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Tony Murphy se ujímá funkce předsedy 
Evropského účetního dvora  
Dnes 1. října 2022 se Tony Murphy ujímá své funkce jako nový předseda EÚD na obnovitelné 
tříleté období. 

Tony Murphy, který je irským občanem, byl dne 20. září zvolen členy Evropského účetního dvora 
jeho předsedou na období od 1. října 2022 do 30. září 2025. Tuto funkci převezme po Klausi-
Heineru Lehnem, který orgánu předsedal od roku 2016. 

Tony Murphy, který pochází z městské části Cabra v Dublinu, se stal členem Evropského účetního 
dvora v roce 2018 a zodpovídal převážně za finanční audity, včetně funkce člena EÚD 
zodpovědného za výroční zprávu o rozpočtu EU. Pod jeho vedením probíhaly také audity týkající se 
dětské chudoby a správnosti výdajů u politiky soudržnosti EU. Předtím pracoval v EÚD jako ředitel 
senátu IV (Regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství) a vedoucí kabinetu člena EÚD. Svou 
kariéru začal koncem 70. let minulého století jako auditor v Úřadu kontrolora a hlavního auditora 
v Dublinu. Jeho úplný životopis je k dispozici zde. 

„Je mi velkou ctí, že jsem byl zvolen předsedou EÚD. Chtěl bych členům Účetního dvora poděkovat 
za vyjádřenou důvěru,“ uvedl Tony Murphy krátce po svém zvolení. „Jsem si vědom velké 
zodpovědnosti, kterou s sebou tato úloha nese. Zaměřím se na pokračování naší práce, která 
přispívá k lepšímu vyvozování odpovědnosti a vyšší transparentnosti u všech typů činností EU. To je 
důležité pro důvěru občanů v EU a její finance.“ 

Tony Murphy se stává předsedou EÚD – dvanáctým v pořadí – v době, kdy jak EU, tak EÚD čelí 
závažným výzvám. Jedním z nejvýznamnějších úkolů orgánu během jeho funkčního období bude 
dohlížet na to, aby rozpočet EU ve výši 1,8 bilionu EUR byl spravován řádně a účinně a aby soubor 
opatření NextGenerationEU účinně přispíval k hospodářskému zotavení ve 27 členských státech. 

Základní informace  

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem Evropské unie. Jeho zprávy a stanoviska 
tvoří jeden ze základních prvků v procesu vyvozování odpovědnosti EU. Na jejich základě se volají 
k odpovědnosti subjekty, které mají na starosti provádění politik a programů EU: Komise, ostatní 
orgány a subjekty EU a vlády členských států. EÚD varuje před riziky, poskytuje ujištění, upozorňuje 
na nedostatky i osvědčené postupy a nabízí tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, 
jak zlepšit řízení politik a programů EU. 

27 členů EÚD volí ze svého středu na tříleté obnovitelné období předsedu, který má postavení 
„prvního mezi rovnými“. Předseda odpovídá za strategii Účetního dvora, plánování a řízení 
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výkonnosti, komunikaci a vztahy se sdělovacími prostředky, právní záležitosti a interní audit a 
zastupuje Účetní dvůr navenek. 
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