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PŘEDMLUVA PŘEDSEDY EÚD

Přiblížení Evropského účetního dvora občanům EU je jedním z našich klíčových cílů a součástí našeho poslání, kterým 
je podporovat transparentnost a odpovědnost. Je mi proto velkým potěšením, že Vám nyní mohu představit první 
zprávu o činnosti Evropského účetního dvora. Tato zpráva nastiňuje působení Účetního dvora a popis jeho činnosti 
v roce 2007. V tomto roce oslavil Účetní dvůr 30. výročí svého působení, v jehož rámci se v roli externího auditora 
věnuje zlepšování fi nančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce fi nančních zájmů jejích občanů.

Hlavní příspěvek Účetního dvora má podobu auditů a zpráv, které kontrolovaným subjektům pomáhají zlepšit jejich 
fi nanční řízení a orgánům udělujícím absolutorium (Evropský parlament a Rada) pomáhají při výkonu dohledu nad 
plněním rozpočtu EU. Tato zpráva uvádí přehled auditních zpráv vydaných v roce 2007. Zdůrazňuje hlavní závěry 
týkající se plnění rozpočtu EU na rok 2006 a řádného fi nančního řízení prostředků EU.

Účetní dvůr nejen podává zprávy o fi nančním řízení v minulosti, ale také aktivně přispívá k budování rámce fi nanční 
kontroly EU. Rok 2007 byl pro řízení prostředků EU rokem významným. Oddíl „Pohled Účetního dvora“ shrnuje 
stanovisko Účetního dvora k důležitým změnám týkajícím se odpovědnosti členských států a příspěvek Účetního 
dvora k veřejné debatě o rozpočtové reformě, kterou zahájila Komise. 
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Výsledky Účetního dvora z roku 2007 by nikdy nebyly realizovány, kdyby nebylo nasazení, dovedností a schopností 
jeho 850 zaměstnanců. Právě zaměstnanci jsou totiž klíčovým aktivem organizací, které hledí dopředu a usilují 
o průběžné zdokonalování. Tato první výroční zpráva o činnosti uvádí podrobné údaje o reformě Účetního dvora, jež 
začala v roce 2006 sebehodnocením. Při provádění výsledného akčního plánu došlo v roce 2007 k pokroku a na konci 
roku bylo zahájeno nezávislé rovnocenné posouzení (tzv. peer review), prováděné týmem auditorů z vnitrostátních 
kontrolních orgánů Kanady, Norska, Portugalska a Rakouska. Jedním z prvních výsledků tohoto reformního procesu 
bylo následující prohlášení defi nující poslání, vizi, hodnoty a strategické cíle, které budou směrovat činnosti, o nichž 
budeme v příštích letech podávat zprávy. 

Doufám, že se Vám naše první zpráva o činnosti bude líbit a bude Vám k užitku. 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 předseda
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POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY 
A STRATEGICKÉ CÍLE

POSLÁNÍ

Evropský účetní dvůr je orgán EU ustavený Smlouvou za účelem kontroly fi nančních prostředků EU. 
Jako externí auditor přispívá ke zlepšování fi nančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce fi nančních 

zájmů občanů Unie.

VIZE

Nezávislý a dynamický Účetní dvůr, uznávaný pro svou integritu a nestrannost, respektovaný pro svou 
profesionalitu, kvalitu a dopad své práce, který zúčastněným stranám poskytuje zásadní podporu, aby 

zdokonalil řízení fi nančních prostředků EU. 
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HODNOTY

Nezávislost, integrita 
a nestrannost

Profesionalita Přidaná hodnota
Dokonalost 

a efektivnost

Nezávislost, integrita 

a nestrannost orgánu, jeho 

členů i zaměstnanců.

Poskytuje adekvátní výstupy 

zúčastněným stranám, aniž 

by žádal jakýkoliv vnější zdroj 

o pokyny nebo podléhal jeho 

tlaku.

Ve všech profesních 

záležitostech udržuje příkladně 

vysoké standardy.

Účastní se dění v oblasti veřejné 

kontroly v EU i celosvětově.

Produkuje relevantní, včasné, 

vysoce kvalitní zprávy, které 

vycházejí z řádných zjištění 

a důkazních informací a které 

se zabývají záležitostmi 

zúčastněných stran a přicházejí 

se solidním a odborně 

věrohodným sdělením.

Přispívá k účelnému 

zdokonalování řízení EU 

a posilování odpovědnosti při 

řízení prostředků EU.

Cení si jednotlivců, rozvíjí 

talenty a odměňuje výkonnost.

Zajišťuje účelnou komunikaci 

za účelem podpory týmového 

ducha.

Maximalizuje efektivnost ve 

všech aspektech pracovní 

činnosti.

STRATEGICKÉ CÍLE
Evropský účetní dvůr si ke splnění svého poslání stanovil tyto strategické cíle:

Profesionalita Výstup Zúčastněné strany Učení a růst

Spolehlivá metodika, vhodná 

strategie auditu, rozvíjení praxe 

veřejné kontroly, společné 

auditorské standardy a kritéria 

auditu fi nančních prostředků 

EU, spolupráce s nejvyššími 

kontrolními institucemi v rámci 

EU, účelný „rámec kontroly 

společenství“.

Výběr vhodných témat auditu, 

včasnost, jasnost a čtivost zpráv 

a kvalita auditů výkonnosti 

zvyšují dopad zpráv.

Zintenzivnit vztahy 

s kontrolovanými subjekty, 

a napomáhat tak porozumění 

procesu auditu a dosáhnout 

širšího přijetí výsledků auditu; 

rozvoj kontaktů s Evropským 

parlamentem a Radou jako 

rozpočtovými orgány i orgány 

udělujícími absolutorium; 

účelná komunikace s občany EU.

Poučení z nezávislého 

rovnocenného posouzení 

za účelem posílení a rozvoje 

organizace, metod a procesů 

i výstupů a maximalizace 

efektivnosti; provádění 

účelné a dynamické politiky 

lidských zdrojů; vysoká kvalita 

odborné přípravy; modernizace 

infrastruktury; provádění politik 

v oblasti IT.
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ÚLOHA A PRÁCE 
ÚČETNÍHO DVORA

 CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA? 

Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU, což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu 
(HND) jejích 27 členských států. Ve srovnání s rozpočty členských států jde o poměrně malou částku. V některých 
členských státech však prostředky z EU hrají významnou roli při fi nancování veřejných činností a jejich celková výše 
se v některých zemích (např. v Rumunsku) blíží jejich HND nebo je mu rovna. Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo, 
nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti (viz rámeček 1). 

O přijetí rozpočtu rozhoduje každoročně v rámci sedmiletého fi nančního rámce Rada, tj. zástupci členských států, 
a přímo volený Evropský parlament. Rozpočet navrhuje Evropská komise, která rovněž odpovídá za jeho plnění. 
Velmi významná část rozpočtu, zejména výdaje na zemědělství a soudržnost, se však plní ve spolupráci s členskými 
státy. V závislosti na výdajových režimech mohou vnitrostátní správní orgány odpovídat za stanovení výdajových 
strategií, výběr příjemců a projektů i za provádění plateb. Zvláštním rysem výdajů Společenství je i skutečnost, že 
vysoké procento plateb se zakládá na žádostech předkládaných samými konečnými příjemci z celé Unie, ať už jde 
o zemědělce nebo o projektové manažery. 
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RÁMEČEK 1 – NA CO VYNAKLÁDÁ EVROPSKÁ UNIE SVÉ PROSTŘEDKY? 

Rozpočet EU se financuje z finančních příspěvků členských států 

(většinou odvozených od HND jednotlivých zemí), cel a zemědělských 

dávek. Rozpočet EU se ve velké míře soustřeďuje na jiné oblasti než 

rozpočty členských států, zčásti kvůli rozdílům v odpovědnosti. Unie 

například neodpovídá za systémy sociálního zabezpečení, které 

obvykle představují značnou část vnitrostátních výdajů. 

Od šedesátých let byly největší položkou rozpočtu výdaje na 

zemědělství, obvykle v podobě plateb zemědělcům v rámci celé 

Unie. Nyní se však podíl zemědělských výdajů na rozpočtu snižuje. 

V roce 2008 jde na ochranu přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, 

především tedy na zemědělství a rozvoj venkova, něco málo přes 

polovinu rozpočtu. 

Od osmdesátých let se významná část rozpočtu soustřeďuje na politiku 

soudržnosti, tj. na regionální a sociální rozvoj, jehož prostřednictvím 

se spolufi nancuje celá řada projektů od výstavby silnic na Slovensku 

po vzdělávací kurzy pro nezaměstnané v Dánsku. Plánuje se, že v roce 

2008 budou výdaje na udržitelný rozvoj, z nichž lví podíl připadá na 

politiku soudržnosti, představovat 38 % rozpočtu. Tato položka 

rovněž obsahuje velkou část fi nančních prostředků EU určených pro 

výzkum. 

EU dále vynakládá značné částky na rozvoj a humanitární pomoc 

a podporu kandidátských zemí a zemí Unii blízkých. Na fi nancování 

správy orgánů Společenství je třeba zhruba 6 % rozpočtu.

Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

Evropská unie jako globální partner

Správa

Soudržnost – udržitelný rozvoj

Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů 

a hospodaření s nimi

Výdaje EU

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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V demokratických společnostech jsou úplné a přesné veřejně dostupné informace jakožto základ debaty a procesu 
rozhodování nutností jak pro zdokonalování fi nančního řízení, tak pro zajištění odpovědnosti. Evropská unie má 
podobně jako členské státy externího auditora, který je nezávislým ochráncem fi nančních zájmů občanů. Evropský 
účetní dvůr jako externí auditor EU kontroluje, zda jsou fi nanční prostředky EU řádně zaúčtovávány a vydávány 
v souladu s pravidly a právními předpisy a s náležitým ohledem na získání maximální hodnoty, a to bez ohledu na 
to, kde jsou tyto prostředky vynakládány. 

Výsledků práce Účetního dvora využívají Komise, Parlament, Rada i členské státy ke zdokonalení fi nančního řízení 
rozpočtu EU. Práce Účetního dvora je důležitým východiskem každoročního procesu udílení absolutoria, v jehož 
rámci Parlament na základě doporučení Rady rozhoduje, zda Komise splnila svou povinnost, pokud jde o plnění 
rozpočtu za předcházející rok. Navzdory svému názvu nemá Evropský účetní dvůr žádnou soudní pravomoc. 

V těch rozpočtových oblastech, kde je řízení rozpočtu sdílené, spolupracují členské státy s Komisí na zavedení 
systémů dohledu a kontroly (vnitřní kontroly), aby tak zajistily, že se prostředky budou vydávat řádně a v souladu 
s předpisy. Vnitřní kontrola má tedy jak evropskou, tak vnitrostátní dimenzi. Kromě práce Účetního dvora provádí 
kontroly evropských prostředků, které řídí a vydávají státní správy jednotlivých států, i řada vnitrostátních kontrolních 
orgánů.

 Na úrovni EU

 Na úrovni členských státù
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Komise 

(GŘ, útvar interního 

auditu)

Evropský 

účetní dvùr

Členské státy 

prováděcí orgány

Vnitrostátní 

kontrolní orgány 

Nástin vnitřní kontroly a externího auditu rozpočtu EU
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 CO ÚČETNÍ DVŮR PRODUKUJE? 

Účetní dvůr provádí tři typy auditu 1: fi nanční audit, audit shody a audit výkonnosti, které se zabývají třemi 
otázkami:

Účetní dvůr provádí většinu svých finančních auditů a auditů shody v kontextu každoročního prohlášení 
o věrohodnosti, které se předkládá v rámci výroční zprávy o plnění rozpočtu EU. K vydání takového prohlášení (či 
výroku) o spolehlivosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací zavazuje Účetní dvůr Smlouva o ES. V této 
souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům. Prohlášení o věrohodnosti 
je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS (déclaration d’assurance). 

1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora (www.eca.europa.eu). 

Odráží účetní závěrka věrně a ve všech významných ohledech fi nanční situaci, hospodářské • 
výsledky a tok hotovosti za daný roku v souladu s platným rámcem fi nančního výkaznictví? 
(fi nanční audit) 

Jsou činnosti, fi nanční operace a informace ve všech významných ohledech v souladu s právním • 
a regulačním rámcem, kterým se řídí? (audit shody) 

Je fi nanční řízení řádné, tj. omezují se použité fi nanční prostředky na minimum (hospodárnost), • 
dosahuje se výsledků s nejmenším možným vynaložením zdrojů (efektivnost) a byly splněny 
stanovené cíle (účelnost)? (audit výkonnosti) 

kg806722inside.indd   11 7/07/08   14:54:35
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 JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ?

Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA), které používá veřejný 
i soukromý sektor. Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu, v jakém ho 
provádí Účetní dvůr. Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních 
standardů normotvornými organizacemi (INTOSAI, IFAC) 2.

Jistotu, že platby jsou v souladu s právním a regulačním rámcem, odvozuje Účetní dvůr jednak z výsledků své 
prověrky systémů dohledu a kontroly – jejichž úkolem je předcházet výskytu chyb v legalitě a správnosti, případně 
tyto chyby zjišťovat a opravovat – a jednak z prověrky vzorku operací (plateb) samotných (viz rámeček 2). Když jsou 
systémy otestovány a zjistí se, že jsou spolehlivé, může pak Účetní dvůr provést audit u menšího počtu operací a na 
jeho základě dospět k platnému závěru o jejich legalitě a správnosti. K podpoře závěrů Účetního dvora se využívají 
i jiné zdroje, například práce jiných auditorů.

Při auditu výkonnosti posuzuje Účetní dvůr pomocí řady metod monitorovací a řídící systémy a údaje o výkonnosti 
podle kritérií, která vyplývají z právních předpisů a zásad řádného fi nančního řízení. Při výběru auditů výkonnosti se 
Účetní dvůr zaměřuje na ty předměty auditu, jež pravděpodobně budou mít největší dopad, pokud jde o zjištění 
možných zlepšení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů EU.

2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions) 
a Mezinárodní federace účetních (IFAC – International Federation of Accountants).
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RÁMEČEK 2 – KONTROLY NA MÍSTĚ V OBLASTI PLATEB Z ROZPOČTU EU, JAK JE PROVÁDÍ ÚČETNÍ DVŮR 

Účetní dvůr nemá k dispozici zdroje, které by mu umožnily podrobně 

kontrolovat všechny operace rozpočtu EU. V rámci DAS proto používá 

statistické metody výběru vzorku, aby tak získal výsledek, který 

bude vůči souboru jako celku reprezentativní. Jeho postup spočívá 

v náhodném výběru reprezentativního vzorku uskutečněných operací 

ze všech hlavních oblastí rozpočtu Evropské unie (např. zemědělství). 

Tyto operace pak podrobně testuje. Operace se sledují až ke konečnému 

příjemci podpory, například zemědělci v jižním Německu. Poté se 

provádějí kontroly na místě – například se měří plocha zemědělské 

půdy –, aby se ověřilo, že se žádost o platbu zakládá na reálných 

skutečnostech. 

Statistická povaha vzorku Účetního dvora znamená, že výsledky lze 

extrapolovat na příslušný soubor, tj. konkrétní oblast příjmů či výdajů, 

a spolu s informacemi získanými z hodnocení systémů použít jako 

základ pro celkový výrok auditora. V praxi Účetní dvůr určuje povahu 

výroku, který vydá, tak, že porovnává výsledky testů statistických 

vzorků s mezní hodnotou, kterou považuje za přijatelnou (nazývanou 

práh významnosti).

Tento diagram znázorňuje způsob, jakým Účetní dvůr určuje operace, 

jež budou předmětem podrobného testování. V praxi jsou postupy 

Účetního dvora při výběru vzorku složitější, za účelem zlepšení 

efektivnosti auditní práce se například používá dvoufázový výběr 

vzorku. 

Náhodný výběr reprezentativního vzorku

Platba zeměděěskému podniku v jižním 

Německu

Soubor všech zemědělských plateb
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SPRÁVA A ORGANIZACE

 STRUKTURA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

Účetní dvůr funguje jako kolektivní orgán složený z 27 členů; každý členský stát zastupuje jeden člen. Kolegium 
přijímá všechny auditní zprávy a stanoviska. Rovněž rozhoduje v záležitostech týkajících se organizace a správy 
Účetního dvora. 

Organizačně se Účetní dvůr dělí do pěti auditních skupin, k nimž jsou přiděleni jednotliví členové. Jak ukazuje tabulka 
(viz strana 17), má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny, které pokrývají různé části rozpočtu (ochrana přírodních 
zdrojů a hospodaření s nimi; strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika; vnější akce; vlastní zdroje, bankovní 
aktivity, správní výdaje, orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky). V čele každé skupiny je předsedající, kterého 
volí členové dané skupiny ze svého středu na obnovitelné funkční období dvou let. 

Pátá auditní skupina (CEAD – koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj) odpovídá za 
„horizontální“ záležitosti, jako je koordinace prohlášení o věrohodnosti, zajišťování kvality, vývoj metodiky auditu 
Účetního dvora a komunikace o práci Účetního dvora a jeho výstupech.

Veškeré správní záležitosti, o nichž bude Účetní dvůr formálně rozhodovat, připravuje administrativní výbor složený 
z členů, kteří zastupují jednotlivé auditní skupiny.

 ČLENOVÉ

Členové Účetního dvora jsou jmenováni na základě návrhů jednotlivých členských států Radou po konzultaci 
s Evropským parlamentem. Jsou jmenováni na obnovitelné funkční období šesti let a vykonávají svou funkci zcela 
nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie. 

Kromě účasti v kolegiu a na konečném rozhodování o auditech a stanoviscích a obecnějších strategických a správních 
záležitostech odpovídá každý člen za své vlastní úkoly, primárně v oblasti auditu. Vlastní auditní práci vykonávají 
z podstatné části auditoři v auditních odděleních; odpovědný člen tuto práci s pomocí svého kabinetu koordinuje 
a následně o ní podává zprávu na úrovni skupiny i na úrovni Účetního dvora a po přijetí zprávy i Evropskému 
parlamentu, Radě a ostatním relevantním zúčastněným stranám. 

Dne 1. ledna 2007 se s přistoupením Bulharska a Rumunska stali členy Účetního dvora zástupci těchto zemí: paní 
Nadežda Sandolova a pan Ovidiu Ispir. O rok později, 1. ledna 2008, nahradili své předchůdce, kterým vypršelo 
funkční období, tři noví členové, pan Michel Cretin (Francie), pan Henri Grethen (Lucembursko) a pan Harald 
Noack (Německo). Rada dále obnovila mandáty čtyř členů (Rakouska, Nizozemska, Spojeného království a Řecka) 
na funkční období šesti let.

kg806722inside.indd   14 7/07/08   14:54:35



15

PŘEDSEDA

Jacek
UCZKIEWICZ (PL)

Kersti
KALJULAID (EE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Harald
NOACK (DE)

Josef
BONNICI (MT)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Henri
GRETHEN (LU)

Maarten B.
ENGWIRDA (NL)

Máire
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

David
BOSTOCK (UK)

Irena
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Massimo
VARI (IT)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Nadejda
SANDOLOVA (BG)

Jan
KINŠT (CZ)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Michel
CRETIN (FR)

Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA (PT)

Morten Louis
LEVYSOHN (DK)

Hubert
WEBER (AT)

Ioannis
SARMAS (EL)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton
ANTONČIČ (SI)

Gejza Zsolt
HALÁSZ (HU)

EVROPSKÝ ÚČETNÍ 
DVŮR 2008

kg806722inside.indd   15 7/07/08   14:54:36



16

 PŘEDSEDA

V čele Evropského účetního dvora stojí předseda, kterého volí členové ze svého středu na obnovitelné funkční 
období tří let. Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými. Předsedá zasedáním Účetního dvora 
a zajišťuje, aby byla rozhodnutí Účetního dvora prováděna a jeho činnosti řádně řízeny.

Předseda zastupuje Účetní dvůr navenek, zejména ve vztahu k orgánu udělujícímu absolutorium, k ostatním 
orgánům EU a nejvyšším kontrolním institucím členských a přijímajících států. 

Dne 16. ledna 2008 byl 11. předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira, člen zastupující 
Portugalsko. 

 GENERÁLNÍ TAJEMNÍK

Generální tajemník je služebně nejvýše postavený úředník orgánu. Je jmenován Účetním dvorem na obnovitelné 
funkční období šesti let a odpovídá za řízení zaměstnanců Účetního dvora a správu, včetně odborné přípravy 
a překladatelské služby. Překladatelská služba se skládá z překladatelských oddělení, přičemž na každý úřední 
jazyk s výjimkou irštiny připadá jedno oddělení (22 jazyků). Generální tajemník je rovněž odpovědný za sekretariát 
Účetního dvora.

Mandát současného generálního tajemníka Účetního dvora pana Michela Hervého byl obnoven dne 1. července 
2007. 

 ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA 

Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců (836 k 31. prosinci 2007), k nimž patří auditoři (484), překladatelé 
(162) a pracovníci administrativní podpory. Auditoři Účetního dvora mají rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti 
z veřejného i soukromého sektoru, včetně účetnictví, interního auditu a externího auditu, práva a ekonomie. Podobně 
jako ostatní orgány EU zaměstnává i Účetní dvůr státní příslušníky všech členských zemí.
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PŘEDSEDNICTVÍ
AUDITNÍ SKUPINA I

OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
A HOSPODAŘENÍ S NIMI

Hubert WEBER, 
předsedající skupiny

Gejza HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

AUDITNÍ SKUPINA II
STRUKTURÁLNÍ POLITIKY, DOPRAVA, 

VÝZKUM A ENERGETIKA

David BOSTOCK, 
předsedající skupiny

Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN
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AUDITNÍ SKUPINA III
VNĚJŠÍ AKCE

Maarten B. ENGWIRDA, 
předsedající skupiny

Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

AUDITNÍ SKUPINA IV
VLASTNÍ ZDROJE, BANKOVNÍ AKTIVITY, 

SPRÁVNÍ VÝDAJE, ORGÁNY A INSTITUCE 
SPOLEČENSTVÍ A VNITŘNÍ POLITIKY

Ioannis SARMAS, 
předsedající skupiny

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadežda SANDOLOVA

SKUPINA CEAD
KOORDINACE, KOMUNIKACE, HODNOCENÍ, 

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VÝVOJ

Josef BONNICI, člen odpovídající 
za DAS, předsedající skupiny

Vojko Anton ANTONČIČ, 
člen odpovídající za ADAR

Lars HEIKENSTEN, 
člen odpovídající za komunikaci

Olavi ALA-NISSILÄ (AS I)

Jacek UCZKIEWICZ (AS III)

Kersti KALJULAID (AS II)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ (AS IV)

GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT

Michel HERVÉ, 
generální tajemník

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
předseda

EZOZF – fi nanční audit• 
SZP – centrální systémy• 
EZOZF – trhy• 
EZFRV• 
IACS• 
Evropský rybářský fond, životní • 
prostředí a veřejné zdraví

Dohled nad plněním úlohy Účetního • 
dvora. 
Vztahy s orgány a institucemi • 
Společenství. 
Vztahy s NKI a mezinárodními • 
kontrolními organizacemi. 
Právní záležitosti. • 
Interní audit.• 

Strukturální politiky – fi nanční audit• 
Strukturální politiky – audit • 
výkonnosti
Doprava, výzkum a energetika – • 
fi nanční audit
Doprava, výzkum a energetika – • 
audit výkonnosti

Spolupráce s rozvojovými zeměmi • 
(souhrnný rozpočet EU)
Předvstupní politika a politika • 
sousedství
Evropské rozvojové fondy (země • 
Afriky, Karibiku a Tichomoří)

Vlastní zdroje Evropské unie• 
Správní výdaje orgánů a institucí • 
Evropské unie
Vnitřní politiky Evropské unie• 
Výpůjční a úvěrové operace • 
a bankovní aktivity
Agentury Společenství a jiné • 
decentralizované subjekty

Metodika auditu a podpora• 
Kontrola kvality• 
Komunikace a zprávy• 
Dohled nad auditem a podpora • 
fi nančního auditu a auditu shody
Spolehlivost účtů a prohlášení vedení • 
k auditu

Lidské zdroje• 
Informační technologie • 
a telekomunikace
Finance a administrativa• 
Překlady• 
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PŘEHLED AUDITNÍCH ZPRÁV 
A STANOVISEK 3

3 Cílem tohoto oddílu zprávy a stanoviska Účetní dvora je představit, nikoliv shrnout. Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se 
tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem, které jsou k dispozici na jeho internetové stránce (www.eca.europa.eu). 

Výsledky fi nančních auditů a auditů shody Účetního dvora se většinou zveřejňují ve výroční zprávě o plnění 
rozpočtu EU, ve výroční zprávě o činnostech evropských rozvojových fondů (ERF) a rovněž ve specifi ckých zprávách 
o agenturách EU. Výsledky auditů výkonnosti jsou zveřejňovány ve zvláštních zprávách vydávaných v průběhu roku. 
Účetní dvůr rovněž zveřejňuje stanoviska k návrhům právních předpisů, které mají dopad na fi nanční řízení.

 VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2006 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU EU

Jak Účetní dvůr ve svých výročních zprávách o plnění souhrnného rozpočtu EU opakovaně uvádí, klíčem k řádnému 
řízení rozpočtu EU je používání dostatečných a vhodných systémů vnitřní kontroly jak v Komisi, tak v členských 
státech. V uplynulých letech Účetní dvůr zaznamenal snahu Komise o prosazení a používání lepších postupů 
vnitřní kontroly i řízení, které by pokrývaly jak spolehlivost účtů EU, tak legalitu a správnost operací na těchto 
účtech zaúčtovaných. Ve výroční zprávě za rok 2006 byly opět v tomto smyslu připomenuty oblasti, kde došlo ke 
zlepšení, z nichž některé byly významné, ale byly také vymezeny rozsáhlé oblasti výdajů, v nichž je situace stále 
neuspokojivá.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že „konečná účetní závěrka Evropských společenství“ popisující plnění rozpočtu EU na 
rok 2006 ve všech významných ohledech věrně odráží fi nanční situaci a výsledky Společenství, vyjma nadhodnocení 
závazků a předběžného fi nancování v rozvaze. K tomu, aby byla účetní závěrka na nově zavedené akruální bázi 
zcela uspokojivá a bylo ji možno plně využít jako spolehlivý informační nástroj pro řízení a dohled, je však třeba 
dosáhnout dalšího pokroku.
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U rozpočtových oblastí, které zahrnují většinu plateb zaúčtovaných v „konečné účetní závěrce Evropských 
společenství“ – zemědělství (zejména v oblastech výdajů, které nepokrývá kontrolní systém IACS), strukturální politiky, 
vnitřní politiky a velká část vnějších akcí –, vydal Účetní dvůr k legalitě a správnosti většiny výdajů záporný výrok, 
neboť dospěl k závěru, že platby v těchto výdajových oblastech jsou stále významně postiženy chybami. U plateb 
v těchto oblastech se systémům dohledu a kontroly dařilo omezovat rizika chyb v souvislosti s legalitou a správností 
uskutečněných operací pouze částečně. Účetní dvůr zdůrazňuje, že na legalitu a správnost uskutečněných operací 
měla značný dopad i komplikovaná či nejasná kritéria způsobilosti a složité právní požadavky. 

Účetní dvůr však zaznamenal značný pokles v odhadované míře chyb u operací v oblasti zemědělství a dospěl 
k závěru, že IACS jako kontrolní systém účelně omezuje riziko nesprávných výdajů, je-li správně uplatňován. Dále 
vyslovil závěr, že operace, na nichž se zakládají závazky a  příjmy, byly prosty významných chyb stejně jako platby 
v souvislosti se správními výdaji, většina plateb u předvstupní strategie a částí vnějších akcí (viz rámeček 3).
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RÁMEČEK 3 – SHRNUTÍ LEGALITY A SPRÁVNOSTI USKUTEČNĚNÝCH OPERACÍ PODLE OBLASTÍ VÝDAJŮ

Tato tabulka shrnuje celkové posouzení systémů dohledu a kontroly, 

které je rozvedeno v příslušných kapitolách výroční zprávy za rok 

2006, a předkládá celkové výsledky testů, jež Účetní dvůr provedl 

u reprezentativního vzorku operací. Systémy se hodnotí jako „částečně 

uspokojivé“, pokud bylo zjištěno, že některá kontrolní opatření 

fungují dostatečně, kdežto jiná nikoliv. Jako celek tedy nemusí 

úspěšně omezovat chyby v uskutečněných operacích na přijatelnou 

úroveň. Pokud jde o „fungování systémů dohledu a kontroly“ v oblasti 

správních výdajů, zpráva upozorňuje na některé nedostatky.

Tabulka poukazuje na hlavní údaje, avšak nemůže obsáhnout veškeré 

příslušné podrobnosti. Odkazujeme čtenáře na text výroční zprávy za 

rok 2006, kde najdou úplný rozbor.

Zvláštní posouzení v rámci 
výroční zprávy za rok 2006

Fungování systémů dohledu a kontroly Rozsah chyb

Vlastní zdroje

Společná 
zemědělská politika

IACS
SZP 
celkově 

IACS

oblasti, na něž se 
nevztahuje IACS

oblasti, na něž se 
nevztahuje IACS

 Strukturální operace

Vnitřní politiky

Vnější akce

Ústředí 
a delegace

Prováděcí organizace

Předvstupní 
strategie

Phare/ ISPA

SAPARD

Správní výdaje

Fungování systémů dohledu a kontroly uspokojivé částečně uspokojivé neuspokojivé

Rozsah chyb
méně než 2 % (pod 
prahem významnosti)

2–5 % vyšší než 5 %
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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH (ERF)

V roce 2007 zveřejnil Účetní dvůr také výroční zprávu o evropských rozvojových fondech (ERF). Výrok o spolehlivosti 
účetní závěrky evropských rozvojových fondů (ERF) byl bez výhrad, ale výrok o legalitě a správnosti uskutečněných 
operací byl podmíněn výhradou k platbám, za které odpovídaly delegace a které byly schváleny v přijímajících 
státech, a to z důvodu významné míry chyb v těchto operacích. 

 OSTATNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 

V roce 2007 bylo přijato ještě 28 specifických výročních zpráv, týkajících se evropských agentur a jiných 
decentralizovaných subjektů, a dále výroční zpráva o provozní efektivnosti řízení Evropské centrální banky.
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 ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY ZVEŘEJNĚNÉ V ROCE 2007 

V roce 2007 zveřejnil Účetní dvůr celkem devět zvláštních zpráv. Zprávy se zabývaly otázkami fi nančního řízení 
v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU (8/2007) po rozvoj kapacit v tak vzdálených 
zemích, jako je Angola a Vietnam (6/2007). 

Při své práci zjistil Účetní dvůr mnoho různých typů problémů s rozdílnými důsledky. Nedostatky, které Účetní dvůr 
identifi koval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy (2/2007), ukazují, že v této oblasti byla část 
prostředků EU vynaložena zbytečně. Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly, inspekce a sankcí 
v oblasti rybolovu (7/2007) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje, tak pro budoucnost odvětví 
rybolovu. Přes rozdílnost výdajů v různých oblastech rozpočtu EU lze ve zprávách Účetního dvora nalézt několik 
společných témat, například:

Finanční • prostředky by se sice měly vydávat rychle a efektivně, snaha dosáhnout obou těchto 
cílů současně však může být problematická. Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění 
procesů v polovině období (strukturální fondy) (1/2007) a zpráva o řízení programu CARDS na 
západním Balkáně Komisí (5/2007). 

Ačkoliv plánování není zárukou účelnosti, je velmi důležité. Otázkami souvisejícími se•  strategickým 
a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy (2/2007), zpráva 
o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj (9/2007) a rovněž dvě 
zprávy týkající se zahraniční pomoci: zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti 
technické pomoci v rámci rozvoje kapacit (5/2007 a 6/2007). 

Hodnocení Komise jsou klíčovým prvkem jejího systému řízení výkonnosti používaným jak • 
k posuzování výkonnosti, tak k případné identifi kaci zlepšení. Provádět hodnocení v příliš 
rané fázi programovacího cyklu znamená, že do začátku hodnocení nedojde k dostatečnému 
pokroku a relevantní údaje, které by bylo možno posuzovat, nebudou k dispozici. Oproti tomu 
pozdější hodnocení může limitovat možnost provést včasné změny v běžném období a zlepšení 
v období následujícím. Otázkami načasování hodnocení se zabývala jak zpráva o provádění 
procesů v polovině období (strukturální fondy) (1/2007), tak zpráva o hodnocení výzkumu 
a technologického rozvoje (9/2007). 
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Hodnocení i audity se provádějí obtížněji, nejsou-li • cíle výdajových programů jasně stanoveny, 
což je další téma, kterým se tyto dva audity zabývaly. Nejenže nejasné cíle ztěžují hodnocení 
a monitorování programů, ale – co je důležitější – představují také riziko, pokud jde o jejich 
účelnost.

Řízení a kontrola výdajů EU se řídí složitými nařízeními, která musí být jasná a jednoznačná, • 
aby bylo zajištěno, že prostředky se budou vydávat, jak bylo zamýšleno. Pokud mají výběr 
a využití fi nančních prostředků probíhat, jak bylo zamýšleno, je důležité, aby existovaly jasné 
defi nice a pravidla. Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky 
(3/2007) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů 
(4/2007). Neexistence společných defi nic je jedním z faktorů, jež snižují úplnost, srovnatelnost 
a spolehlivost údajů na úrovni členských států. To může ovlivňovat rozhodnutí, která z těchto 
údajů vycházejí, například o přidělování fi nančních prostředků.

Některými aspekty•  kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky 
(3/2007) a zpráva o rybolovu (7/2007). 
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Zvláštní zprávy zveřejněné v roce 2007 

Zvláštní zpráva č. 1/2007  o provádění procesů v polovině období – Strukturální fondy 2000–2006 

Zvláštní zpráva č. 2/2007  o výdajích orgánů na budovy 

Zvláštní zpráva č. 3/2007  o řízení Evropského fondu pro uprchlíky (2000–2004) 

Zvláštní zpráva č. 4/2007  o fyzických kontrolách a kontrolách záměny u zásilek, na něž se vztahují vývozní náhrady 

Zvláštní zpráva č. 5/2007  o řízení programu CARDS Komisí 

Zvláštní zpráva č. 6/2007  o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit 

Zvláštní zpráva č. 7/2007  o systémech kontroly, inspekce a sankcí týkajících se pravidel pro zachování rybolovných zdrojů 

Společenství 

Zvláštní zpráva č. 8/2007  o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty 

Zvláštní zpráva č. 9/2007  k hodnocení rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj – je možné zlepšit 

přístup Komise?

 STANOVISKA ZVEŘEJNĚNÁ V ROCE 2007 

Účetní dvůr rovněž přispívá ke zlepšování fi nančního řízení prostředků EU tím, že vydává stanoviska k legislativním 
návrhům nebo otázkám souvisejícím s fi nančním řízením. Tato stanoviska jsou nutnou součástí procesu přijímání 
fi nančních právních předpisů 4 nebo mohou být vypracována na žádost některého z orgánů EU 5. Účetní dvůr může 
vydávat stanoviska i z vlastní iniciativy. 

Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu, například dvě 
stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy (2/2007 a 9/2007). Mohou se zabývat 
i obecnějšími problémy fi nančního řízení v EU, jako například stanovisko Účetního dvora (6/2007) k ročním shrnutím, 
prohlášením členských států a auditní práci provedené vnitrostátními kontrolními orgány. 

Stanoviska vycházejí z odborných znalostí v oblasti fi nančního řízení EU, které Účetní dvůr načerpal za léta, kdy audity 
provádí. V některých případech se odkazuje na konkrétní audity. Například ve stanovisku k zajištění řádného používání 
celních a zemědělských předpisů (3/2007) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích 
zvláštních zpráv –, aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech. Ve 
stanoviscích Účetního dvora se také opakovaně hovoří o potřebě zjednodušení (viz např. stanovisko č. 7/2007 ke 
změně návrhu nařízení Rady o fi nančním nařízení k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství). 

V jednom stanovisku z roku 2007 (6/2007) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy 
některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU. Toto stanovisko je podrobně 
prezentováno v rámci dalšího oddílu („Pohled Účetního dvora“). 

4 Článek 279 Smlouvy.
5 Čl. 248 odst. 4.
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Stanoviska přijatá v roce 2007 6 

Stanovisko č. 1/2007  k předloze nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví fi nanční 

nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

Stanovisko č. 2/2007  k návrhu nařízení Rady, kterým se mění fi nanční nařízení pro 9. Evropský rozvojový fond 

Stanovisko č. 3/2007  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 

o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění 

řádného používání celních a zemědělských předpisů

Stanovisko č. 4/2007  k předloze nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení 

fi nancování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut 

výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (SEK(2007) 492 

v konečném znění)

Stanovisko č. 5/2007  k návrhu nařízení Rady o fi nančním nařízení použitelném pro Zásobovací agenturu Euratomu 

Stanovisko č. 6/2007  k ročním shrnutím členských států, prohlášením členských států a auditu prostředků EU vnitrostátními 

kontrolními orgány

Stanovisko č. 7/2007  k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 

2002, kterým se stanoví fi nanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

Stanovisko č. 8/2002  k předloze nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) 

č. 2343/2002 o rámcovém fi nančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví fi nanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 

společenství

Stanovisko č. 9/2007  k návrhu nařízení Rady o fi nančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond

6 O zveřejnění stanovisek rozhoduje Účetní dvůr případ od případu a s ohledem na důvěrnost informací a obecný zájem. Většina 
stanovisek Účetního dvora byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetové stránce Účetního dvora.
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KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH 
V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ 
PŘIPOMÍNKY A DOPAD

Audit veřejných prostředků je klíčovým faktorem, který napomáhá efektivnímu fungování moderních demokracií. 
Prostřednictvím auditních činností jsou hlavní zúčastněné strany, v tomto případě občané EU, informovány o tom, 
zda jsou jejich peníze vydávány způsobem, který je správný a přináší užitek. V tomto smyslu je audit veřejných 
prostředků zásadním faktorem zajišťování odpovědnosti a užitečným příspěvkem k veřejné debatě. Dopad práce 
Účetního dvora je tedy významný. 

Kontroly Účetního dvora poskytují informace přímo osobám s rozhodovací pravomocí v příslušných orgánech 
a institucích – v kontextu EU především Komisi, Parlamentu, Radě a členským státům. Orgány pak na základě těchto 
informací podnikají kroky ať už s odkazem na závěry auditu, nebo bez něj.

Hlavní dopad auditu Účetního dvora se realizuje zveřejňováním zpráv, určitý dopad se však projevuje již v průběhu 
procesu auditu. Veškeré audity zahrnují prezentaci podrobných zjištění, která se zasílají kontrolovanému subjektu 
k potvrzení pravdivosti připomínek Účetního dvora. Konečná verze textu zprávy je rovněž předmětem tzv. 
dohodovacího řízení. Odpovědi kontrolovaného subjektu (většinou jde o Komisi) se zveřejňují spolu se zprávou. 
V mnoha odpovědích kontrolované subjekty existenci problémů zjištěných Účetním dvorem uznávají a vysvětlují 
kroky, které zamýšlejí podniknout, aby tyto problémy vyřešily. 

Jakmile je auditní práce dokončena a zpráva zveřejněna, Parlament a Rada ji analyzují a využijí při výkonu politického 
dohledu nad plněním rozpočtu. Zprávy Účetního dvora jsou základem pro doporučení Rady a rozhodnutí Parlamentu 
ve věci každoročního udílení absolutoria za plnění rozpočtu. 

V rámci procesu udílení absolutoria za rozpočet na rok 2006 se závěrům Účetní dvora – zvláště v oblasti strukturálních 
politik – dostalo značné pozornosti. Usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2006 odkazuje na akční plán, 
který Komise navrhla jako přímou reakci na závěry výroční zprávy Účetního dvora, a rovněž požaduje čtvrtletní zprávy 
o plnění akčního plánu a lepší vhled do nápravných opatření podniknutých k odstranění chyb a nedostatků.

Při postupu udělování absolutoria se zohledňují i zvláštní zprávy. Avšak vzhledem k tomu, že se zveřejňují v průběhu 
roku, jejich prezentace a související diskuse na zasedáních Parlamentu i Rady v době udělování absolutoria již 
obvykle proběhla.

Příkladem toho, co se může stát, je nedávná zpráva o výdajích na budovy (zvláštní zpráva č. 2/2007). Parlament 
v této věci odpověděl, že sdílí obavy Účetního dvora týkající se spolupráce mezi orgány. Fakticky již dříve vydal své 
administrativě pokyn, aby vypracovala zprávu o proveditelnosti zřízení Evropského úřadu pro budovy, který by byl 
odpovědný za stavbu a údržbu budov orgánů a institucí EU.

Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských 
produktů (4/2007). Rada a Komise reagovaly na doporučení Účetního dvora promptní změnou relevantních právních 
předpisů.

Dopad auditních zpráv lze zvýšit, pokud se jimi začnou zabývat příslušná média, která podnítí zájem šiří veřejnosti 
a stimulují debatu. Média poskytují informace občanům přímo, a to v nejvyšší možné míře. Značné pozornosti médií 
se obvykle těší výroční zpráva Účetního dvora, tisk však se zájmem sledoval i několik zvláštních zpráv. 
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Značnou pozornost médií vyvolala zpráva o rybolovu (zvláštní zpráva č. 7/2007). Konalo se mimořádné zasedání Rady 
ve složení pro rybolov, kde se o této zprávě diskutovalo, a Komise zahájila postup, který pravděpodobně povede 
ke změnám právních předpisů směřujícím k nápravě zjištěných nedostatků. Zpráva o rybolovu je příkladem zprávy, 
která vzhledem ke své relevantnosti a načasování poskytla procesu rozhodování hodnotný vstup. 

Tento oddíl částečně nastínil dopad zpráv Účetního dvora zveřejněných v roce 2007. Informace o opatřeních 
přijatých v návaznosti na předchozí připomínky Účetního dvora jsou uvedeny v příslušných kapitolách výroční zprávy 
Účetního dvora. Nejběžnější připomínkou Účetního dvora z poslední výroční zprávy je konstatování, že i když byly 
podniknuty určité kroky, dříve zjištěné nedostatky zůstávají přinejmenším částečně nevyřešeny. 

Při posuzování dopadu práce Účetního dvora by se rovněž měla zohlednit jeho stanoviska. Účetní dvůr zamýšlí 
vypracovat analýzu dlouhodobého dopadu své práce, a to jak auditů, tak stanovisek. Příklad takového dopadu je 
nastíněn v rámečku 4. 

RÁMEČEK 4 – STANOVISKO ÚČETNÍHO DVORA K JEDNOTNÉMU AUDITU 

Účetní dvůr v uplynulých letech vydal několik stanovisek k možnému 

vývoji celkového systému vnitřní kontroly rozpočtu EU. Význačným 

příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu 

(2/2004) zveřejněné v roce 2004. V tomto stanovisku Účetní dvůr 

navrhl, aby byly všechny vnitřní kontroly vymezeny a prováděny podle 

společných standardů v rámci jednotného integrovaného rámce, který 

by zajišťoval vhodnou rovnováhu mezi náklady a přínosy. Stanovisko 

k „jednotnému auditu” bylo pro Komisi, ale i pro Účetní dvůr 

určujícím standardem, například v roce 2007 v komentáři Účetního 

dvora k defi nici účelné a efektivní vnitřní kontroly v novelizovaném 

znění prováděcích pravidel k fi nančnímu nařízení (1/2007). Koncepce 

integrované kontroly se odráží i v akčním plánu Komise z roku 2006 

na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly. Komise již podnikla 

kroky, aby zdůraznila roli a odpovědnost členských států v oblasti 

vnitřní kontroly, včetně nového požadavku na roční shrnutí výroků, 

prohlášení a auditů provedených podle právních předpisů platných 

pro jednotlivé oblasti výdajů.
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POHLED ÚČETNÍHO DVORA

 SHRNUTÍ A PROHLÁŠENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ

Komise a členské státy vyvinuly iniciativy směřující k většímu podílu členských států na odpovědnosti za prostředky 
EU. Jde o dílčí reakci na problém významné chybovosti v legalitě a správnosti hlavních oblastí rozpočtu, zejména 
pak těch, kde řízení sdílí Komise s členskými státy. 

K významným změnám z poslední doby patří požadavek, aby členské státy předkládaly roční shrnutí dostupných 
auditů a prohlášení, dobrovolná iniciativa některých členských států vydat vlastní prohlášení a rozhodnutí některých 
vnitrostátních kontrolních orgánů vydávat auditní zprávy o řízení prostředků EU. Ve svém stanovisku č. 6/2007 
z července 2007 vyslovuje Účetní dvůr názor, že všechny tyto prvky, jsou-li řádně použity, mohou být podnětem 
k lepšímu řízení a kontrole prostředků EU. Toto stanovisko rovněž uvádí podmínky, za nichž mohou tyto prvky podle 
mezinárodních auditorských standardů vytvářet přidanou hodnotu a Účetní dvůr je může použít.

Protože roční shrnutí tvoří integrální součást systému vnitřní kontroly, bude Účetní dvůr posuzovat jejich přínos 
pro vnitřní kontrolu jako celek v rámci svých standardních auditních postupů. Roční prohlášení mohou podnítit 
zdokonalení celkové kontroly prostředků EU v oblastech sdíleného řízení, pokud upozorňují na silné stránky 
a nedostatky. 

Prohlášení členských států jsou dobrovolnou iniciativou některých členských států; jsou vypracovávána na 
nejvyšší úrovni a adresována příslušným národním parlamentům. Ačkoliv sama o osobě nejsou směrodatnými 
důkazními informacemi, můžeme je považovat za nový prvek vnitřní kontroly, který může obsahovat užitečné 
informace o plnění rozpočtu. 

Účetní dvůr si je vědom skutečnosti, že prohlášení členských států a auditní práce prováděné vnitrostátními 
kontrolními orgány mohou být pro zvyšování povědomí o důležitosti vnitřní kontroly prostředků EU v členských 
státech přínosem. 

Práce prováděná vnitrostátními kontrolními orgány (osvědčení vnitrostátních kontrolních orgánů) v oblasti 
legality a správnosti výdajů EU či prohlášení členských států mohou pro Účetní dvůr představovat důkazní informace, 
pokud si tento bude moci být jist vhodností a kvalitou auditní práce provedené v souladu s mezinárodními 
auditorskými standardy. V takovém případě vezme Účetní dvůr osvědčení vnitrostátních kontrolních orgánů v úvahu 
při plánování a realizaci své práce. 

Prohlášení členských států a osvědčení vnitrostátních kontrolních orgánů obsahují závěry o kontrolních systémech. 
Prohlášení členských států mohou rovněž poskytnout zvláštní stanoviska k legalitě a správnosti operací. Zkušenost 
ukazuje, že největší riziko pro správnost operací je spojeno se spolehlivostí informací, které příjemci poskytují 
v rámci žádosti o fi nancování z prostředků EU, a nikoliv se způsobem zpracování informací v členských státech nebo 
Komisi. Prohlášení, že systémy fungují v souladu s předpisy EU, nemusí samo o sobě poskytovat jistotu o legalitě 
a správnosti příslušných operací. 

Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí EU uznal potřebu rozšířit úlohu vnitrostátních kontrolních orgánů 
v celkovém účetním rámci výdajů EU a zřídil pracovní skupinu, jejímž úkolem je harmonizace auditorských standardů 
a kritérií uzpůsobených EU. Společné standardy koncepce a metody mohou z hlediska Účetního dvora potenciál 
spolehlivosti práce vnitrostátních kontrolních orgánů zvýšit, pokud Účetní dvůr získá přímé důkazní informace 
o kvalitě této práce. 
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 PŘEZKUM ROZPOČTU EU

V září 2007 vydala Komise konzultační dokument, aby v rámci komplexního přezkumu rozpočtu vyvolala otevřenou 
diskusi o fi nančních prostředcích EU. 

Účetní dvůr do této debaty přispěl začátkem dubna 2008 a ve svém příspěvku zdůraznil nejdůležitější zásady, které 
by měly být při navrhování nových programů zohledněny, aby tyto programy dosáhly evropské přidané hodnoty. Šlo 
o jasnost cílů, zjednodušení, realismus, transparentnost a odpovědnost. Účetní dvůr mimo jiné doporučil zvážit:

přepracování výdajových programů z hlediska výstupů spíše než vstupů;• 

lepší využití koncepce přípustného rizika při navrhování výdajových programů a rozhodování • 
o nich;

míru, v níž mohou národní nebo regionální orgány jednat při řízení výdajových programů • 
a účtování o souvisejících operacích podle vlastního uvážení;

zda je vlastní zdroj odvozený z DPH stále vhodnou součástí systému vlastních zdrojů, a podpořil • 
myšlenku přezkumu všech zápočtových ujednání na základě směrodatných zásad systému 
vlastních zdrojů, tj. spravedlnosti, transparentnosti, účelnosti nákladů, jednoduchosti a schopnosti 
členských států přispívat.
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PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA 
V ROCE 2007 A VÝHLED 
DO BUDOUCNA

 AUDITNÍ PRÁCE PROVEDENÁ V ROCE 2007

Každý rok rozvrhuje Účetní dvůr budoucí auditní práci v rámci plánu práce, který se předkládá výboru pro rozpočtovou 
kontrolu Evropského parlamentu. Plán práce, jenž informuje zainteresované strany o nových a probíhajících auditech 
i o připravovaných zprávách, je veřejnosti k dispozici na internetové stránce Účetního dvora. Účetní dvůr plnění 
plánu práce monitoruje, aby tak získal údaje, které se v následujících letech stanou východiskem pro zlepšení. 

V roce 2007 došlo k výraznému nárůstu počtu přijatých specifi ckých výročních zpráv týkajících se evropských agentur 
a jiných decentralizovaných subjektů. Počet zvláštních zpráv a stanovisek byl obdobný jako v předešlých letech. 
Výroční zpráva o souhrnném rozpočtu a výroční zpráva o evropských rozvojových fondech (ERF) byly zveřejněny, 
jak bylo plánováno. 

Co se týče fi nančních auditů a auditů shody, byl rok 2007 prvním rokem, kdy se používal nový model míry jistoty 
s cílem získat dostatečně spolehlivé výsledky nejefektivnějším možným způsobem. 

Účetní dvůr se také rozhodnul poskytovat více informací o výsledcích DAS, zvláště o výsledcích testování operací. 
Účetní dvůr má za to, že tak spolu se schematickými údaji o výsledcích posouzení systémů poskytuje užitečné 
údaje z monitorování umožňující měřit pokrok dosažený v oblasti fi nančního řízení. 

Konečné výstupy 2004 2005 2006 2007

Počet zvláštních zpráv 10 6 11 9

Výroční zprávy (včetně ERF) 1 1 1 1

Specifi cké výroční zprávy 23 20 23 29

Stanoviska 2 11 8 9
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 AKČNÍ PLÁN A NEZÁVISLÉ ROVNOCENNÉ POSOUZENÍ (TZV. PEER REVIEW)

Účetní dvůr usiluje o neustálé zdokonalování ve všech aspektech své činnosti. V roce 2005 se rozhodl podrobit 
se rovnocennému nezávislému posouzení. Toto posouzení spočívá v tom, že vysoce postavení úředníci z malého 
počtu nejvyšších kontrolních institucí hodnotí na základě standardů a podle svých odborných zkušeností organizaci 
a/nebo výstupy partnerského orgánu či instituce. Protože všechny nejvyšší kontrolní instituce provádějí srovnatelnou 
práci, mohou být nezávislá rovnocenná posouzení jedinečným vstupem při zlepšování kontrolních orgánů. 

V rámci přípravy na nezávislé rovnocenné posouzení provedl Účetní dvůr v roce 2006 sebehodnocení, které mu 
poskytlo příležitost identifi kovat jeho silné stránky i nedostatky. 

V roce 2007 Účetní dvůr schválil akční plán, jehož cílem bylo zjištěné nedostatky řešit. Plán zahrnoval celkem 
23 opatření, z nichž níže uvedených šest bylo předmětem působnosti úkolových skupin, jejichž členy byli jak 
členové Účetního dvora, tak zaměstnanci z různých úseků a úrovní organizace:

1. poslání, vize, strategické cíle, plánování

2. řízení (vedení), struktura a organizace

3. interní ukazatele výkonnosti

4. lidé a interní komunikace

5. externí zainteresované strany a koncepce komunikace, politika externí komunikace

6. zlepšování kvality zpráv

K výstupům těchto úkolových skupin v roce 2007 patřila nová formulace poslání, vize a hodnot a dále strategické 
cíle Účetního dvora, nová strategie a pokyny pro interní i externí komunikaci a zpráva o tom, jak zlepšit kvalitu zpráv. 
Nezávislé rovnocenné posouzení bylo zahájeno na konci roku 2007. 
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 ZVYŠOVÁNÍ KVANTITY A KVALITY AUDITNÍ PRÁCE

Několik přijatých strategických cílů se týká výstupů orgánu. Účetní dvůr usiluje o posílení dopadu svých auditů 
výběrem relevantních témat a zdokonalováním v oblasti včasnosti, jasnosti a čtivosti svých zpráv. Rovněž se rozhodl 
zvýšit počet auditů výkonnosti a zlepšit jejich kvalitu.

Rok 2007 byl také rokem, kdy se dalšímu vývoji metodické základny Účetního dvora, jež je důležitým prvkem zajištění 
kvality auditní práce, věnovalo značné úsilí. Účetní dvůr odvedl značné množství práce na vývoji nového manuálu 
k auditu, který obsáhne fi nanční audity a audity shody. Manuál bude dokončen v roce 2008. 

Nový manuál Účetního dvora pro audit výkonnosti byl přijat koncem roku. Rok 2007 byl tedy prvním rokem, kdy 
měli auditoři tyto pokyny k dispozici. Za účelem dalšího zlepšení kvality práce Účetního dvora v oblasti auditů 
výkonnosti byly vypracovány další pokyny a konalo se několik seminářů a školení odborné přípravy. 

Účetní dvůr také rozšířil své ambice, pokud jde o využívání informačních technologií. V nové strategii pro oblast 
IT přijaté v roce 2007 uvádí, že usiluje o rozvoj své kapacity provádět audity v oblasti IT a učinit standardní praxi 
z využívání počítačově podporovaných technik auditu (CAATs) při fi nančních auditech a auditech výkonnosti. 

Je důležité, aby byla kvantita a kvalita výstupů Účetního dvora vhodným způsobem posuzována. Účetní dvůr nyní 
vyvíjí ukazatele výkonnosti, které by mu měly umožnit uvádět v příštích výročních zprávách o činnosti řadu informací 
o výkonnosti. Do budoucna počítá Účetní dvůr s vývojem metodiky pro posuzování své nákladové efektivnosti. 
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30. výročí Účetního dvora

V roce 2007 oslavil Evropský účetní dvůr 30. výročí svého 

působení v roli externího kontrolního orgánu Evropské 

unie. 

Oslavy zahájilo posílení přítomnosti Účetního dvora ve 

většině hlavních měst Evropské unie v průběhu akcí 

souvisejících s Dnem Evropy 2007 (semináře, informační 

stánky atd.). 

Dále byla dne 17. října 2007 slavnostně zahájena výstava 

věnovaná třicetiletému působení Účetního dvora. Výstava 

sestávala z řady tematických panelů, expozice více než 

150 fotografií a videozáznamů a prezentace četných 

dokumentů. 

Lucemburská centrální banka vydala k této příležitosti 

stříbrnou pamětní minci. 

Dne 18. října 2007 uspořádal Evropský účetní dvůr seminář 

na téma „Budoucnost veřejné kontroly v EU”, jehož se 

zúčastnila řada vysoce postaveních odborníků evropské 

úrovně a vysoce postavených pracovníků orgánu. Jedno 

zasedání bylo věnováno debatě na téma „Výzvy kontroly 

prostředků EU“, zatímco druhé se soustředilo na „Budoucnost 

veřejné kontroly a odpovědnosti“. 
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 ZDOKONALOVÁNÍ ÚČETNÍHO DVORA V OBLASTECH NESOUVISEJÍCÍCH S AUDITEM

Mnoho úkolů v akčním plánu se zaměřuje na komunikaci. V roce 2007 bylo rozvoji této oblasti věnováno zvýšené 
úsilí. Mimo jiné byl zahájen provoz nové internetové stránky, informační materiály k výroční zprávě byly vydány 
v uživatelsky přístupnějším formátu a Účetní dvůr se shodl na novém postupu prezentace zvláštních zpráv výboru 
pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. 

K ostatním změnám, většinou přímo nebo částečně souvisejícím s akčním plánem, patřila modernizace účetního 
systému Účetního dvora a nové strategické dokumenty k lidským zdrojům a IT. Účetní dvůr rovněž začal modernizovat 
své informační systémy v oblasti auditu, překladu, znalostí a komunikace, informací o řízení a lidských zdrojů. 

Účetní dvůr v roce 2007 dále pokročil s přípravami stavby druhé přístavby k hlavní budově, která je třeba z důvodu 
nedávného a plánovaného růstu počtu zaměstnanců. 

 AUDITNÍ PRÁCE V ROCE 2008 7

V roce 2008 vypracuje Účetní dvůr podobně jako v předchozích letech kromě své výroční zprávy o souhrnném 
rozpočtu EU za rok 2007 také výroční zprávu o evropských rozvojových fondech a specifi cké výroční zprávy 
o agenturách a ostatních subjektech EU. 

Výdaje EU jsou plánovány v sedmiletých cyklech, tzv. fi nančních rámcích. Rok 2007 byl prvním rokem nového 
fi nančního rámce, který se soustřeďuje na provádění politik. Účetní dvůr využívá této příležitosti k lepší refl exi 
změny, k níž došlo již před časem – k refl exi přechodu Komise k sestavování rozpočtu podle činností a k řízení 
podle činností a k organizaci rozpočtu do 31 oblastí politik pokrývajících přibližně 220 činností. Výroční zpráva za 
rok 2007 bude prezentována podle skupin oblastí politik, které z velké části, ale nikoliv zcela vycházejí z nových 
okruhů fi nančního rámce.

Rámeček 5 prezentuje vybrané auditní úkoly (podle auditních skupin), které byly dokončeny nebo se dokončují 
a budou pravděpodobně zveřejněny v podobě zvláštních zpráv v průběhu roku 2008 nebo počátkem roku 2009.

7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008, který je 
k dispozici na naší internetové stránce (www.eca.europa.eu).
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RÁMEČEK 5 

Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

Provádění režimu kvót v odvětví zpracování mléka v členských státech, které k Evropské unii přistoupily 1. května 2004

Řízení podpory Evropské unie určené na operace související s veřejným skladováním obilovin

Postupy schvalování účtů v oblasti společné zemědělské politiky

Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika

Proces vyřizování a schvalování žádostí o pomoc a hodnocení velkých investičních projektů za programová období 1994–1999 

a 2000–2006

Fond solidarity Evropské unie: jak rychle, efektivně a pružně funguje? 

Inteligentní energie 2003–2006

Účelnost výdajů na čištění odpadních vod v rámci strukturálních opatření za programová období 1994–1999 a 2000–2006

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) 2000–2006

Jsou výkonné agentury platným nástrojem plnění rozpočtu EU?

Vnější akce

Podpora Evropské komise na obnovu po tsunami a hurikánu Mitch

Účelnost podpory EU poskytované Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 

Vlastní zdroje, bankovní aktivity, správní výdaje, orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky

Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ)

Evropské agentury: mají výsledky? 

Bankovní opatření v oblasti Středomoří

Pokladní správa Komise

Při výběru nových auditních úkolů vymezil Účetní dvůr řadu přednostních oblastí, jimž se bude v roce 2008 věnovat 
zvláštní pozornost, například: 

inovace a vnitřní trh;• 
lidský kapitál;• 
udržitelná energie;• 
strategie Komise směřující ke zjednodušení regulačního rámce pro evropské podniky • 
a občany.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY EU 

Smlouva o ES stanovila, že Evropský účetní dvůr provádí své kontroly „v součinnosti“ s vnitrostátními kontrolními 
orgány, a Amsterodamská smlouva později doplnila, že „Účetní dvůr a vnitrostátní kontrolní orgány spolupracují 
se vzájemnou důvěrou při uznání vzájemné nezávislosti“. Niceská smlouva šla ještě dále. Prohlášení 18 jejího 
závěrečného aktu výslovně Účetní dvůr vyzývá, aby spolu s nejvyššími kontrolními institucemi členských států 
ustavil kontaktní výbor, v jehož rámci by se vedoucí představitelé všech NKI a Účetního dvora každoročně scházeli 
a diskutovali o záležitostech společného zájmu. Každodenní komunikace probíhá přes kontaktní osoby, které jmenuje 
každá instituce. Za účelem vývoje společných stanovisek a postupů byly ustaveny pracovní skupiny. 

Ve dnech 3.–4. prosince 2007 se delegace Účetního dvora zúčastnila výročního zasedání vedoucích představitelů 
NKI Evropské unie v rámci kontaktního výboru, pořádaného fi nskou nejvyšší kontrolní institucí v Helsinkách. Jednání 
se zaměřilo na „Řízení rizika, přijatelnou míru rizika a integrovaný systém vnitřní kontroly při řízení prostředků EU“ 
s cílem diskutovat o úloze nejvyšších kontrolních institucí v této oblasti. 

Příští zasedání kontaktního výboru ve dnech 1.–2. prosince 2008 bude pořádat Účetní dvůr.

V roce 2007 se za účelem přípravy zasedání kontaktního výboru konala dvě setkání kontaktních osob. První 
setkání proběhlo ve dnech 23.–24. dubna v Haagu a druhé, kterému předsedal Účetní dvůr, ve dnech 11.–12. října 
v Lucemburku. Na obou setkáních se diskutovalo o posledním vývoji v oblasti řízení prostředků EU a prováděl 
se přezkum práce úkolové skupiny pro spolupráci, jež zkoumá vlastní kontaktní výbor, jak funguje a jak by bylo 
možno jeho fungování zlepšit, a podává návrhy s cílem zajistit jeho efektivní činnost. Na setkání se rovněž jednalo 
o činnosti různých pracovních skupin a skupin odborníků, které kontaktní výbor ustavil ke zkoumání zvláštních 
témat společného zájmu. 

Účetní dvůr se zúčastnil jednání sítě kandidátských a možných kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko, Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, Albánie a Bosna a Hercegovina). Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních 
institucí kandidátských a možných kandidátských zemí a zástupci Evropského účetního dvora se sešli ve dnech 
11.–12. června 2007 ve Skopji (Bývalá jugoslávská republika Makedonie). 

Pokud usilujeme o zdokonalení kontroly prostředků EU, jsou důležitým faktorem používané auditorské standardy. 
S ohledem na tuto skutečnost se kontaktní výbor v roce 2006 rozhodl ustavit pracovní skupinu, jíž předsedá Josef 
Bonici, jeden z členů Účetního dvora, a jejímž úkolem bude „na základě mezinárodně uznávaných auditních 
standardů vytvořit společné auditní standardy a srovnatelná auditní kritéria odpovídající potřebám EU“. V průběhu 
roku 2007 se u Evropského účetního dvora v Lucemburku konala první dvě zasedání skupiny. Zpráva o pokroku, již 
pracovní skupina vypracovala, byla předložena kontaktnímu výboru v Helsinkách v prosinci 2007, který následně 
přijal příslušné usnesení. 
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 JINÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Prostřednictvím své účasti v evropských a mezinárodních organizacích pro orgány veřejné kontroly, tj. EUROSAI, 
respektive INTOSAI, se Účetní dvůr i nadále aktivně podílel na zdokonalování mezinárodních auditorských standardů 
a postupů.

Účetní dvůr je zastoupen v pracovní skupině EUROSAI pro životní prostředí a v pracovní skupině pro oblast IT a podílí 
se i na práci výboru EUROSAI pro odbornou přípravu. Ve dnech 17.–18. dubna 2007 pořádal Účetní dvůr seminář 
na téma „Analýza nejčastějších problémů NKI v oblasti IT“ a ve dnech 4.–6. prosince 2007 seminář s názvem „Audit 
výkonnosti – Jak si stojíme?“. 

Od doby, kdy se v roce 2004 stal plnoprávným členem INTOSAI, se Účetní dvůr aktivně podílí na práci podvýboru 
pro fi nanční audit (FAS), podvýboru pro audit shody (CAS) a podvýboru pro audit výkonnosti (PAS). Účetní dvůr se 
zúčastnil všech jednání FAS konaných v roce 2007 a jeho aktivní úloha spočívala v poskytování vstupů v podobě 
příspěvků k vydávaným a projednávaným pokynům. FAS jmenoval zástupce Účetního dvora (pana Jesúse Lázara 
Cuencu) jako jednoho ze zástupců FAS do řídícího výboru projektu výboru pro profesní standardy; tento projekt 
se soustřeďuje na oblast kvality auditu. V lednu 2007 se EÚD rovněž zúčastnil jednání CAS v Dillí. Překladatelská 
služba Účetního dvora dále poskytla zdroje na korektury ve španělštině a němčině. 

Účetní dvůr se rovněž zúčastnil XIX. kongresu INTOSAI (INCOSAI) pořádaného ve dnech 5.–10. listopadu 2007 
v Mexiku, kde se diskutovalo o těchto dvou zásadních tématech: „Řízení, odpovědnost a audit veřejného dluhu“ 
a „Systémy hodnocení výkonnosti založené na obecně uznávaných klíčových ukazatelích“.

V roce 2008 se Účetní dvůr bude i nadále aktivně podílet na činnosti pracovních skupin EUROSAI a INTOSAI, jejich 
seminářích a zasedáních. 

Kontaktní výbor v Helsinkách, prosinec 2007
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LIDSKÉ ZDROJE

 POLITIKA LIDSKÝCH ZDROJŮ

Hlavním aktivem Účetního dvora jsou jeho zaměstnanci. Rozsah profesních zkušeností a akademické kvalifi kace 
pracovníků Účetního dvora je široký a kvalita jejich práce i jejich nasazení jsou na výstupech Účetního dvora patrné. 
Účetní dvůr v nedávné době aktualizoval svou politiku lidských zdrojů, přičemž se soustředil na najímání pracovníků, 
odbornou přípravu, kariérní rozvoj a zlepšování pracovních podmínek. 

12/2001 12/2007 
ŽENY 

MUŽI 

46 % 50 %54 % 50 %

Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora

 PODÍL MUŽŮ A ŽEN 

K 31. prosinci 2007 bylo v aktivní službě u Účetního dvora 836 zaměstnanců (úředníci a dočasní a smluvní zaměstnanci 
s výjimkou členů, dočasně přidělených národních expertů a stážistů), přičemž počet mužů i žen byl téměř shodný. 
Podíl žen zaměstnaných v EÚD se v důsledku snahy Účetního dvora o rovnováhu v zastoupení mužů a žen od roku 
2001 zvýšil, jak ukazuje graf.
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Další tabulka analyzuje podíl mužů a žen podle míry odpovědnosti k 31. prosinci 2007. Podobně jako ostatní evropské 
orgány provádí i Účetní dvůr při řízení svých lidských zdrojů a najímání pracovníků politiku rovných příležitostí a je 
si vědom potřeby povyšovat do vyšších manažerských pozic více žen. Třináct z 56 ředitelů a vedoucích odboru/
oddělení (23 %) jsou ženy, což oproti roku 2006 představuje 3% nárůst. Většina z nich je zaměstnána v ředitelství 
pro překlady a v administrativních odděleních. 

 NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem 
evropských orgánů. Pracovní síla Účetního dvora se skládá jednak ze stálých úředníků, jednak ze zaměstnanců 
pracujících na dočasné smlouvy. Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský 
úřad pro výběr personálu (EPSO). Omezenému počtu absolventů univerzit nabízí Účetní dvůr stáže v délce tří až 
šesti měsíců. 

V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců: 117 úředníků, 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních 
zaměstnanců. Toto vysoké číslo odráží pokrok, jehož bylo v roce 2007 dosaženo při zaplňování volných míst. 
Najímání zaměstnanců závisí na existenci a dostatečnosti rezervních seznamů z výběrových řízení pořádaných 
Evropským úřadem pro výběr personálu. Může být zdlouhavé a vést k neobvykle vysoké míře volných míst. Účetní 
dvůr trvale usiluje o zkrácení prodlení v procesu najímání zaměstnanců. 

ŽENY 

MUŽI 

12/2006

M 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Asistenti – 

sekretářky 

(úroveň AST)

Auditoři – 

administrátoři 

(úroveň AD)

Ředitelé 

a vedoucí 

oddělení

Asistenti – 

sekretářky 

(úroveň AST)

Auditoři – 

administrátoři 

(úroveň AD)

Ředitelé 

a vedoucí 

oddělení

Ž 68 %

M 67 %

Ž 33 %

M 80 %

Ž 20 %

M 32 %

Ž 68 %

M 64 %

Ž 36 %

M 77 %

Ž 23 %

Podíl mužů a žen podle funkčních skupin
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 VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Níže uvedený graf ukazuje, že Účetní dvůr je „mladý“ orgán (63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let). Mezi 
102 zaměstnanců Účetního dvora, kterým je 55 let nebo více, patří i 27 z 56 ředitelů nebo vedoucích odborů/
oddělení, což znamená rozsáhlou obměnu vyššího vedení v příštích 5 až 10 letech. 

 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY

Auditní práce Účetního dvora vyžaduje, aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných 
zemích, jež jsou příjemci prostředků EU, s cílem získat vhodné auditní důkazy. Obvykle se navštěvují orgány ústřední 
a místní správy, které se podílejí na zpracování, řízení a platbách prostředků EU, a koneční příjemci, jimž jsou tyto 
prostředky určeny. Auditní týmy se obvykle skládají ze dvou nebo tří auditorů. Kontrolní návštěva může trvat až 
dva týdny v závislosti na typu auditu a vzdálenosti, kterou je třeba urazit. V rámci EU se kontrolní návštěvy často 
provádějí ve spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi navštívených států, které poskytují užitečnou logistickou 
a praktickou podporu. 

V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR (0,43 milionu EUR v roce 2006). 
Jde o významnou investici, jejímž cílem je poskytnout dostatečné auditní pokrytí na všech úrovních a místech, kde 
jsou prostředky EU řízeny. 
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Následující grafy uvádějí shrnutí počtu kontrolních návštěv realizovaných Účetním dvorem v roce 2007 v členských 
státech a mimo Unii.

Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy

Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy
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 ODBORNÁ PŘÍPRAVA 

Výkon povolání auditora vyžaduje průběžnou odbornou přípravu. Specifi ka kontrolního prostředí Účetního dvora 
dále vytváří potřebu auditorů s dobrými jazykovými znalostmi. 

V roce 2007 absolvoval zaměstnanec Účetního dvora v průměru 12 dní odborné přípravy. V srovnání s rokem 2006 
významně vzrostl podíl činností technické odborné přípravy. Co se týče kurzů, patřilo k hlavním změnám zavedení 
kurzů k manuálu Účetního dvora pro audit výkonnosti a příslušným pokynům, kurzů účetních pravidel Komise, 
používání účetnictví na akruální bázi, fi nančních systémů SAP a ostatních aplikací IT a počítačových aplikací pro 
audit. Jazykové kurzy představovaly 52 % celkového počtu dní věnovaných v roce 2007 odborné přípravě.

Účetní dvůr přijal směrový plán odborné přípravy na období 2008–2011, který usiluje rozvíjet v několika následujících 
letech odbornou přípravu s důrazem na kurzy odborné přípravy zaměřené na realizaci osobních rozvojových plánů 
všech zaměstnanců. Účetní dvůr dále zvažuje možnost vytvořit vzdělávací program s názvem „diplomovaný auditor 
pro evropský veřejný sektor“ (PSAD – European Public Sector Auditor Diploma). 

Rámeček 6 představuje zaměstnance jednoho vybraného oddělení a útvaru Účetního dvora. Nabízí informace 
o provedené práci, příslušných osobách, jejich kvalifi kaci a odborných zkušenostech. 
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RÁMEČEK 6 – ZPRÁVA O RYBOLOVU: VÝSLEDEK ÚSPĚŠNÉ TÝMOVÉ PRÁCE 

Zpráva Účetního dvora z roku 2007 o systémech kontroly, inspekce 

a sankcí týkajících se pravidel pro zachování rybolovných zdrojů 

Společenství (zvláštní zpráva č. 7/2007) vzbudila značnou pozornost 

u politiků i v médiích. Články v mnoha novinách a rychlé reakce jak 

Komise, tak Rady ukázaly, že tato zpráva byla relevantní a dobře 

načasovaná. Základem tohoto úspěchu byl tým dvanácti auditorů 

Účetního dvora, který úzce spolupracoval s odpovědným členem 

panem Kikisem Kazamiasem a jeho kabinetem. 

Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 

2005 byli pánové Emmanuel Rauch, francouzský auditor, který v té 

době pracoval u Účetního dvora již několik let, a jeho španělský kolega 

Alejandro Ballester. Audit zahrnul kontrolní návštěvy v šesti členských 

státech – od Dánska po Itálii – jak na ústředních úrovních správy za 

účelem seznámení se s kontrolními systémy, tak v hlavních přístavech, 

kde se posuzovalo, jak tyto systémy fungují v praxi. V případech, kdy 

jazykové dovednosti týmu nebyly dostatečné, poskytli mu podporu 

zaměstnanci překladatelské služby Účetního dvora. 

Auditní tým je velmi pyšný na to, že tvůrcům politik pomohl 

uvědomit si závažnost důsledků způsobu, jakým se provádějí politiky 

Společenství v oblasti rybolovu. Zájem o tento audit projevily i ostatní 

orgány; stal se inspirací i zdrojem informací např. pro nadcházející 

audit na podobné téma v Pobaltí. 

Zleva doprava, zdola nahoru

1. řada

Alejandro BALLESTER GALLARDO, administrátor (ES – 5 let v Účetním dvoře); Kikis KAZAMIAS, člen Účetního dvora (CY – 3 roky v Účetním 

dvoře); Riemer HAAGSMA, administrátor (NL – 30 let v Účetním dvoře); Emmanuel RAUCH, auditor (FR – 14 let v Účetním dvoře)

2. řada

Jean-Marc DANIELE, tajemník kabinetu (FR – 5 let v Účetním dvoře); François OSETE, auditor (FR/ES – 23 let v Účetním dvoře); Robert MARKUS, 

auditor (NL – 13 let v Účetním dvoře); Bertrand TANGUY, administrátor (FR – 3 roky v Účetním dvoře); Pietro PURICELLA, auditor (IT – 11 let 

v Účetním dvoře)

3. řada

Anne POULSEN, překladatelka (DK – 16 let v Účetním dvoře); Maria del CARMEN JIMENEZ, pomocná auditorka (ES – 15 let v Účetním dvoře); 

Cecile RAMIREZ – sekretářka (FR – 5 let v Účetním dvoře); Neophytos NEOPHYTOU, tajemník kabinetu (CY – 3 roky v Účetním dvoře); Krzysztof 

ZALEGA, administrátor (PL – 4 roky v Účetním dvoře)

Ostatní členové týmu (nepřítomní na fotografi i)

Valéria ROTA, administrátor (IT – 8 let v Účetním dvoře); Adeline DOMINGUES, sekretářka (FR – 8 let v Účetním dvoře); Juha VANHATALO, 

administrátor (FI – 3 roky v Účetním dvoře); Paul STAFFORD, administrátor (UK – 18 let v Účetním dvoře)
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FINANČNÍ INFORMACE

 ROZPOČET

Rozpočet Účetního dvora představuje přibližně 0,1 % celkového rozpočtu EU a cca 1,8 % rozpočtu na správní 
výdaje a výdaje orgánů EU. V průběhu posledních tří let se zvýšil o 17 %. Tento nárůst souvisí primárně s důsledky 
rozšíření EU z let 2004 a 2007.

Další významný nárůst se týká rozpočtových prostředků Účetního dvora na budovy (dlouhodobý majetek se mezi 
lety 2006 a 2008 téměř zdvojnásobil), jež řeší potřebu umístění zaměstnanců, kteří budou v budoucnu přijati, 
v druhé přístavbě Účetního dvora, tzv. budově K3, která bude dokončena do roku 2013. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje rozdělení rozpočtových prostředků mezi jednotlivé rozpočtové položky. Rozpočtové 
prostředky na zaměstnance činily v roce 2007 cca 72 % všech rozpočtových prostředků.

ROZPOČET 2006 2007 2008

Použití rozpočtových prostředků
Rozpočtové prostředky konečného 

rozpočtu (v tis. EUR)

Členové orgánu 11 350 11 270 12 061

Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712

Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248

Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212

Ostatní výdaje související s osobami 
pracujícími pro tento orgán

1 923 2 056 2 286

Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519

Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110

IT&T 4 575 5 518 5 879

Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147

Běžné správní výdaje 807 435 425

Zasedání a konference 352 872 876

Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813

Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250

Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
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 ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

Účelem útvaru interního auditu Účetního dvora je pomáhat Účetnímu dvoru dosahovat jeho cílů systematickým 
a metodickým hodnocením řízení rizika, vnitřní kontroly a řídících postupů. Útvar interního auditu rovněž přichází 
s návrhy na zlepšení efektivnosti Účetního dvora. To vyžaduje nepřetržité hodnocení systémů vnitřní kontroly 
Účetního dvora, které je předpokladem posouzení jejich účelnosti. Obecně platí, že je třeba posuzovat výkonnost 
jednotlivých služeb při realizaci politik, programů a akcí s cílem přispívat k trvalému zdokonalování. 

V roce 2007 se práce útvaru interního auditu soustředila na fi nanční audit (včetně podpory externího auditora 
Účetního dvora), přezkum ověřování ex ante, provádění standardů vnitřní kontroly, poslední přístavbu Účetního 
dvora (tzv. budovu K2) a postupy najímání zaměstnanců Účetního dvora. 

Výbor Účetního dvora pro interní audit – složený ze tří členů Účetního dvora a jedné osoby s příslušným postavením 
zvnějšku – monitoruje činnosti interního auditora a zajišťuje jeho nezávislost. Rovněž věnuje pozornost plánu práce 
interního auditora a jeho zprávám a diskutuje o nich, a je-li to nutné, žádá ho, aby prováděl zvláštní audity. V roce 
2007 se výbor sešel osmkrát.

 EXTERNÍ AUDIT ÚČETNÍHO DVORA

Ve svém výroku auditora za rok 2006 (vydaném 28. září 2007) externí auditor Účetního dvora uvedl: 

„Účetní závěrka podle našeho názoru podává v souladu s fi nančním nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze 
dne 25. června 2002, prováděcími pravidly, obecně uznávanými účetními zásadami a vnitřními předpisy Evropského 
účetního dvora pravdivý a věrný obraz fi nanční situace Evropského účetního dvora k 31. prosinci 2006 a rovněž 
výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2006.“ 8

Práce v rámci externího auditu neodhalila žádné skutečnosti, které by mohly zpochybnit adekvátnost správních 
a účetních postupů, vnitřní kontrolu nebo shodu fi nančního řízení s příslušnými předpisy. 

8 Úř. věst. C 292, 5.12.2007.
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Jak získat publikace EU
Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky, jež jsou určeny k prodeji, lze objednat na 
stránkách EU Bookshop http://bookshop.europa.eu u prodejce, kterého si zvolíte.

Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu: 
(352) 2929-42758.
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