro finanční řízení agentur EU, které fungují v různých vnitrostátních kontextech a vztahují se na ně
různá opatření v oblasti veřejného zdraví, představovala pandemie obzvláštní výzvu“, uvedl Alex
Brenninkmeijer, člen EÚD odpovědný za výroční zprávu. „Zjistili jsme nicméně, že agentury EU se
důsledně řídily strategií pro krizové řízení podporovanou Evropskou komisí, a svůj postup koordinovaly
prostřednictvím sítě agentur EU. Podařilo se jim přizpůsobit svou práci bezprecedentní situaci
zapříčiněné pandemií a zachovat řádné účetní postupy, které byly srovnatelné s postupy zjištěnými
v předchozích letech.
Auditoři prověřovali účetní závěrky 41 agentur a dalších subjektů EU, jež sestávaly z finančních výkazů
a zpráv o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2020, a legalitu a správnost operací, na nichž se tyto účetní
závěrky zakládají. Schválili všech 41 účetních závěrek jako spolehlivé a vydali čisté výroky o legalitě a
správnosti příjmů pro všechny agentury. Pokud jde o legalitu a správnost plateb, na nichž se zakládají
účetní závěrky agentur, auditoři schválili všechny kromě účetní závěrky ACER (spolupráce regulátorů
v sektoru energetiky), eu-LISA (řízení systémů IT v oblasti svobody, bezpečnosti a práva) a ENISA
(kybernetická bezpečnost). K těmto třem agenturám vydali výroky s výhradou, zejména z důvodu
nesrovnalostí v zadávacích řízeních a nedostatků v pověřovacích postupech pro schvalování
rozpočtových operací.
Na základě kontrolovaného vzorku operací za rozpočtový rok 2020 auditoři dále identifikovali 54
nedostatků (v rozpočtovém roce 2019 to bylo 82 nedostatků). Tyto nedostatky se týkaly převážně
vnitřních kontrol, zadávacích řízení, lidských zdrojů a rozpočtového řízení. U rozpočtového řízení se
pochybení týkala správy poplatků, pozdních plateb, nesprávně zveřejněných informací o obdržených
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příspěvcích a chyb ve výpočtu příspěvků nečlenských států EU do rozpočtů agentur. Auditoři dále
zdůrazňují, že nadměrné přenášení finančních prostředků z jednoho roku do roku následujícího může
vypovídat nejen o zpožděních v provádění pracovních programů, ale také o strukturálních problémech
nebo nedostatečném rozpočtovém plánování.
Hlavním zdrojem nesprávných plateb zůstává zadávání veřejných zakázek: v některých kontrolovaných
zakázkách byly zjištěny nedostatky, které se většinou týkaly nedostatečné hospodářské soutěže,
nedostatků v hodnocení uchazečů a realizaci zakázek. Auditoři rovněž vyzývají k posílení vnitřních
kontrol agentur, zejména před schvalováním operací.
Auditoři dokončili svůj roční finanční audit a posouzení toho, jak agentury EU zvládaly a zorganizovaly
svou reakci na krizi COVID-19. Na základě analýzy opatření pro zachování kontinuity činnosti,
rozhodovací kapacity a každodenního fungování dospěli k závěru, že agentury EU postupovaly tak, aby
předešly extrémnímu dopadu pandemie na jejich finanční situaci, a pokračovaly v plnění svých
mandátů, i když pomalejším tempem. Pokud jde o pracovní programy a činnosti, v důsledku pandemie
byly přehodnoceny priority tak, aby se zdroje a plánované činnosti ve významné míře zaměřily na
činnosti související s krizí způsobenou COVID-19. Nevýraznější příklady nalezneme v oblasti politiky
zdraví: pro agentury EU působící v této oblasti se reakce EU na pandemii stala hlavní činností (ECDC,
EMA).
Auditoři obecně zaznamenali zvýšený počet nedostatků v řízení lidských zdrojů v agenturách EU.
Zejména skutečnost, že počátkem roku 2020 se najímání zaměstnanců zpomalilo, vedla ke vzniku rizika
v oblasti lidských zdrojů v budoucnosti.
Základní informace
Dokument Audit agentur EU za rok 2020 ve zkratce shrnuje výsledky auditu 41 agentur EU a dalších
subjektů Unie, které jsme pověřeni kontrolovat, za rozpočtový rok 2020. ELA a EPPO nebyly v roce
2020 kontrolovány, protože ještě nedosáhly finanční samostatnosti.
Dokument a výroční zpráva za rok 2020 v plném znění jsou k dispozici v angličtině na internetové
stránce EÚD. V dohledné době budou k dispozici další jazykové verze.
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