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Poslání
Evropský účetní dvůr je orgán Evropské unie zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních 
prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU, 
podporuje vyvozování zodpovědnosti a transparentnost a vystupuje jako nezávislý ochránce 
finančních zájmů občanů Unie.

Vize
Být nezávislým a dynamickým orgánem, který je uznáván a respektován pro svou integritu, 
nestrannost, profesionalitu a kvalitu a dopad své práce a který poskytuje zainteresovaným 
stranám zásadní podporu umožňující zlepšovat řízení finančních prostředků EU.

Hodnoty
Nezávislost, integrita 

a nestrannost Profesionalita Přidaná hodnota Nejvyšší kvalita 
a efektivnost

Nezávislost, integrita 
a nestrannost Účetního 
dvora, jeho členů 
i zaměstnanců.

Provádět nestranné 
audity a současně 
přihlížet k názorům 
zainteresovaných stran, 
přitom však nepřijímat 
od kohokoli pokyny 
a nepodléhat vnějším 
tlakům.

Udržovat příkladnou 
úroveň profesionality 
ve všech oblastech své 
činnosti.

Podílet se na rozvoji 
kontroly veřejného 
sektoru v EU i ve světě.

Vypracovávat relevantní, 
včasné a vysoce kvalitní 
zprávy, které jsou 
založeny na náležitých 
zjištěních a důkazních 
informacích, reagují 
na potřeby 
zainteresovaných stran 
a přinášejí důrazná 
a směrodatná sdělení.

Přispívat ke skutečnému 
zdokonalování řízení EU 
a posilovat vyvozování 
odpovědnosti při řízení 
prostředků EU.

Cenit si jednotlivců, 
rozvíjet talenty 
a odměňovat výkonnost.

Účinnou komunikací 
podporovat týmovou 
spolupráci.

Zajišťovat co nejvyšší 
efektivnost ve všech 
oblastech své činnosti.

Evropský účetní dvůr
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Vážený čtenáři,

rok 2013 byl pro budoucnost finančního řízení EU 
významný rokem. Evropská unie přijala víceletý 
finanční rámec a legislativu, kterou se budou řídit 
výdaje z rozpočtu EU v letech 2014 až 2020.

Během roku vypracoval Evropský účetní dvůr (EÚD) 
77 zpráv a stanovisek. Tyto výstupy jsou výsledkem 
finančních auditů, auditů výkonnosti a auditů soula‑
du s předpisy, které EÚD provedl. 

Obsahují mnoho důležitých informací a mnohá 
doporučení pro zlepšení finančního řízení a odpo‑
vědnosti EU v programovém období 2014 až 2020. 
Řada klíčových sdělení se připomíná i v této zprávě 
o činnosti.

Rok 2013 byl významným rokem v rozvoji naší insti‑
tuce. Byl to první rok naší nové strategie pro ob-
dobí 2013–2017, jíž se budou v tomto období řídit 
činnosti EÚD, a to s cílem maximalizovat přínos EÚD 
k vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti v EU. 

Předmluva předsedy
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Strategie obsahuje deset klíčových prováděcích inici‑
ativ, které mají být uskutečněny do konce roku 2014. 
V roce 2013 se při realizaci těchto iniciativ dosáhlo 
významného pokroku. EÚD především vytvořil nový 
systém pro plánování práce a jeho postupy v ob‑
lasti auditu výkonnosti byly předmětem nezávis-
lého posouzení (tzv. peer review). Tým provádějící 
nezávislé posouzení zveřejní svou zprávu v prvním 
čtvrtletí roku 2014.

EU průběžně reaguje na hospodářskou a finanční 
krizi a v roce 2013 v této souvislosti přijala jednotný 
mechanismus dohledu pro banky, vedený Evropskou 
centrální bankou (ECB), s cílem posílit hospodářskou 
a měnovou unii. Pro EÚD to znamená rozšíření jeho 
role při zajišťování odpovědnosti ECB při dohledu 
nad úvěrovými institucemi. Tato skutečnost a další 
opatření EU reagující na současnou finanční krizi 
a krizi státního dluhu s sebou přinášejí nová legisla‑
tivní opatření, přepracování systému dohledu nad 
finančním sektorem a masivní mezinárodní interven‑
ce na podporu postižených zemí. EÚD na tento nový 
vývoj na úrovni EU reaguje tak, že se rozhodl ustavit 
zvláštní projektový tým, aby posílil svou schopnost 
kontrolovat oblast správy finančních a hospodář‑
ských záležitostí.

EÚD si připomněl 35. výročí svého založení dvě‑
ma událostmi, které svedly dohromady jeho členy, 
zaměstnance a zainteresované strany a které zá‑
roveň poukázaly na jeho přípravy na budoucnost. 
První z nich byla konference na vysoké úrovni 
o evropské správě a odpovědnosti, na níž promluvil 
předseda Evropské rady Herman van Rompuy. EÚD 
také oficiálně otevřelo novou budovu ve svém sídle 
v Lucemburku a tuto slavnost poctil svou přítomnos‑
tí tehdejší předseda vlády Lucemburska Jean‑Claude 
Juncker. Nová budova bude podporovat týmového 
ducha v EÚD, neboť umožní všem členům a zaměst‑
nancům pracovat společně na jednom místě.

I když EÚD sídlí v Lucemburku, jeho činnost auditní 
týmy zavádí všude tam, kde jsou vynakládány pro‑
středky EU, aby tam shromažďovaly důkazní infor‑
mace potřebné pro přípravu zpráv. Výroční zpráva 
o činnosti za rok 2013 podává přehled o auditních 
návštěvách a vydaných zprávách. Hovoří se v ní 
i o zprávě EÚD o podpoře EU pro palestinskou 
samosprávu. Ta je barvitým příkladem toho, co musí 
EÚD podniknout, aby splnil své poslání, a svědčí 
o odhodlání a profesionalitě zaměstnanců EÚD, na 
jejichž odborné znalosti a usilovnou práci se může 
náš orgán a občané, kterým slouží, vždy spolehnout.

předseda
Vítor Manuel da Silva Caldeira
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Naše činnosti

 • Výroční zprávy o rozpočtu EU a o EDF za roz‑
počtový rok 2012 s ještě kvalitnějšími a jasnějšími 
informacemi.

 • 50 specifických výročních zpráv o agenturách, 
decentralizovaných subjektech a dalších institu‑
cích EU za rozpočtový rok 2012.

 • 19 přijatých zvláštních zpráv o konkrétních 
rozpočtových oblastech nebo tématech z oblasti 
správy a řízení, od podpory EU pro potravinářský 
průmysl po rozvojovou pomoc EU ve Střední Asii.

 • 6 stanovisek a dalších výstupů s příspěvky 
k reformě rozpočtu, například reformě různých 
fondů EU, finančnímu nařízení pro evropský roz‑
vojový fond, finančním pravidlům rozpočtu EU 
a finanční podpoře pro politické strany a politic‑
ké nadace na evropské úrovni.

 • Uspořádání konference na vysoké úrovni 
o evropské správě a odpovědnosti za přítomnosti 
předsedy Evropské rady Hermana van Rompuye.

Řízení naší práce

 • První rok provádění nové strategie pro na 
léta 2013–2017, jíž se budou v tomto období 
řídit činnosti Účetního dvora, a to s cílem maxi‑
malizovat přínos EÚD k vyvozování odpovědnos‑
ti vůči veřejnosti v EU.

 • Další rozvoj personální politiky, snížení přidě‑
lených pracovních míst a pokračující přesuny 
pracovních míst do hlavní oblasti, kterou je 
audit (díky vyšší efektivnosti v administrativních 
útvarech) dále upevňují schopnost EÚD plnit své 
poslání.

 • Oficiální otevření budovy K3 a soustředění 
všech zaměstnanců do jednoho místa, což pod‑
poruje ještě efektivnější týmovou práci.

Pohled na budovu K3, část sídla EÚD v Lucemburku
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Auditní zprávy a stanoviska

Účetní dvůr vydává tři hlavní typy dokumentů:

 • výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky 
finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve 
vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým 
fondům (ERF). Kromě toho se samostatně zve‑
řejňují specifické výroční zprávy o agenturách, 
decentralizovaných subjektech a dalších institu‑
cích EU,

 • zvláštní zprávy, které se zveřejňují v průběhu 
roku a obsahují výsledky vybraných auditů kon‑
krétních rozpočtových oblastí a témat souvise‑
jících s řízením. Jedná se hlavně o audity výkon‑
nosti, které obvykle trvají více než rok,

 • stanoviska k návrhům právních předpisů s do‑
padem na finanční řízení a prohlášení a písem-
ná stanoviska k jiným otázkám z vlastní iniciati‑
vy Účetního dvora.

Po velmi intenzivním roce 2012 vypracoval EÚD 
v roce 2013 opět velký počet specifických výročních 
zpráv a zvláštních zpráv. Výroční zprávy poskytují 
větší objem analytických informací a zlepšila se i pre‑
zentace údajů, což usnadňuje srovnání mezi jednotli‑
vými oblastmi a obdobími.

Počet zpráv a stanovisek 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výroční zprávy o rozpočtu EU a o ERF 2 2 2 2 2 2

Specifické výroční zprávy o agenturách 
a decentralizovaných subjektech EU 29 37 40 42 50 50

Zvláštní zprávy 12 18 14 16 25 19

Stanoviska a ostatní publikace 5 1 6 8 10 6

Celkem 48 58 62 68 87 77

Úplné znění všech auditních zpráv a stanovisek je k dispozici ve 23 jazycích EU na internetových stránkách EÚD http://eca.europa.eu.

http://eca.europa.eu
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Kontrolní návštěvy provedené v roce 2013

Ačkoli velká většina auditní práce probíhá v ústře‑
dí Účetního dvora v Lucemburku, auditoři rovněž 
provádějí audit u orgánů členských států a dalších 
příjemců finančních prostředků EU (a návštěvy pro‑
vádějí též v sídlech mezinárodních organizací, jako 
např. OSN ve Švýcarsku). Účelem těchto návštěv je 
získat přímé důkazní informace.

Auditní návštěvy jsou zpravidla prováděny u ústřed‑
ních a místních orgánů, které se podílejí na zpra‑
cování, řízení a vyplácení peněžních prostředků 
EU a u konečných příjemců, kteří tyto prostředky 
získávají. 

Auditní návštěvy v rámci EU se často realizují v sou‑
činnosti s nejvyššími kontrolními institucemi přísluš‑
ných členských států. Auditní týmy tvoří zpravidla 
dva až tři auditoři a délka návštěv se může pohybo‑
vat od několika dnů až po dva týdny v závislosti na 
typu auditu a cestovní vzdálenosti.

Četnost a intenzita auditní práce v jednotlivých člen‑
ských státech a přijímajících státech záleží na typu 
auditu a výsledcích výběru vzorků. Počet a délka 
kontrolních návštěv se tak mezi zeměmi a rok od 
roku může lišit.

V roce 2013 strávili auditoři Účetního dvora celkem 6 619 dní kontrolami na místě (6 079 dní v členských stá‑
tech a 540 mimo EU), na kterých získávali důkazní informace pro výroční, specifické výroční a vybrané auditní 
úkoly. Srovnatelný objem času strávili auditoři také v orgánech a institucích EU v Bruselu a Lucemburku.

Auditoři EU cestující v motocyklové koloně od jednoho projektu 
k druhému.

Auditoři EU strávili

6 619 dní
kontrolami na místě
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1 Tento údaj nezahrnuje kontrolní návštěvy v řadě orgánů, agentur a dalších subjektů se sídlem v Bruselu a Lucemburku.

Kontrolní dny strávené návštěvami na místě v roce 2013
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Výroční zpráva o plnění rozpočtu EU 
za rozpočtový rok 2012

Během roku 2013 se hlavní díl práce EÚD na finanč‑
ním auditu a auditu souladu týkal plnění rozpočtu EU 
na rok 2012. Výsledná výroční zpráva za rok 2012 
byla zveřejněna 5. listopadu 2013.

Cílem výroční zprávy je předložit zjištění a závěry, 
které pomohou Evropskému parlamentu, Radě a ob‑
čanům posoudit kvalitu finančního řízení EU a zá‑
roveň poskytnout užitečná doporučení ke zlepšení. 
Základem výroční zprávy za rok 2012 bylo devate‑
nácté roční prohlášení o věrohodnosti (známé pod 
francouzskou zkratkou „DAS“), které se týká spolehli‑
vosti účetní závěrky EU a správnosti operací, na nichž 
se tato účetní závěrka zakládá.

U výroční zprávy za rok 2012 byl aktualizován 
způsob, jakým se vybírají vzorky operací, a to tak, 
aby se operace ve všech výdajových oblastech 
mohly prověřovat stejným způsobem – tj. ve fázi, 
kdy Komise výdaje schválí a zaúčtuje. Kontrolované 
základní soubory by tak měly být meziročně stabil-
nější, protože bude eliminován dopad kolísavé výše 
záloh. Tato standardizace způsobu, jakým EÚD vybírá 
vzorky operací, měla na odhadovanou míru chyb 
pro rozpočet na rok 2012 jako celek dopad ve výši 
0,3 procentního bodu.

Auditor EU při kontrole kapkové zavlažovací soustavy v zemědělském podniku.
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Hlavní sdělení výroční zprávy za rok 2012

 • Konsolidovaná účetní závěrka EU zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech 
finanční situaci Unie, výsledky jejích činností, peněžní toky a změny čistých aktiv k 31. prosinci 2012.

 • Odhadovaná míra chyb u výdajů z rozpočtu EU jako celku v roce 2012 opět vzrostla, a to z 3,9 % 
na 4,8 %. Odhadovaná míra chyb se od roku 2009 každý rok zvyšuje poté, co ve třech předchozích 
letech klesala.

 • Oblastí výdajů nejvíce náchylnou k chybám zůstal rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochra‑
na zdraví s odhadovanou mírou chyb 7,9 %, po níž následovala regionální politika, energetika a doprava 
s odhadovanou mírou chyb 6,8 %.

 • Zvýšení odhadované míry chyb bylo největší v oblastech výdajů zaměstnanost a sociální věci, země‑
dělství: podpora trhu a přímá podpora a regionální politika, energetika a doprava.

 • U většiny operací zatížených chybami v oblastech podléhajících sdílenému řízení (např. zemědělství 
a soudržnosti) měly orgány členských států k dispozici dostatečné informace k tomu, aby chyby 
zjistily a opravily.

 • Výrazný rozdíl mezi prostředky na závazky a na platby spolu s velkou částkou nečerpaných prostřed‑
ků na začátku současného programového období vedly k tomu, že se nahromadily nevyužité závazky 
ve výši odpovídající 2 letům a 3 měsícům (217 miliard EUR ke konci roku 2012). Z toho pramení tlak na 
rozpočet na platby. Aby se situace vyřešila, je nezbytné, aby Komise plánovala platební požadavky ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu.

 • V mnohých oblastech rozpočtu EU je legislativní rámec složitý a neklade se dostatečný důraz na výkon-
nost. Návrhy týkající se zemědělství a soudržnosti na programové období 2014–2020 se však i nadále 
v zásadě orientují na vstupy (na výdaje), a tudíž více na soulad s předpisy než na výkonnost.

Odhadovaná míra chyb

4,8 %
v rozpočtu EU
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Výroční zpráva o evropských 
rozpočtových fondech za rok 2012

Evropské rozvojové fondy (ERF) jsou financovány člen‑
skými státy EU, ale řízeny mimo rámec rozpočtu EU; 
podléhají vlastním finančním předpisům. Za finanční 
provádění operací financovaných z ERF odpovídá 
Evropská komise.

Evropské rozvojové fondy poskytují pomoc Evropské 
unie na rozvojovou spolupráci s africkými, karibský‑
mi a tichomořskými státy (státy AKT) a zámořskými 
zeměmi a územími (ZZÚ) na základě dohody z Coto‑
nou z roku 2000. Výdaje se v souladu s cíli udržitelné‑
ho rozvoje a postupné integrace států AKT a ZZÚ do 
světové ekonomiky zaměřují na omezení a konečné 
vymýcení chudoby. Východiskem výdajů jsou tři vzá‑
jemně se doplňující pilíře: rozvojová spolupráce, hos‑
podářská a obchodní spolupráce a politický rozměr.

Výroční zpráva EÚD o ERF za rok 2012 byla zveřejněna 
spolu se zprávou o plnění rozpočtu EU dne 5. listopa‑
du 2013. Obsahovala devatenácté prohlášení o věro‑
hodnosti týkající se evropských rozvojových fondů.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že účetní závěrka za 
rok 2012 věrně zobrazuje finanční situaci ERF a vý-
sledky jejich operací a peněžní toky. EÚD odhadl 
nejpravděpodobnější chybu pro výdajové operace ERF 
za rozpočtový rok 2012 na 3,0 %, což oproti míře za 
rok 2011 ve výši 5,1 % představuje snížení.

Specifické výroční zprávy týkající se 
agentur, decentralizovaných subjektů 
a dalších institucí EU za rok 2012

V roce 2013 zveřejnil Účetní dvůr 50 specifických 
výročních zpráv za rozpočtový rok 2012 týkajících se 
agentur, decentralizovaných subjektů (jako např. spo‑
lečných podniků) a dalších institucí EU. Jsou k dispozi‑
ci na internetové stránce EÚD http://eca.europa.eu. Na 
žádost Rady připravil EÚD dvě shrnutí – jedno týkající 
se ročních auditů evropských agentur a dalších sub‑
jektů a druhé týkající se společných evropských pod‑
niků pro výzkum. Tyto dva shrnující dokumenty, které 
usnadňují analýzu a srovnání, byly předloženy předse‑
dovi Evropského parlamentu, výboru pro rozpočtovou 
kontrolu (CONT) a Radě pro obecné záležitosti.

Agentury a decentralizované subjekty EU byly vy‑
tvořeny na základě legislativy EU, aby plnily zvláštní 
úkoly. Každá agentura má svůj mandát, správní radu, 
ředitele, zaměstnance a rozpočet. Agentury jsou 
rozmístěny v celé EU a působí v mnoha oblastech, 
jako je ochrana, bezpečnost, zdraví, výzkum, finance, 
migrace či cestování. Finanční riziko spojené s agen‑
turami a společnými podniky je sice ve srovnání 
s celkovým rozpočtem EU relativní nízké, avšak riziko 
poškození dobré pověsti Unie je vysoké: agentu‑
ry jsou v členských státech velmi viditelné a mají 
výrazný vliv na tvorbu politik a rozhodování a na 
provádění programů v životně důležitých oblastech 
pro občany EU.

50
specifických výročních zpráv

za rok 2012
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Všech 40 agentur a ostatních subjektů získalo ke 
spolehlivosti svých účetních závěrek za rok 2012 
výrok bez výhrad. Až na dvě agentury a ostatní sub‑
jekty byly operace, na nichž se tyto účetní závěrky 
zakládaly, ve všech významných (materiálních) ohle‑
dech legální a správné. EÚD vydal výrok s výhradou 
pro EIT (Evropský inovační a technologický institut) 
a odmítl vydat výrok pro FRONTEX (Evropskou agen‑
turu pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích).

Všech sedm společných podniků předložilo spoleh‑
livou účetní závěrku za rok 2012, avšak ke třem vydal 
EÚD výrok s výhradou k legalitě a správnosti operací, 
na nichž se účetní závěrka zakládala: ENIAC (nano‑
elektronika), ARTEMIS (vestavěné počítačové systé‑
my) a IMI (iniciativa pro inovativní léčiva).

Zvláštní zprávy v roce 2013

Kromě výročních zpráv a specifických výročních 
zpráv zveřejňuje EÚD v průběhu roku také zvláštní 
zprávy, jejichž obsahem jsou výkonnostní audity 
a audity souladu, které se týkají konkrétních rozpoč‑
tových oblastí a vybraných témat souvisejících s ří‑
zením. EÚD vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, 
aby měly co největší dopad a zároveň aby co nejlépe 
využil své zdroje. Vybrané audity představují značně 
velké a složité úkoly a jejich dokončení obvykle trvá 
podstatně více než rok (cílem je 18 měsíců).

Při výběru témat přihlíží Účetní dvůr k:

 • rizikům, která ohrožují výkonnost nebo soulad 
s předpisy v dané oblasti příjmů či výdajů,

 • objemu příjmů a výdajů v dané oblasti,

 • době, která uplynula od případného předchozí‑
ho auditu,

 • očekávanému vývoji právního rámce,

 • politickému i veřejnému zájmu.

19
zvláštních zpráv

přijato v roce 2013

Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň, Dánsko
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Hlavní fáze zvoleného auditu výkonnosti nebo auditu souladu s předpisy

Analyzuje se užitečnost a proveditelnost navrhovaného auditu.

Adoption

Publication

Stanoví se rozsah, cíle, koncepce, metodika a časový plán auditu.

Multidisciplinární týmy shromažďují důkazní informace přímo v ústředí Komise 
a v členských státech a státech, které jsou příjemci podpory.

Řízení o sporných otázkách s kontrolovaným subjektem.

Přijetí zprávy.

Zveřejnění

Přijetí

Řízení o sporných
otázkách

Vypracování návrhu
zprávy

Analýza zjištění

Práce v terénu

Plánování auditu

Předběžná studie

V dialogu s kontrolovaným subjektem se potvrzují skutečnosti a na základě 
důkazních informací se stanovují závěry ve vztahu k cílům auditu.

Jasná a strukturovaná prezentace hlavních zjištění a závěrů.

Zveřejnění zvláštní zprávy ve 23 úředních jazycích s odpověďmi 
kontrolovaného subjektu.

Na několika následujících stranách jsou pod přísluš‑
nými okruhy finančního rámce – víceletého rozpočtu 
EU – představena krátká shrnutí 19 zvláštních zpráv, 
které EÚD přijal v roce 2013.

Všechny zvláštní zprávy jsou v plném znění zveřejně‑
ny na internetových stránkách EU http://eca.europa.eu 
a prostřednictvím internetového knihkupectví EU Book‑
shop ve 22 jazycích EU (23 v případě zpráv přijatých po 
přistoupení Chorvatska).
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Udržitelný růst

Udržitelný růst se zaměřuje na růst a pracovní místa a spadají pod něj dvě oblasti.

V rámci podokruhu konkurenceschopnost se financuje výzkum a technologický rozvoj, propojení Evropy 
prostřednictvím sítí EU, vzdělávání a odborná příprava, podpora konkurenceschopnosti na plně integrova‑
ném jednotném trhu, agenda sociální politiky a vyřazování jaderných zařízení z provozu. Výdaje EU určené 
na konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost na období 2007–2013 činily 89,4 miliardy EUR, neboli 
9,2 % rozpočtu EU, přičemž téměř dvě třetiny této částky připadaly na výzkum a vývoj.

Soudržnost pro růst a zaměstnanost souvisí především s politikou soudržnosti, která se provádí prostřed‑
nictvím fondů na určité oblasti činností, kam patří Evropský sociální fond (ESF), Evropský fond pro regionální 
rozvoj (FRR) a Fond soudržnosti (FS). Prostředky z těchto fondů vynakládá Komise spolu s členskými státy EU 
formou sdíleného řízení. Plánované výdaje EU na soudržnost na období 2007–2013 činily 348,4 miliardy EUR, 
tj. 35,7 % celkového rozpočtu EU.

V roce 2013 přijal EÚD v této oblasti následující 
zvláštní zprávy.

 • Provádění sedmého rámcového programu 
pro výzkum (2/2013) – ve zprávě se posuzovalo, 
zda Komise zajišťuje efektivní provádění 7. RP. 
Audit byl zaměřen na pravidla pro účast, postupy 
Komise a zavádění dvou nových nástrojů a jeho 
výsledky budou pravděpodobně užitečné nejen 
pro zbývající období 7. RP, ale rovněž pro provoz‑
ní nastavení příštího rámcového programu pro 
výzkum – programu Horizont 2020. EÚD dospěl 
k závěru, že Komise zavedla do pravidel pro účast 
v 7. RP řadu zjednodušení a že byla v některých 
případech schopna sladit ustanovení 7. RP s po‑
stupy používanými příjemci, ale že v budoucnos‑
ti bude třeba učinit v tomto ohledu ještě více. 
Řízení 7. RP je kvalitní ve třech oblastech: v ob‑
lasti koncepce procesů, činností zaměřených na 
optimalizaci a v oblasti informací pro řízení, ale 
méně účinné v oblasti nástrojů a zdrojů. 

Zkrátila se doba zpracování při udělování gran‑
tů, ale tato doba se přiblížila devíti měsícům 
teprve v roce 2012. Audit upozornil na osvěd‑
čené postupy, jak dále zkrátit dobu pro udělení 
grantu. Kontroly kvality týkající se výběru a sle‑
dování projektů fungují dobře. Model finanční 
kontroly u 7. RP však dostatečně nezohledňuje 
riziko chyb. V praxi to znamená, že nízkoriziko‑
ví výzkumní pracovníci jsou v 7. RP podrobeni 
příliš mnoha kontrolám. 

7. RP je jedním z klíčových nástrojů pro finan‑
cování výzkumu. Má za cíl posílit průmyslovou 
konkurenceschopnost a plnit výzkumné potřeby 
dalších politik EU. Týká se období 2007–2013 
a jeho celkový rozpočet činí přes 50 miliard EUR. 
Naprostou většinu rozpočtu programu vynakládá 
Komise či její výkonné agentury ve formě grantů.
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 • Byly programy Marco Polo účelné v přesunu 
dopravy ze silnic? (3/2013) – ve zprávě se po‑
suzovalo, zda Komise programy plánovala, řídila 
a dohlížela na ně tak, aby jejich účelnost byla co 
nejvyšší, a zda financované projekty byly účelné. 
Auditní práce se na úrovni programů zaměřovaly 
především na analýzu posouzení dopadů, hod‑
nocení a výsledků průzkumů, přezkum hodnoce‑
ní projektových návrhů, provádění dokumentár‑
ních prověrek toho, jak se monitorují uzavřené 
grantové dohody, a na jednání se členy výboru 
pro program Marco Polo o vnitrostátních reži‑
mech podpory. Při auditu bylo zjištěno, že nebyl 
předložen dostatek relevantních projektů, proto‑
že tržní situace a pravidla programu provozova‑
tele od využití tohoto režimu odrazovaly. Polovi‑
na kontrolovaných projektů měla jen omezenou 
udržitelnost. Jedním z hlavních zjištění auditu 
byly závažné skutečnosti nasvědčující tomu, že 
dochází k efektu mrtvé váhy, tj. projekty by byly 
zahájeny i bez financování EU. 

Od roku 2003 se z programů Marco Polo I a II finan‑
cují projekty dopravních služeb, které přesouvají 
nákladní dopravu ze silnic na železnice, na vnitro‑
zemské vodní cesty a do námořní dopravy na krátké 
vzdálenosti. Tyto programy spadají pod cíl dopravní 
politiky EU vytvářet alternativy k výhradně silniční 
přepravě nákladu. Prostřednictvím tohoto obecně 
uznávaného cíle se má omezit mezinárodní silniční 
nákladní doprava, a tím snížit dopad nákladní 
dopravy na životní prostředí, odlehčit přetíženým 
silnicím a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

 • Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti 
EU vynakládány na silnice řádně? (5/2013) – 
ve zprávě se posuzovalo, zda projekty silniční 
infrastruktury v rámci politiky soudržnosti EU 
dosáhly svých cílů s přiměřenými náklady. Audit 
se zaměřil na 24 spolufinancovaných silničních 
projektů v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku, 
jejichž celková hodnota překročila 3 miliardy EUR. 
Těmto čtyřem členským státům byl na silniční 
projekty v rámci politiky soudržnosti v období 
2000–2013 přidělen největší objem prostředků, 
které představovaly přibližně 62 % veškerého 
spolufinancování EU určeného na silnice. Audit 
zahrnul dálnice (10 projektů), rychlostní silnice 
(10 projektů) a běžné hlavní silnice se dvěma 
jízdními pruhy (čtyři projekty). Auditoři zjistili, že 
všechny projekty, které byly předmětem auditu, 
zvýšily kapacitu a kvalitu silničních sítí a vedly 
k úsporám cestovní doby a větší bezpečnosti 
silničního provozu. Cíle v oblasti hospodářského 
rozvoje však nebyly měřitelné a nejsou k dispozici 
informace o dopadu projektů na ekonomiku na 
místní nebo celostátní úrovni. Skutečná hospo‑
dářská životaschopnost – vypočtená pomocí 
podílu přínosů a nákladů na základě skutečných 
nákladů a využití – byla u poloviny projektů 
oproti předpokladům ve fázi plánování (význam‑
ně nižší náklady anebo vyšší provoz) významně 
nižší. Auditoři zjistili, že kvůli příliš optimistickým 
prognózám intenzity provozu byly průměrné 
náklady na kilometr kontrolovaných silničních 
projektů v poměru k ročnímu objemu provozu 
čtyřikrát vyšší ve Španělsku než v Německu, 
přičemž Polsko a Řecko se nacházely mezi těmito 
dvěma krajnostmi. Zvolený typ silnice nebyl 
často nejvhodnější pro intenzitu provozu na dané 
komunikaci. Tam, kde mohly dopravní problé‑
my vyřešit rychlostní silnice (které jsou o 43 % 
levnější), byly upřednostňovanou volbou dálnice. 
EÚD doporučil, aby členské státy u stavebních 
projektů zajistily mezinárodní hospodářskou sou‑
těž a orientovaly své systémy zadávání veřejných 
zakázek na zajištění nejhospodárnějších nabídek.

V letech 2000 až 2013 přidělila EU z Evropského fon‑
du pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti 
na spolufinancování výstavby a rekonstrukce silnic 
přibližně 65 miliard EUR.

Program Marco Polo podporuje využívání námořní dopravy na 
krátké vzdálenosti.
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 • Přispěl Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci k opětovnému profesnímu za-
členění propuštěných pracovníků přidanou 
hodnotou EU? (7/2013) – ve zprávě se posu‑
zovalo, zda Evropský globalizační fond (EGF) 
účelně přispěl k brzkému návratu propuštěných 
pracovníků na pracovní trh. Auditoři zjistili, že 
většině způsobilých pracovníků byla nabídnuta 
personalizovaná a dobře koordinovaná podpora, 
avšak všechny kontrolované případy zahrnovaly 
opatření na podporu příjmů, kterou by členské 
státy vyplatily tak jako tak. Opatření na podpo‑
ru příjmů přitom představovala 33 % nákladů 
proplacených na všechny prověřované interven‑
ce. Navíc neexistovaly dostatečné údaje, jež by 
umožňovaly posoudit účelnost prostředků, po‑
kud jde o opětovné profesní začlenění propuště‑
ných pracovníků.

EGF je koncepčně zaměřen na řešení krátkodobých 
a jednorázových nouzových situací. Podporuje od‑
bornou přípravu, pomoc při zahájení samostatné 
výdělečné činnosti, koučink a pomoc při převedení 
do jiného zaměstnání (outplacement). EGF spolufi‑
nancuje opatření z 50 % nebo 65 %, přičemž rozdíl 
doplácí členský stát. Od března 2007 do prosince 
2012 vyplatil Evropský globalizační fond pracovní‑
kům, kteří ztratili zaměstnání při masovém propou‑
štění v důsledku velkých změn ve struktuře světové‑
ho obchodu, více než 600 milionů EUR.

 • Inventura „jednotného auditu“ (single audit) 
a spolehlivost práce vnitrostátních audit-
ních orgánů v oblasti soudržnosti z hlediska 
Komise (16/2013) – ve zprávě se posuzovalo, do 
jaké míry se Komise může spoléhat na práci vnit‑
rostátních auditních orgánů pro účely odvození 
vlastní jistoty v oblasti regionální politiky, a pro‑
váděla se inventura toho, jak Komise prováděla 
model „jednotného auditu“ do konce roku 2012. 
EÚD zejména zkoumal, zda Komise řádně využí‑
vala informace poskytované vnitrostátními audit‑
ními orgány a zda zajistila jednotnost koncepce 
auditu formou pokynů a podpory auditních 
orgánů. Auditoři EU také analyzovali náklady na 
posílené auditní mechanismy zavedené v progra‑
movém období 2007–2013.

Cílem „jednotného auditu“ je předcházet duplikaci 
kontrolní práce a snižovat celkové náklady na kon‑
trolní a auditní činnosti na úrovni členských států 
a Komise. Rovněž usiluje o snížení administrativní 
zátěže kontrolovaných subjektů. EÚD odhaduje, že 
na audit regionální politiky EU vydaly členské státy 
v období 2007–2013 přibližně 860 milionů EUR. 
Tato částka odpovídá 0,2 % celkového rozpoč-
tu na regionální politiku.

EGF podporuje pracovníky, kteří ztratili zaměstnání.
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V roce 2013 přijal EÚD v této oblasti následující 
zvláštní zprávy.

 • Byla podpora EU potravinářskému průmyslu 
na přidávání hodnoty zemědělským produk-
tům účelná a efektivní? (1/2013) – ve zprávě se 
posuzovalo, zda bylo dané opatření koncipováno 
a realizováno způsobem, který zajistil efektivní 
financování projektů zaměřených na jasně stano‑
vené potřeby, a zda bylo toto opatření monitoro‑
váno a hodnoceno způsobem, který umožňoval 
prokázat výsledky opatření. EÚD zjistil, že projek‑
ty většinou zlepšily finanční výkonnost přísluš‑
ných podniků a řada kontrolovaných projektů 
může přinést určitou přidanou hodnotu. To však 
nelze přičíst ani koncepci opatření, ani systémům 
pro výběr projektů, které členské státy používají. 
Chyběly dostatečné důkazní informace o tom, 
že podporované společnosti dotaci potřebova‑
ly, nebo bylo nejasné, jakých konkrétních cílů 
politiky se mělo pomocí dotace dosáhnout. EÚD 
dospěl k závěru, že podpora nesměřovala sy‑
stematicky k projektům, které účelně a efektivně 
přidávaly hodnotu zemědělským produktům.

Jako součást společné zemědělské politiky jsou 
podnikům, které zpracovávají zemědělské produkty 
a uvádějí tyto produkty na trh, k dispozici dotace 
v rámci politiky rozvoje venkova EU, a to prostřed‑
nictvím opatření s názvem „přidávání hodnoty 
zemědělským a lesnickým produktům“, jež usiluje 
o zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 
a lesnictví. 

Na tuto podporu byla v rozpočtu EU vyčleněna pro 
období 2007–2013 částka 5,6 miliardy EUR. Toto fi‑
nancování doplňovala vnitrostátní podpora, takže 
celkové veřejné výdaje na danou oblast představo‑
valy 9 miliard EUR.

 • Dosáhly členské státy a Komise opatřeními 
pro diverzifikaci hospodářství venkova efek-
tivnosti nákladů? (6/2013) – ve zprávě se posu‑
zovalo, zda byla opatření navržena a prováděna 
takovým způsobem, aby účelně přispěla k růstu 
a zaměstnanosti, a zda byly pro financování 
zvoleny nejúčelnější a nejefektivnější projekty. 
Dále EÚD posuzoval, zda dostupné údaje z mo‑
nitorování a hodnocení obsahovaly spolehlivé, 
úplné a včasné informace o výsledcích opatření. 
Auditoři dospěli k závěru, že celkově Komise 
a členské státy dosáhly prostřednictvím opatření 
k diverzifikaci hospodářství venkova jen omeze‑
né efektivnosti nákladů, protože podpora nebyla 
systematicky směrována do projektů, u nichž 
existovala nejvyšší pravděpodobnost dosažení 
účelu opatření.

Výdaje EU na rozvoj venkova určené na diverzifi‑
kaci jeho hospodářství mají řešit zjištěné problémy 
venkovských oblastí, jako je vylidňování, nedosta‑
tek ekonomických příležitostí a nezaměstnanost. 
Z těchto výdajů se osobám a venkovským pod‑
nikům poskytuje financování na podporu růstu, 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. Plánované 
výdaje EU na tato opatření na období 2007–2013 
činily 5 miliard EUR.

Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

EU má rozsáhlou odpovědnost za politiky v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rybolovu a životního pro‑
středí. Plánované výdaje na období 2007–2013 činily 413,1 miliardy EUR, tj. 42,3 % celkového rozpočtu EU.

Tři čtvrtiny výdajů připadají na přímé platby zemědělcům a podporu zemědělských trhů prostřednictvím 
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) – „prvního pilíře“ společné zemědělské politiky (SZP). Další 
pětinou výdajů podporuje Evropská unie rozvoj venkova, který je financován z Evropského zemědělského fon‑
du pro rozvoj venkova (EZFRV) – „druhého pilíře“ SZP. Zemědělství a rozvoj venkova spadá pod sdílené řízení 
Komise a členských států.
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 • Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty 
lesů z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (8/2013) – ve zprávě se posu‑
zovalo, zda je podpora rozvoje venkova určená 
na zvýšení hospodářské hodnoty lesů řízena 
efektivně a účelně. Audit se týkal jak Komise, tak 
vybraných členských států – Španělska (Galicie), 
Itálie (Toskánsko), Maďarska, Rakouska a Slovin‑
ska –, na něž připadalo více než 50 % celkových 
vykázaných nákladů. Při auditu byly v koncepci 
opatření zjištěny nedostatky, které významně 
bránily jeho úspěšnému provádění: na úrovni Ko‑
mise nebyla provedena zvláštní analýza situace 
v lesnictví v EU, která by navrhovanou zvláštní 
finanční pomoc pro zvýšení hospodářské hodno‑
ty lesů soukromých vlastníků a obcí odůvodňo‑
vala. V právních předpisech nebyly definovány 
hlavní prvky opatření, zejména význam pojmů 
„hospodářská hodnota lesů“ a „lesnický podnik“. 
Členské státy stanovily velice rozdílné velikosti 
lesnických podniků, při jejichž překročení se 
vyžadoval lesní hospodářský plán. 

EÚD zjistil, že jen několik kontrolovaných projek‑
tů výrazně zvýšilo hospodářskou hodnotu lesů, 
buďto zvýšením hodnoty pozemků (vybudová‑
ním lesních stezek a cest), nebo hodnoty lesních 
porostů (pěstebními činnosti jako vyvětvováním 
či probírkou).

Celkový objem prostředků přidělených na opatření 
v období 2007–2013 činil 535 milionů EUR.

Na lesy a zalesněné plochy připadá 40 % celkové rozlohy půdy v EU.
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 • Společná zemědělská politika: Má zvláštní 
podpora poskytovaná podle článku 68 naří-
zení Rady (ES) č. 73/2009 kvalitní koncepci 
a je dobře prováděna? (10/2013) – ve zprávě se 
posuzovalo, zda byly zavedení podpory stano‑
vené v článku 68 a také způsob jejího provádění 
v letech 2010 a 2011 (řídicí a kontrolní mecha‑
nismy) v souladu se společnou zemědělskou 
politikou (SZP) a dále zda byly nutné, relevantní 
a podporované uspokojivým kontrolním systé‑
mem. Při auditu bylo zjištěno, že rámec, který 
měl zajišťovat, aby se tato podpora poskytova‑
la pouze v jasně vymezených případech, nebyl 
dostatečný. Komise měla nad odůvodňováním 
těchto případů malou kontrolu a členské státy 
měly při provádění těchto plateb značnou míru 
volnosti. Komise většinou nemohla podniknout 
žádné právně závazné kroky a jedinou povinnos‑
tí členských států bylo oznámit Komisi rozhod‑
nutí, která přijaly. V důsledku toho se článek 68 
neprováděl vždy v souladu se SZP a nebyly do‑
statečné důkazní informace o tom, že zavedená 
opatření byla vždy nutná či relevantní z hlediska 
jejich potřeby, účinnosti a také objemu podpo‑
ry, která byla k dispozici. Při auditu bylo rovněž 
zjištěno, že provádění opatření podpory podle 
článku 68 negativně ovlivňovaly různé nedostat‑
ky, jako např. v administrativních a kontrolních 
systémech, které byly vytvořeny, aby zajišťovaly 
správné provádění stávajících opatření. Týkalo se 
to také řídicích systémů, administrativních kon‑
trol a kontrol na místě, a to někdy i v případech, 
kdy už existovala značná řídicí a kontrolní zátěž.

Po zavedení režimu jednotné platby v roce 2003 
bylo členským státům povoleno vyčlenit až 10 % 
jejich vnitrostátních stropů v rámci společné země‑
dělské politiky (SZP) na zvláštní podporu a zejména 
pak pokračovat v určitých podpůrných opatřeních 
pro zemědělce vázaných na produkci. Tato zvlášt‑
ní podpora byla následně rozšířena článkem 68 
nařízení č. 73/2009, jímž byl zvýšen počet cílů 
nebo činností, na které se podpora mohla posky‑
tovat. Celkový rozpočet na období 2010–2013 činil 
6,4 miliardy EUR.

 • Mohou Komise a členské státy prokázat, 
že rozpočtové prostředky EU přidělené na 
politiku rozvoje venkova jsou dobře vynaklá-
dány? (12/2013) – ve zprávě se posuzovalo, zda 
je jasně uvedeno, čeho se má pomocí výdajů na 
rozvoj venkova dosáhnout, a zda existují spoleh‑
livé informace o tom, čeho bylo prostřednictvím 
výdajů dosaženo a nakolik efektivně. Klíčovou 
roli při tom hraje systém monitorování a hodno‑
cení, jinak také označovaný jako společný rámec 
pro monitorování a hodnocení (CMEF). Při auditu 
se dospělo k závěru, že Komise a členské státy 
dostatečně neprokázaly, čeho bylo ve vztahu 
k cílům politiky rozvoje venkova dosaženo, a že 
chybí jistota o tom, že rozpočet EU na rozvoj 
venkova byl dobře vynaložen.

EU přidělila na dosažení cílů rozvoje venkova ve fi‑
nančním období 2007–2013 téměř 100 miliard EUR. 
Členské státy spolufinancovaly z vlastních zdrojů 
své programy rozvoje venkova (PRV) částkou 58 mi‑
liard EUR. Tyto programy vypracovávají členské 
státy, které je po schválení Komisí realizují.
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 • Je složka Životní prostředí programu LIFE 
účinná? (15/2013) – ve zprávě se posuzovalo, zda 
koncepce a provádění složky Životní prostředí 
přispěly k účinnosti programu. Audit byl zamě‑
řen na projekty financované v letech 2005–2010 
a auditoři EU v jeho rámci navštívili příslušné 
útvary Komise a rovněž pět členských států, 
které patří k největším příjemcům prostředků 
z programu LIFE (Německo, Španělsko, Francie, 
Itálie a Spojené království) a na něž připadá 55 % 
rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho projektů. 
EÚD zjistil, že složka LIFE Životní prostředí celko‑
vě nefungovala účinně, neboť nebyla dostatečně 
dobře koncipována a prováděna.

Současný program LIFE má průměrný roční rozpo‑
čet na financování projektů 239 milionů EUR, což 
představuje méně než 1,5 % celkových odhadova‑
ných výdajů EU na oblast životního prostředí. To je 
skromný rozpočet na ambiciózní cíl: přispět k roz‑
voji, aktualizaci a provádění politiky EU v oblasti ži‑
votního prostředí a příslušné legislativy. Téměř 50 % 
tohoto rozpočtu, tj. 120 milionů EUR, je určeno na 
složku LIFE Životní prostředí. Ze zbývající poloviny 
se financují ostatní dvě složky – LIFE Příroda a LIFE 
Informace.

 • Spolehlivost výsledků kontrol, které prová-
dějí členské státy u zemědělských výdajů 
(18/2013) – ve zprávě se posuzovala spolehlivost 
statistických zpráv členských států o výsledcích 
správních kontrol a kontrol na místě. Platební 
agentury členských států provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit jejich 
způsobilost. Dále u vzorku žadatelů uskuteč‑
ňují kontroly na místě. Zjištěné chyby vedou ke 
snížení výše podpory vyplácené žadateli. Členské 
státy ročně předkládají výsledky těchto kontrol 
Komisi a ta na jejich základě vypočítává míru 
zbytkových chyb, která je odhadem nesprávností 
v platbách po provedení všech kontrol. Statistic‑
ká platnost míry zbytkových chyb byla součástí 
auditu. Tento i předcházející audity EÚD a také 
audity Komise ukazují, že zavedené systémy pro 
správní kontroly a kontroly na místě jsou jen 
částečně účinné, což výrazně snižuje spolehlivost 
informací, které členské státy Komisi poskytují.

Komise sdílí odpovědnost za řízení SZP s členský‑
mi státy. Zemědělské výdaje jsou tak spravovány 
a vypláceny národními nebo regionálními plateb‑
ními agenturami, které předkládají zprávy Komisi. 
Členské státy určují nezávislé certifikační orgány, 
které pro Komisi osvědčují roční účetní závěrky 
platebních agentur a kvalitu kontrolních systémů, 
jež agentury zavedly.
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EU jako globální hráč

Činnosti EU v oblasti vnějších vztahů se zaměřují na rozšíření, posilování stability, bezpečnosti a prosperity 
v sousedních zemích, aktivní účast na podpoře udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni a opatření na 
podporu globální politické správy a zajišťování strategické bezpečnosti a bezpečnosti občanů.

Na splnění těchto cílů v období 2007–2013 vyčlenila EU 55,9 miliardy EUR, tj. 5,7 % celkového rozpočtu. Většinu 
výdajů řídí přímo Komise z ústředí nebo prostřednictvím svých delegací. Některé typy podpory jsou řízeny 
společně s mezinárodními organizacemi.

V roce 2013 přijal EÚD v této oblasti následující 
zvláštní zprávy.

 • Spolupráce EU s Egyptem v oblasti správy 
věcí veřejných (4/2013) – ve zprávě se posuzo‑
valo, zda Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost (ESVČ) účelně řídily podporu EU 
tak, aby v Egyptě zlepšily správu věcí veřejných 
před povstáním v roce 2011 i po něm. Celkově 
ESVČ a Komise nebyly schopny podporu EU na 
zlepšení správy věcí veřejných v Egyptě účelně 
řídit. Ačkoli Komise před povstáním začlenila do 
akčního plánu EU‑Egypt v rámci evropské politi‑
ky sousedství (EPS) velký počet otázek v oblasti 
lidských práv a demokracie, nebyla schopna 
dosáhnout žádného pokroku. I přes značný 
objem prostředků poskytnutých prostřednic‑
tvím rozpočtové podpory nebyl tento nástroj při 
podpoře řízení veřejných financí účelný. Stále 
je třeba řešit zásadní nedostatky, kterými je ne‑
dostatečná transparentnost rozpočtu, neúčinná 
kontrola a všudypřítomná korupce. V přezkumu 
EPS po povstání nebyla silně zdůrazněna práva 
žen a menšin.

Na období 2007–2013 získal Egypt od EU prostředky 
ve výši přibližně 1 miliardy EUR. Jelikož více než 
polovina této částky byla poskytnuta přes egyptské 
ministerstvo financí s využitím mechanismu po‑
moci označovaného jako rozpočtová podpora, ve 
významné míře se spoléhalo na egyptskou správu 
veřejných financí.

 • Přímá podpora Evropské unie pro palestin-
skou samosprávu (14/2013) (viz „Audit výkon‑
nosti v praxi“)

Dívky ve škole v Egyptě
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Audit výkonnosti v praxi

Přímá podpora Evropské unie pro palestinskou samosprávu

Celý svět sleduje palestinsko‑izraelský 
mírový proces již po mnoho let. Výjim‑
kou není ani Evropská unie. EU jako jeden 
z klíčových globálních hráčů v regionu 
poskytuje okupovaným palestinským úze‑
mím významnou podporu. Od roku 1994 
vynaložila více než 5,6 miliardy EUR, 
aby podpořila svůj obecný cíl, kterým je 
přispět k dosažení řešení v podobě dvou 
států, a ukončit tak izraelsko‑palestinský 
konflikt. Od roku 2008 je nejrozsáhlejším 
programem na okupovaných palestinských 
územích přímá finanční podpora (PFP) 
PEGASE, z níž bylo v letech 2008 až 2012 
poskytnuto financování ve výši přibližně 
1 miliardy EUR. Cílem programu je pomoci 
palestinské samosprávě plnit její závazky 
vůči státním zaměstnancům, důchodcům 
a ohroženým rodinám, zajistit základní 
veřejné služby a zlepšit veřejné finance.

EÚD provedl výkonnostní audit této podpory. Auditoři prováděli práce v době od 1. července do 31. prosin‑
ce 2012 a důkazní informace shromažďovali prostřednictvím dokumentárních přezkumů, pohovorů a přede‑
vším návštěv východního Jeruzaléma, Západního břehu (Rámaláhu, Nábulusu, Jericha a Tulkaremu) a Gazy, 
kde vedli pohovory v úřadě zástupce EU, s jednotlivými přijímajícími institucemi a zástupci palestinské 
samosprávy, mezinárodními dárci, auditorskými firmami a místními podniky. Auditoři se také setkali s jed‑
notlivými učiteli, lékaři a ohroženými rodinami, kteří byli přímými příjemci PFP PEGASE. Prostředí, v němž se 
auditoři pohybovali, je přivádělo do náročných situací, v nichž se museli vyrovnávat se zpožděními, potřebo‑
vali zvláštní bezpečnostní povolení a cestovali v obrněných vozidlech v doprovodu ozbrojené ostrahy.

Cílem auditu bylo posoudit, jak kvalitně Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Komise řídily PFP PEGA‑
SE. Audit se zaměřil na koncepci a způsob provádění programu, dosažené výsledky a jejich udržitelnost.

Auditoři dospěli k závěru, že Komisi a ESVČ se podařilo přímou finanční podporu palestinské samosprávě 
v obtížných podmínkách realizovat, ale vzrůstá potřeba řadu aspektů současného přístupu zrevidovat, 
a to především kvůli nejisté udržitelnosti. EÚD se domnívá, že palestinskou samosprávu je třeba mít k tomu, 
aby především ve vztahu ke státní službě provedla více reforem. Současně by měl být nalezen způsob, jak 
více zapojit Izrael, aby podnikl nutné kroky k zajištění účinnosti PFP PEGASE.

I když program významně přispěl k pokrytí mzdových nákladů palestinské samosprávy, rostoucí počet pří‑
jemců a klesající financování prostřednictvím PFP PEGASE od ostatních dárců vedlo k výrazným prodlením 
s vyplácením platů v roce 2012, což vyvolávalo mezi palestinským obyvatelstvem nepokoje.

Nemocnice v Gaze, kde byli přímými příjemci PFP PEGASE lékaři.
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PFP PEGASE přispěl k poskytování základních veřejných služeb, ale kvůli tamější politické situaci dostává 
v Gaze plat značný počet státních zaměstnanců, aniž pracují nebo poskytují jakékoli veřejné služby. Komise 
a ESVČ se tímto problémem dostatečně nezabývaly.

Přes rozsah financování z PFP PEGASE se palestinská samospráva v roce 2012 potýkala se značným rozpočto‑
vým schodkem, který také ohrožoval reformy řízení veřejných financí. Ohrožení finanční udržitelnosti pales‑
tinské samosprávy je v konečném efektu do velké míry důsledkem mnoha překážek, které do cesty hospodář‑
skému rozvoji okupovaných palestinských území klade vláda Izraele, a které tak rovněž oslabují účinnost PFP 
PEGASE.

Na základě těchto zjištění předložil Účetní dvůr ESVČ a Komisi řadu doporučení. Mělo by se posílit programo‑
vání budoucí PFP PEGASE, snížit správní náklady tím, že se pro zakázky týkající se řízení a kontroly PFP PEGASE 
budou používat soutěžní zadávací řízení, zjednodušit systém řízení PFP PEGASE, spojit budoucí PFP PEGASE 
s určitými podmínkami (především konkrétním pokrokem palestinské samosprávy při reformě státní služby 
a řízení veřejných financí) a ukončit financování platů a důchodů státních zaměstnanců v Gaze z PFP PEGASE 
a převést je na Západní břeh.

EÚD konečně doporučuje, aby ESVČ a Komise společně se širším společenstvím dárců v rámci širší spolupráce 
mezi EU a Izraelem více zaangažovaly Izrael s cílem určit, jaké kroky by měl Izrael učinit, aby byla PFP PEGASE 
účinnější.

Zveřejnění zprávy se setkalo s velkým politickým a mediálním zájmem. Mediální zájem zahrnoval titulky ve 
významných zahraničních novinách, televizní zpravodajství a diskuse v Evropě, na Blízkém východě, v Asii, 
v Severní i Jižní Americe a Oceánii a diskuse v blogosféře.

Zpráva byla předložena Evropskému parlamentu, který se se závěry a doporučeními EÚD v plném rozsahu 
ztotožnil. Parlament ESVČ a Komisi vybídl, aby přijaly nezbytná opatření s cílem zlepšit poskytování podpory 
palestinské samosprávě.

Auditní tým: (zleva) Francis Joret, Fabrice Mercade, člen EÚD Hans Gustaf Wessberg, Jana Hošková a Svetoslav Christov.



25Naše činnosti

 • Podpora EU určená na správu věcí veřejných 
v Demokratické republice Kongo (9/2013) – 
ve zprávě se posuzovalo, zda byla podpora EU 
poskytovaná na správu věcí veřejných relevant‑
ní z hlediska potřeb a dosažení plánovaných 
výsledků a zda Komise brala při koncipování 
programů EU dostatečný ohled na nestabilní 
situaci v Demokratické republice Kongo (DRK). 
Předmětem auditu byla podpora, kterou EU 
poskytla na volební proces, reformu bezpečnost‑
ního sektoru (spravedlnost a policie), reformu 
správy veřejných financí a decentralizaci v le‑
tech 2003–2011. Při auditu se dospělo k závěru, 
že účinnost pomoci EU určené na správu věcí 
veřejných v DRK je omezená. Podpora EU určená 
na správu věcí veřejných: podpora je nastavena 
v rámci celkově dobré strategie spolupráce, je 
zaměřena na hlavní potřeby v této oblasti a do‑
sáhla určitých výsledků. Pokrok je však pomalý, 
nerovnoměrný a celkově omezený. Očekávané 
výsledky má nebo pravděpodobně bude mít 
méně než polovina programů. Udržitelnost je ve 
většině případů nerealistická.

Dobrá správa věcí veřejných je zcela zásadní 
evropskou hodnotou a zároveň klíčovou složkou 
rozvojové spolupráce EU s třetími zeměmi. Po opě‑
tovném navázání strukturální spolupráce s DRK jí 
EU poskytla mezi lety 2003 a 2011 podporu ve výši 
přibližně 1,9 miliardy EUR, čímž se řadí k největším 
rozvojovým partnerům této země.

 • Rozvojová pomoc EU pro Střední Asii 
(13/2013) – ve zprávě se posuzovalo, jak Ko‑
mise a ESVČ naplánovaly a řídily rozvojovou 
pomoc středoasijským republikám (Kazachstá‑
nu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu 
a Uzbekistánu) v období 2007–2012. Při auditu 
bylo zjištěno, že Komise a ESVČ vyvinuly značné 
úsilí, a to za obtížných okolností, aby naplánovaly 
a realizovaly program rozvojové pomoci EU pro 
Střední Asii koncipovaný v regionálním strate‑
gickém dokumentu z dubna 2007. Plánování 
a rozdělení pomoci bylo obecně uspokojivé, její 
realizace již méně.

Mezi lety 1991 a 2013 přidělila EU na rozvojovou 
a humanitární pomoc těmto zemím více než 
2,1 miliardy EUR, přičemž 750 milionů EUR z této 
částky připadlo na období 2007–2013. Od roku 2007 
do roku 2012 vyplatila Komise středoasijským 
zemím v rámci rozvojové pomoci 435 milionů EUR, 
přičemž k hlavním příjemcům patřil Kyrgyzstán 
a Tádžikistán.

 • Financování opatření v oblasti klimatu Evrop-
skou unií v kontextu vnější pomoci (17/2013) – 
ve zprávě se posuzovalo, jak kvalitně Komise 
řídila výdaje související s klimatem z rozpočtu EU 
a z evropských rozvojových fondů (ERF). Při audi‑
tu bylo zjištěno, že Komise zaměřila své programy 
podpory na vhodné priority, že však je třeba 
vyvinout další nemalé úsilí, aby se programy EU 
a programy členských států vzájemně doplňovaly 
a aby se předcházelo korupci a bojovalo se s ní.

V roce 2009 se rozvinuté země dohodly na „finan‑
cování rychlého startu“ ve výši 30 miliard USD na 
období 2010–2012 a dlouhodobém závazku ve výši 
100 miliard USD ročně do roku 2020. Členské státy 
EU a Komise se nedohodly na tom, jak svůj dlouho‑
dobý závazek splnit, a není zřejmé, nakolik EU svůj 
závazek vůči financování rychlého startu splnila. 
V rámci EU neexistuje shoda, jak financování v ob‑
lasti klimatu definovat, a dosud není zaveden účin‑
ný systém monitorování, vykazování a ověřování.
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Příjmy / vlastní zdroje EU

Většina příjmů EU se vypočítává na základě makroekonomických statistik a odhadů předložených členskými 
státy. Audit EÚD týkající se správnosti uskutečněných operací souvisejících s příspěvky odvozenými z HND 
a DPH se zabývá pouze tím, jak Komise zpracovává údaje poskytnuté členskými státy, a nikoliv původního 
generování těchto dat.

V roce 2013 přijal Účetní dvůr v této oblasti následující 
zprávu.

 • Zajištění správnosti údajů o hrubém národním 
důchodu (HND): strukturovanější a cílenější 
koncepce by zlepšila účinnost ověřování Komi-
se (11/2013) – ve zprávě se posuzovalo, zda Komise 
strukturovaně a cíleně ověřovala údaje o HND, 
které se používají pro účely vlastních zdrojů. EÚD 
dospěl k závěru, že Komise neověřovala údaje 
o HND dostatečně strukturovaně a cíleně. Komise 
neplánovala svou práci a nestanovila její priority 
odpovídajícím způsobem, při svých ověřováních 
v členských státech neuplatňovala jednotný pří‑
stup a neprováděla dostatečnou práci na úrovni 
členských států. Kromě toho nebyly o ověřování 
odpovídajícím způsobem podávány zprávy. Do‑
poručení uvedená ve zprávě by pomohla zajistit, 
aby příspěvky členských států do rozpočtu EU byly 
správně vypočítány a spravedlivě stanoveny. Zlep‑
šily by také účinnost práce Komise. Komise uznala, 
že je nutné podniknout v této oblasti opatření.

Rozpočet EU je financován z vlastních zdrojů 
a ostatních příjmů. Existují tři kategorie vlastních 
zdrojů: tradiční vlastní zdroje (cla vybíraná z do‑
vozu a výroby cukru), vlastní zdroje vypočtené na 
základě daně z přidané hodnoty vybírané člen‑
skými státy a vlastní zdroje odvozené z hrubého 
národního důchodu členských států. Poslední z nich 
se zvýšil z přibližně 50 % rozpočtu v roce 2002  
(46 miliard EUR) na 70 % v roce 2012 
(98 miliard EUR).
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Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení

Doporučení Účetního dvora představují jeden z hlavních způsobů, jak EÚD přispívá ke zlepšování finančního 
řízení EU. V roce 2013 přijal EÚD svou druhou zvláštní zprávu, jež se zabývá plněním doporučení obsažených 
v předchozích zvláštních zprávách.

 • Zpráva o kontrole opatření přijatých v návaz-
nosti na zvláštní zprávy Evropského účetní-
ho dvora za rok 2012 (19/2013) – ve zprávě se 
posuzovalo, zda Komise realizovala dostatečná 
následná opatření reagující na doporučení 
předložená ve zvláštních zprávách EÚD během 
období 2006–2010. Audit se prováděl na vzorku 
62 doporučení z deseti zvláštních zpráv. EÚD po‑
suzoval, jakými kroky Komise na tato doporučení 
reagovala. Z auditu vyplynulo, že doporučení 
byla využita – Komise realizovala v plném rozsa‑
hu nebo ve většině ohledů 83 % prověřovaných 
doporučení, 12 % realizovala v některých ohle‑
dech a 5 % nerealizovala.

Podle mezinárodních auditorských standardů je 
kontrola opatření přijatých v návaznosti na auditní 
zprávy konečnou fází cyklu auditu výkonnosti, 
který zahrnuje plánování, realizaci a následnou 
kontrolu. Podrobnější informace o následných 
opatřeních reagujících na doporučení EÚD jsou  
na straně 41.

Auditoři EU na cestě k příjemci, u něhož provedou kontrolu na místě.
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Stanoviska a ostatní výstupy v roce 2013

EÚD přispívá ke zlepšování finančního řízení EU 
rovněž svými stanovisky k návrhům na nové či po‑
změněné právní předpisy mající finanční dopad. Tato 
stanoviska se vydávají na žádost ostatních orgánů 
a institucí EU a při své práci je využívají legislativní 
orgány, tedy Evropský parlament a Rada. Účetní dvůr 
rovněž může z vlastní iniciativy vydávat písemná 
stanoviska k jiným tématům. V roce 2013 byly zveřej‑
něny dva dopisy předsedy. Jeden byl odpovědí na 
žádost Rady o shrnutí zjištění ve specifických výroč‑
ních zprávách EÚD o agenturách, dalších subjektech 
a společných podnicích EU (viz strana 12). Druhý se 
zabýval návrhy Rady na zřízení jednotného mechani‑
smu dohledu nad úvěrovými institucemi.

V roce 2013 přijal EÚD čtyři stanoviska týkající se 
řady důležitých oblastí:

 • stanovisko ke statutu a financování evropských 
politických stran a evropských politických nadací 
(1/2013) (viz rámeček),

 • stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení 
o společných ustanoveních ohledně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského soci‑
álního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Ev‑
ropského námořního a rybářského fondu, jichž 
se týká společný strategický rámec, a o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 
a Fondu soudržnosti (2/2013),

 • stanovisko k finančnímu nařízení pro 11. Evrop‑
ský rozvojový fond (3/2013),

 • stanovisko ke změnám finančních pravidel o roz‑
počtu EU týkajícím se přenosu prostředků na 
určité kategorie výdajů (4/2013).

Stanoviska jsou zveřejňována v plném znění na inter‑
netových stránkách EÚD http://eca.europa.eu  
ve všech úředních jazycích EU.

4 stanoviska
přijatá v roce 2013
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Stanovisko č. 1/2013 k návrhu nařízení o statutu a financování evropských 
politických stran a evropských politických nadací

V roce 2012 obdrželo na evropské úrovni finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu EU celkem 13 politic‑
kých stran a 12 politických nadací. Politické strany dostávají finanční prostředky od roku 2004 a financování 
politických nadací bylo zahájeno v roce 2007. Tyto prostředky spravuje Evropský parlament.

Návrh nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací by těm‑
to organizacím dal evropskou právní subjektivitu. V budoucnu bude podmínkou získání finančních prostřed‑
ků z rozpočtu EU registrace organizace s tímto statusem u Evropského parlamentu.

Návrhy Komise řešily řadu nedostatků v tehdy platných předpisech. Nicméně bylo třeba zabývat se i ně‑
kterými dalšími důležitými otázkami s cílem podpořit evropskou politickou kulturu nezávislosti, povinnosti 
odpovídat se a odpovědnosti, posílit dohled a předejít možnému zneužívání pravidel financování.

V jedné ze svých připomínek EÚD konstatoval, že nařízení musí jasně definovat, co se míní dary, příspěvky 
nebo půjčkami evropské politické straně. Doporučil také, aby sankce za porušení pravidel byly méně pone‑
chány volnému vážení a aby nařízení jako pokutu stanovilo násobek příslušných nesprávných částek, aniž by 
byl určen maximální strop.

Návrh nařízení o statutu sice stanoví, že politické strany a nadace jsou povinny předkládat roční účetní 
závěrku podle právních předpisů členského státu, v němž sídlí, EÚD však soudí, že pro lepší srovnatelnost 
a větší transparentnost by byla vhodnější standardizovaná prezentace účetní závěrky na akruální bázi a po‑
drobně popsané povinnosti týkající se podávání zpráv s využitím povinného modelu, který by se uplatňoval 
u všech politických stran a nadací bez ohledu na právní předpisy platné v členském státě, v němž sídlí.

EÚD rovněž uvedl, že nařízení by se mělo vyjasnit a mělo by zřetelně stanovit, že externímu auditorovi EU 
přísluší pravomoc tyto prostředky kontrolovat.



30Naše činnosti 30

Vztahy se zainteresovanými stranami

Hodnota přínosu EÚD k vyvozování odpovědnosti EU 
do značné míry závisí na tom, jak její hlavní part‑
neři v procesu vyvozování odpovědnosti využívají 
jeho práci a výstupy. Těmito partnery jsou politické 
orgány zodpovědné za veřejný dohled nad využí‑
váním prostředků EU (tj. Evropský parlament, Rada 
EU a národní parlamenty). Strategie EÚD na období 
2013–2017 jej zavazuje posilovat své mechanismy 
monitorování externího vývoje a řízení vztahů se 
svými partnery.

Předseda a členové EÚD udržují pravidelné kontakty 
s výbory Evropského parlamentu, zejména s výbo‑
rem pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Předseda EÚD 
Caldeira se v roce 2013 účastnil pěti zasedání CONT 
a také řady plenárních zasedání Evropského parla‑
mentu. Představil na nich roční program EÚD, výroč‑
ní zprávy a rovněž jeho stanoviska a další výstupy.

V roce 2013 vystoupili ostatní členové EÚD na výboru 
CONT 68krát na 15 jednáních na téma výroční zprávy 
a zvláštních zpráv EÚD, kde se projednávaly konkrét‑
ní otázky provádění rozpočtu anebo politik. Výsled‑
né diskuse vedly k tomu, že jednotliví členové CONT 
vypracovali zprávy o zvláštních zprávách EÚD, včetně 
návrhu zprávy o zvláštních zprávách EÚD v kontextu 
udělování absolutoria Komisi. 

Při několika příležitostech měli členové možnost pre‑
zentovat zvláštní zprávy i ostatním výborům Evrop‑
ského parlamentu, včetně výborů pro zemědělství 
a rozvoj. I v roce 2013 pokračovala tradice společné‑
ho zasedání členů CONT a EÚD.

V roce 2013 začal CONT projednávat zprávu o budou‑
cí úloze Evropského účetního dvora. EÚD vítá názor 
vyjádřený ve zprávě, že jakákoli reforma Účetního 
dvora by měla být posuzována v širších souvislostech 
zvyšování odpovědnosti EU. EÚD bude ochotně řešit 
ty otázky, které spadají do jeho působnosti. Týkají se 
zejména jeho činnosti, vztahů se zainteresovanými 
stranami a využívání jeho zdrojů. Některé iniciativy, 
které jsou součástí realizace jeho strategie na období 
2013–2017, EÚD již v mnoha případech provádí.

EÚD rovněž spolupracuje s Radou v jejích mnoha 
různých konfiguracích a aktivitách. V roce 2013 
prezentoval předseda Caldeira výroční zprávy Radě 
pro hospodářské a finanční věci a členové EÚD jsou 
pravidelně vyzýváni, aby představili zvláštní zprávy 
výborům Rady.

Udržovat produktivní vztahy s národními parlamenty 
je pro EÚD prioritou. Členové EÚD často představují 
jeho výroční zprávu publiku ve svých členských stá‑
tech. O činnostech EÚD jsou pravidelně informovány 
výbory pro evropské záležitosti a finanční kontrolu 
národních parlamentů. Během roku navštívily EÚD 
delegace z řady národních parlamentů, mezi nimi 
i Janakis L. Omiru, předseda poslanecké sněmovny 
Kyperské republiky.

Výroční zasedání EÚD a výboru CONT, Lucemburk, říjen 2013.
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Spolupráce s ostatními nejvyššími 
kontrolními institucemi

Účetní dvůr spolupracuje s ostatními nejvyššími kon‑
trolními institucemi (NKI) hlavně prostřednictvím:

 • kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI 
členských států EU,

 • sítě NKI kandidátských a potenciálních kandi-
dátských zemí EU,

 • mezinárodních organizací orgánů veřejné kon‑
troly, především Mezinárodní organizace nejvyš‑
ších kontrolních institucí (INTOSAI) a její evropské 
regionální skupiny (EUROSAI).

Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních 
institucí členských států EU

Ustanovení Smlouvy o EU požadují, aby EÚD a kon‑
trolní instituce členských států spolupracovaly v du‑
chu důvěry a při zachování své nezávislosti. EÚD 
s NKI členských států aktivně spolupracuje prostřed‑
nictvím kontaktního výboru. Tato spolupráce zahr‑
nuje výroční zasedání a různé pracovní skupiny, sítě 
a zvláštní skupiny vytvářené pro oblasti specifických 
záležitostí společného zájmu.

V květnu 2013 hostil EÚD mimořádné zasedání kon‑
taktního výboru, kterému předsedala NKI Litvy. Cílem 
bylo pozorně sledovat vývoj v souvislosti s hospodář‑
skou a měnovou unií a správou ekonomických zále‑
žitostí EU. Na tomto zasedání přijal kontaktní výbor 
prohlášení o významu vhodných mechanismů kontroly 
a vyvozování odpovědnosti v hospodářské a měnové 
unii a pro správu ekonomických záležitostí EU.

Řádné výroční zasedáni v roce 2013, konané v litev‑
ském Vilniusu v říjnu 2013, se zaměřilo na dvě hlavní 
témata: seminář o roli NKI při lepším vyvozování 
odpovědnosti v EU ve vztahu k novému finančnímu 
rámci na období 2014–2020 a novému finančnímu 
nařízení a poslední vývoj týkající se nové správy 
ekonomických záležitostí.

Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie, Litva, říjen 2013.
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Síť NKI kandidátských a potenciálních 
kandidátských zemí

EÚD spolupracuje s NKI kandidátských a potenciál‑
ních kandidátských zemí hlavně prostřednictvím sítě2 
podobné kontaktnímu výboru.

V listopadu 2013 spolupředsedal EÚD zasedání sítě 
prezidentů, které se konalo v Černé Hoře. Cílem zase‑
dání bylo vymezit na základě výsledků předchozích 
činností prioritní témata pro nový rámcový pracov‑
ní program sítě. Zasedání předcházela konference 
o vztazích mezi nejvyššími kontrolními institucemi 
a parlamenty, na níž se EÚD aktivně podílel.

Budva, Černá Hora.

2 K lednu 2014 je členy sítě pětice kandidátských zemí (Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Srbsko 
a Turecko) a dvě potenciální kandidátské země (Albánie 
a Bosna a Hercegovina). V listopadu 2013 bylo do sítě 
s postavením pozorovatele přijato Kosovo*.

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu 
a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 1244/99 a se 
stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení 
nezávislosti Kosova.

Další spolupráce

V roce 2013 se EÚD nadále aktivně zapojoval a přispí‑
val do činností organizací INTOSAI a EUROSAI.

Od roku 2004, kdy se EÚD stal plným členem INTO‑
SAI, hrál plnohodnotnou a aktivní roli v několika jeho 
výborech a pracovních skupinách.

V roce 2013 se Účetní dvůr podílel na Cíli 1 INTOSAI 
(profesní standardy), a to jako:

 • člen podvýborů pro finanční audit, audit souladu 
s předpisy a audit výkonnosti,

 • účastník projektu řízení kvality auditu a projektu 
harmonizace.

Pokud jde o Cíl 2 INTOSAI (budování kapacit), EÚD:

 • prostřednictvím dobrovolných nezávislých 
posouzení (peer review) poskytl svůj příspě‑
vek a odborné znalosti podvýborům pro šíření 
osvědčených postupů a prokazování kvality,

 • sledoval práci podvýboru pro podporu budování 
kapacit mezi členy INTOSAI.
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Pokud jde o Cíl 3 INTOSAI (sdílení znalostí), EÚD od 
roku 2008 předsedal pracovní skupině pro odpo-
vědnost za pomoc v případě katastrof a audit 
této pomoci. V říjnu 2013 kongres INTOSAI (INCOSAI) 
schválil hlavní výstup pracovní skupiny v podobě 
pěti mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních 
institucí (ISSAI), obsažených v nové sérii 5500-5599 
Pokynů k auditu pomoci v případě katastrof, 
a také pokyny INTOSAI pro řádnou správu věcí ve‑
řejných (INTOSAI GOV) k integrovanému rámci pro 
vyvozování finanční odpovědnosti pro pomoc v pří‑
padě katastrof a humanitární pomoc. Po schválení 
těchto důležitých dokumentů byla činnost pracovní 
skupiny ukončena.

EÚD se rovněž účastnil:

 • činnosti pracovní skupiny INTOSAI pro environ‑
mentální audit jako člen jejího řídicího výboru,

 • činnosti pracovní skupiny INTOSAI pro finanční 
modernizaci a reformu legislativy (dřívější pra‑
covní skupiny pro celosvětovou finanční krizi).

V říjnu 2013 se EÚD účastnil XXI. kongresu INTOSAI 
(INCOSAI) v čínském Pekingu, kde ho zastupova‑
li předseda Vítor Caldeira, Gijs de Vries (člen EÚD 
a předseda pracovní skupiny pro odpovědnost za 
řádné finanční řízení pomoci v případě katastrof) 
a člen EÚD Henrik Otbo.

Nadále se Účetní dvůr účastnil i projektu IntoSAINT, 
což je nástroj pro sebehodnocení, který pod zášti‑
tou INTOSAI vede NKI Nizozemska. V roce 2013 bylo 
na EÚD provedeno sebehodnocení integrity, které 
zprostředkovali facilitátoři z norského a nizozemské‑
ho NKI.

V roce 2013 se Účetní dvůr se účastnil XL. zasedání ří‑
dicí rady EUROSAI (jejímž členem se stal v roce 2011) 
a dále pokračoval v aktivní účasti v pracovních skupi‑
nách EUROSAI. EÚD se:

 • účastnil jedenáctého výročního zasedání pracov‑
ní skupiny EUROSAI pro environmentální audit,

 • účastnil druhého zasedání pracovní skupiny 
EUROSAI pro audit a etiku a uspořádal a hostil 
seminář EUROSAI o etice v auditu,

 • účastnil prvního kongresu Young EUROSAI (YES).

V rámci společných konferencí mezi regionálními 
skupinami INTOSAI se EÚD aktivně účastnil  
IV. společné konference EUROSAI‑ARABOSAI, která 
se zaměřila na moderní výzvy pro budování kapacit 
NKI. EÚD přispěl referátem na téma I – odpovědnost 
nejvyšších kontrolních institucí plynoucí z rezoluce 
Valného shromáždění A/66/209 z 22. prosince 2011.

XXI. kongres INTOSAI (INCOSAI), Čína, říjen 2013.
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Nové mezinárodní pokyny k poskytování a kontrole humanitární pomoci 
po katastrofách

S tím, jak ve světě stále častěji dochází ke katastrofám, jejichž lidský a hospodářský dopad roste, výraz‑
ně se v posledních letech zvýšil i tok humanitární pomoci. Přesto po určitou dobu neexistovaly pokyny 
k auditu pomoci v případě katastrof. INTOSAI reagoval vytvořením pracovní skupiny pro odpovědnost za 
pomoc v případě katastrof a audit této pomoci. Předsedal jí EÚD, který zveřejnil nové pokyny pro dárce, 
příjemce a auditory humanitární pomoci v případě katastrof.

Cílem nových pokynů, které se nazývají INTOSAI GOV série 9250 a 5500 standardů ISSAI, je zlepšit trans-
parentnost pomoci v případě katastrof a další humanitární pomoci a vyvozování odpovědnosti za ni.

Pokyny INTOSAI GOV 9250 pomáhají poskytovatelům (dárcům a multilaterálním organizacím podílejí‑
cím se na poskytování financí) a příjemcům humanitární pomoci identifikovat, vyjasnit a zjednodušit tok 
pomoci mezi nimi. Každý poskytovatel a příjemce („zúčastněná strana“) humanitární pomoci by měl vy‑
tvořit tabulku obsahující snadno dostupné údaje, z níž bude zřejmý původ prostředků a komu a k jakému 
účelu byly vyplaceny.

Standardy ISSAI série 5500 vymezují pravidla a osvědčené postupy pro audit snižování rizika katastrof 
a pomoci po katastrofě, a pomáhají tak NKI omezovat dopad katastrof a zlepšovat účinnost, hospodár‑
nost a efektivnost pomoci.

Nové pokyny před zveřejněním přezkoumalo více než 30 organizací (NKI, OSN a další mezinárodní organi‑
zace, vlády a nevládní organizace) a pokyny se setkaly s širokým souhlasem a pozitivním přijetím.
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Významné události

Slavnostní otevření nové budovy EÚD

Dne 8. května 2013 lucemburský předseda vlády 
Juncker a předseda EÚD Vítor Manuel da Silva Cal‑
deira slavnostně otevřeli novou budovu Účetního 
dvora K3, přičemž irské předsednictví Rady zastupo‑
val státní tajemník John Perry. Otevření se zúčastnili 
architekti budovy a ti, kteří se podíleli na její stavbě, 
zástupci orgánů a institucí EU a města Lucemburku, 
dřívější členové EÚD a předsedové nejvyšších kon‑
trolních institucí členských států. Slavnostní otevření 
bylo připomínkou skutečnosti, že projekt budovy K3 
byl dokončen včas a v rámci rozpočtu a že díky nové 
budově budou všichni zaměstnanci poprvé po mno‑
ha letech pracovat na jednom místě.

Při téže příležitosti hostil EÚD také mimořádné zase‑
dání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních 
institucí členských států EU s ohledem na zasedání 
Evropské rady v červnu 2013. Byl zdůrazněn význam 
zajištění dostatečných mechanismů pro kontrolu 
a vyvozování odpovědnosti ve vztahu k hospodář‑
ské a měnové unii a bankovní unii. Další informace 
najdete na straně 31.

35. výroční konference o správě 
a odpovědnosti

V rámci oslav 35. výroční založení hostil EÚD 12. září 
2013 ve svém sídle v Lucemburku konferenci o ev‑
ropské správě a odpovědnosti.

Na konferenci se sešli zástupci akademické obce 
a orgánů EU, aby debatovali o otázkách týkajících se 
správy a řízení v Evropě s ohledem na pilíře finanční 
a politické odpovědnosti. Prezident Evropské rady 
Herman Van Rompuy v hlavním projevu uvedl, že 
v obtížných časech občané oprávněně očekávají, 
že jejich těžce vydělané daňové prostředky budou 
vynakládány účinně. Předseda EÚD Vítor Caldeira ve 
svém projevu poukázal na výzvy, jimž čelí účinnější 
vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti za výsledky 
dosažené výdaji EU.

Na závěr konference proběhla diskuse odborníků 
na toto téma u kulatého stolu. Zúčastnili se jí Pat‑
rick Dunleavy, profesor na katedře politických věd 
a veřejné politiky na London School of Economics and 
Political Science, předseda výboru Evropského par‑
lamentu pro rozpočtovou kontrolu Michael Theurer, 
místopředseda hospodářského a měnového výbo‑
ru Evropského parlamentu Pablo Zalba Bidegain, 
profesor veřejné správy na fakultě správy a řízení 
Utrechtské university Mark Bovens a člen Evropského 
účetního dvora Gijs de Vries.

Jean‑Claude Juncker hovoří při slavnostním otevření nové budovy 
EÚD, Lucemburk, květen 2013.

Herman Van Rompuy hovoří na konferenci EÚD o správě  
a odpovědnosti, Lucemburk, září 2013.
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Fabrova cena za výzkum v oblasti 
auditu veřejného sektoru, kterou 
uděluje Evropský účetní dvůr

Dne 25. června 2013 udělil EÚD paní Mieke Hoezeno‑
vé cenu EÚD za výzkum v oblasti auditu veřejné-
ho sektoru v druhém ročníku této soutěže. Cílem 
ocenění je motivovat a odměňovat výzkumníky 
za výzkum v oblasti veřejného auditu. V roce 2013 
byla cena udělena na počet dřívějšího předsedy 
EÚD Juana Manuela Fabry Vallése (1950–2012), který 
svou prací a příkladem přispěl k pověsti EÚD jako 
evropského orgánu na špičce vývoje v oblasti auditu 
veřejných prostředků.

Při slavnostním předávání Mieke Hoezenová prezen‑
tovala svou vítěznou práci nazvanou The competitive 
dialogue procedure: negotiations and commitment in 
inter‑organisational construction projects (Soutěžní 
dialog: vyjednávání a závazky ve stavebních projek‑
tech mezi organizacemi). Jedná se o studii účinnosti 
evropského nástroje – zadávacího řízení formou 
soutěžního dialogu.

Mieke Hoezenová je zkušená výzkumnice z Nizozemí. 
Svou doktorskou dizertaci dokončila v červnu 2012 
na Univerzitě v Twente v Nizozemí. Podle výběro‑
vé komise EÚD pro cenu za rok 2012 tato dizertace 
přispívá k auditu veřejného sektoru tím, že poskytuje 
metodu pro studie účinnosti, včetně rekonstrukce 
politické rétoriky, očekávání od tohoto mechanismu 
a měření skutečné výkonnosti.

Slavnostní předávání cen EÚD: (zleva) dřívější člen EÚD John Wiggins, 
vítězka ceny Mieke Hoezenová a předseda EÚD Vítor Caldeira, 
Lucemburk, červen 2013.
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Kolegium EÚD

Kolegium EÚD se skládá z jednoho člena za každý 
členský stát. V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie činí funkční období členů EÚD šest let. 
Členové mohou být jmenováni opakovaně.

Členové jsou přiděleni do jednoho z pěti senátů. 
Senáty přijímají zprávy a stanoviska a rozhodují 
o obecnějších strategických a správních otázkách. 
Každý člen také zodpovídá za svoje úkoly, které se 
v první řadě týkají auditu. Související auditní práce je 
prováděna auditory EÚD a koordinuje ji zodpovědný 
člen, který má k dispozici svůj kabinet.

Člen zprávu předkládá k přijetí senátu anebo Účet‑
nímu dvoru a poté Evropskému parlamentu, Radě 
a dalším zainteresovaným stranám, včetně sdělova‑
cích prostředků.

Na základě nominace členskými státy a po konzultaci 
s Evropským parlamentem jmenovala Rada Evropské 
unie v roce 2013 tři nové členy Evropského účetního 
dvora. Dvěma novými členy EÚD se stali Iliana Ivano‑
va (Bulharsko) v lednu a George Pufan (Rumunsko) 
v červenci. Dne 1. července 2013 se 28. členskou zemí 
EU stalo Chorvatsko a EÚD přivítal svého prvního 
chorvatského člena, Nevena Matese.

Kolegium EÚD na konci roku 2013.
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Nová strategie na období 2013–2017: dosažený pokrok

V roce 2013 začal EÚD provádět svoji strategii na období 2013 až 2017. Cílem EÚD na toto období je maximál‑
ně zvýšit hodnotu svého příspěvku k vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti v EU. Abychom mohli tento 
cíl splnit, stanovili jsme si tyto hlavní priority:

 • zaměřit výstupy EÚD na zlepšování vyvozování odpovědnosti EU,

 • spolupracovat s ostatními subjekty na posílení přínosu EÚD k vyvozování odpovědnosti EU,

 • dále EÚD rozvíjet jako profesionální kontrolní orgán,

 • optimálně využívat znalostí, vědomostí a odbornosti EÚD,

 • prokazovat výkonnost a vyvozování odpovědnosti EÚD.

Během období 2013–2017 se EÚD ve svých zprávách, stanoviscích a připomínkách zaměří na potřebu:

 • zlepšovat vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a kontrolní systémy,

 • zkvalitňovat finanční řízení a předkládání zpráv o plnění a dopadu rozpočtu EU,

 • posilovat koncepci politik a výdajových programů EU.

V roce 2013 se EÚD při realizaci své strategie soustředil na:

 • přezkum a aktualizaci výroční zprávy o plnění rozpočtu EU počínaje rozpočtovým rokem 2014,

 • zlepšování výběru auditů a plánování zavedením nového systému pro plánování práce, aby se EÚD mohl 
účinněji soustředit na strategické priority a potřeby zainteresovaných stran,

 • reakci na požadavek předkládat analytické zprávy o obecnějších otázkách veřejných výdajů EU tím, že 
zahájil práci na dvou situačních zprávách, které budou zveřejněny v roce 2014; jedna se týká diskontinui‑
ty odpovědnosti v EU a druhá obecných rizik finančního řízení EU,

 • rozvoj a další profesionalizaci externí komunikace a vztahů se zainteresovanými stranami, přičemž 
v roce 2014 budou provedena konkrétní opatření;

 • zlepšení činností EÚD v oblasti auditu výkonnosti prostřednictvím externího nezávislého posouzení nej‑
vyššími kontrolními institucemi Německa, Francie a Švédska, které bude zveřejněno v prvních měsících 
roku 2014,

 • zvýšení efektivnosti předkládáním návrhů na optimalizaci přidělování auditních úkolů a odpovědnosti 
a racionalizaci procesu výkonnostního auditu,

 • přepracování klíčových ukazatelů výkonnosti EÚD s cílem zlepšit měření výkonnosti EÚD (strana 40–43).
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Měření výkonnosti EÚD

Od roku 2008 používá EÚD klíčové ukazatele výkon‑
nosti s cílem informovat vedení o plnění cílů, podpo‑
rovat rozhodovací proces a poskytovat příslušným 
zainteresovaným stranám informace o jeho výkon‑
nosti. Klíčové ukazatele výkonnosti byly navrženy 
tak, aby obrážely priority EÚD a prokazovaly jeho 
výkonnost a odpovědnost jako profesionálního kon‑
trolního orgánu.

Pomocí těchto ukazatelů se měří klíčové prvky 
kvality a dopadu práce EÚD s obzvláštním důrazem 
na názor hlavních zainteresovaných subjektů a dále 
efektivnost a účinnost při využívání jeho zdrojů.

Klíčové ukazatele výkonnosti byly na strategické ob‑
dobí 2013–2017 aktualizovány. U některých ukazatelů 
se předkládají srovnatelné údaje, zatímco jiné se 
v roce 2013 měřily poprvé.

Vysoká Střední Nízká Velmi nízkáVelmi vysoká
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Kvalita a dopad práce EÚD

EÚD posuzuje kvalitu a dopad svých zpráv na zákla‑
dě hodnocení zainteresovaných stran, expertních 
posouzení a následných opatření reagujících 
na jeho doporučení pro zlepšení finančního řízení 
EU. Byl přidán nový klíčový ukazatel výkonnosti, 
kterým se měří přítomnost EÚD ve sdělovacích 
prostředcích.

Hodnocení zainteresovaných stran

EÚD vyzval hlavní zainteresované strany – vý‑
bor pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtový výbor 
Evropského parlamentu, rozpočtový výbor Rady, 
hlavní kontrolované subjekty v Komisi a evropských 
agenturách a vedoucí představitele NKI členských 
států EU, aby ohodnotily užitečnost a dopad jeho 
zvláštních zpráv v roce 2013 na pětibodové stupnici 
od „velmi nízké“ do „velmi vysoké“.

Z odpovědí vyplývá, že 98 % hlavních zainteresovaných stran hodnotí zprávy EÚD jako užitečné pro svou práci 
a 94 % soudí, že mají dopad.
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Expertní posouzení

Obsah a prezentaci vzorku zpráv EÚD každoročně 
hodnotí nezávislí externí experti. V roce 2013 po‑
suzovali hodnotitelé osm zvláštních zpráv a výroční 
zprávy za rok 2012.

Známkovali kvalitu zpráv z různých hledisek na 
čtyřstupňové škále od 1 – „výrazné nedostatky“ 
po 4 – „vysoce kvalitní“.

Podle výsledků považují externí experti provádě‑
jící hodnocení kvalitu zpráv EÚD v roce 2013 za 
„uspokojivou“. Hodnocení poskytují EÚD cenné 
informace o kvalitě jeho zpráv a doporučení hod‑
notitelů budou využita pro další zlepšení.

Následná opatření reagující na předchozí 
doporučení

Doporučení Účetního dvora představují jeden 
z hlavních způsobů, jak EÚD přispívá ke zlepšování 
finančního řízení. Některá doporučení lze realizovat 
rychle, zatímco u jiných si vzhledem k jejich složitosti 
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může realizace vyžádat delší dobu. EÚD syste‑
maticky sleduje, nakolik kontrolované subjekty 
jeho doporučení plní. Do konce roku 2013 bylo 
realizováno 70 % doporučení vydaných v roce 2011 
a 60 % z téměř pěti set doporučení vydaných v le‑
tech 2010–2013.
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Přítomnost ve sdělovacích prostředcích

Ukazatel přítomnosti EÚD ve sdělovacích prostřed‑
cích odráží jeho dopad v médiích. Týká se strategic‑
kého cíle zvyšovat povědomí o EÚD, jeho výstupech 
a auditních zjištěních a závěrech.

Výroční zprávy 
za rok 2012

EÚD obecně

Zvláštní zprávy

24 %

37 %

39 %

Zmínky ve sdělovacích prostředcích podle témat

V roce 2013 nalezl EÚD na internetu více než 
1 300 článků, které se týkaly jeho zvláštních zpráv, 
výroční zprávy za rok 2012 a instituce obecně. 
Celkem 76 % článků se týkalo auditních práv EÚD 
a zbytek pojednával o EÚD obecně.

Efektivní a účinné využívání zdrojů

EÚD posuzuje efektivnost a účinnost využívání svých 
zdrojů podle toho, nakolik je schopen realizovat svůj 
pracovní program, provádět včasné audity a zajišťo‑
vat odbornou způsobilost svých zaměstnanců.

Provádění pracovního programu

EÚD plánuje své audity a další úkoly ve svém ročním 
pracovním programu, jehož plnění sleduje během 
celého roku.

V roce 2013 realizoval EÚD svůj pracovní program 
z 90 %. Výroční zprávy a specifické výroční zprávy 
byly vypracovány dle plánu, avšak bylo vypracováno 
jen 70 % zvláštních zpráv, což bylo zčásti způso‑
beno tím, že bylo třeba dokončit úkoly přenesené 
z roku 2012. Nedokončené úkoly z roku 2013 budou 
přeneseny do roku 2014. EÚD se nadále zaměřuje 
na zlepšování přesnosti svého auditního plánování 
a efektivnost vydávání zvláštních zpráv.
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Vydávání zvláštních zpráv

Aby měly zvláštní zprávy EÚD, které podávají výsled‑
ky jeho vybraných auditů, dopad, musí být včasné. 
EÚD se v posledních letech podařilo čas potřebný na 
vypracování zvláštních zpráv zkrátit. Ve strategii na 

Odborná příprava

V souladu se směrnicemi vydanými Mezinárodní 
federací účetních se Účetní dvůr snaží každému ze 
svých auditorů poskytnout v průměru 40 hodin 
(pět dní) odborné přípravy ročně.

Počet dní odborné přípravy na auditora
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Doba přípravy zvláštních zpráv přijatých v roce 2013

období 2013–2017 chce EÚD tento stav dále zlep‑
šit a strategie by měla mít v následujících několika 
letech viditelný dopad.

V roce 2013 přijal EÚD 19 zvláštních zpráv, z nichž 
bylo 37 % vydáno v maximální lhůtě 18 měsíců, kte‑
rou chce EÚD dodržovat. Průměrná doba potřebná 
k vydání zvláštních zpráv přijatých v roce 2013 činila 
20 měsíců (podobně jako v roce 2012).

V roce 2013 absolvovali auditoři EÚD v průměru 
6,4 dne odborné přípravy (bez započtení jazykové 
přípravy). Je to nejvyšší hodnota od okamžiku, kdy 
jsme v roce 2008 tento ukazatel začali měřit, a odráží 
odhodlání EÚD zajišťovat vysokou odbornou úroveň 
svých zaměstnanců.
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Najímání zaměstnanců

Personál EÚD charakterizuje široká škála akademické 
kvalifikace a profesních zkušeností a kvalita práce 
i nasazení zaměstnanců jsou na výstupech Účetního 
dvora patrné. Politika EÚD pro najímání zaměstnanců 
se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním 
řádem orgánů EU. Personál Účetního dvora se skládá 
jak ze stálých úředníků, tak ze zaměstnanců pracují‑
cích na dočasné smlouvy. Otevřená výběrová řízení 
na pracovní místa u EÚD pořádá Evropský úřad pro 
výběr personálu (EPSO).

V roce 2013 se konala dodatečná výběrová řízení 
na obsazení míst dočasných zaměstnanců (auditoři 
v platové třídě AD 6 a AD 10 a finanční odborník 
v platové třídě AD 13) a jednoho místa vedoucího 
oddělení. EÚD také nabídl vysokoškolským absolven‑
tům 91 stáží v délce tří až pěti měsíců.

V roce 2013 Účetní dvůr přijal 80 nových zaměstnanců: 
31 úředníků, 28 dočasných zaměstnanců a 21 smluv‑
ních zaměstnanců. Zvláště se dařilo obsazovat pra‑
covní místa v auditu. Míra neobsazených pracovních 
míst se od roku 2011 udržuje v blízkosti 3 %.

Lidské zdroje

Přidělení zaměstnanců

V reakci na obtížnou hospodářskou situaci v Ev‑
ropské unii a v kontextu tehdy probíhající reformy 
služebního řádu EU vyzval v roce 2011 rozpočtový 
orgán a Komise orgány a instituce EU, aby v letech 
2013 až 2017 snížily počty svých pracovníků o 5 %.

V roce 2013 se tak počet přidělených zaměstnanců 
(počet disponibilních pracovních míst) snížil z 900 
(včetně 13 dodatečných pracovních míst plánova‑
ných po vstupu Chorvatska do EU) na 891 úředníků 
a dočasných zaměstnanců (vyjma členů, smluvních 
zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a stá‑
žistů). Z toho 576 osob pracuje v auditních senátech 
(včetně 120 pracovníků v kabinetech členů). Podrob‑
nější údaje uvádí tabulka.

V zájmu co nejlepšího využívání zdrojů se u všech 
činností v roce 2013 nadále zvyšovala jejich efektiv‑
nost zjednodušováním postupů. Kde to bylo možné, 
byla pracovní místa z jiných než auditních útvarů, 
uvolněná díky zvýšení efektivnosti, převedena do 
auditu. Od roku 2008 díky tomu vzrostl počet pra‑
covních míst v auditu o 15 %, i když se celkový počet 
pracovních míst přidělených EÚD ve stejném období 
zvýšil jen o 4 %.

Přehled aktivních pracovních míst EÚD k 31. prosinci 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Audit 501 525 557 564 573 576

Překladatelské služby 163 163 151 148 143 147

Administrativní podpora 173 171 157 148 139 137

Předsednictví 20 21 24 27 32 31

Celkem 857 880 889 887 887 891
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Podíl mužů a žen

Podobně jako ostatní orgány EU i EÚD uplatňuje při 
řízení lidských zdrojů a najímání pracovníků politiku 
rovných příležitostí. 
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Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci EÚD je nyní díky 
postupnému zvyšování počtu přijatých žen v posled‑
ních letech vyrovnaný.

Ze 70 ředitelů a vedoucích oddělení je však 21 (30 %) 
žen, což je srovnatelné se situací v předchozích 
letech. Většina z nich je zaměstnána v ředitelství pro 
překlady a v administrativních odděleních. Na konci 
roku 2012 přijal EÚD akční plán pro rovné příleži‑
tosti, jehož cílem je dosáhnout na všech úrovních 

vyváženého podílu mužů a žen. Následující tabulky 
zachycují podíl mužů a žen podle funkčních skupin 
k 31. prosinci 2013. Podíl žen přijímaných na pozi‑
ce na úrovni AD roste. Po posledních výběrových 
řízeních je na pozicích AD 5 až AD 8 celkem 48 % žen 
(v roce 2009 to bylo 43 %).
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Odborná příprava

Všichni zaměstnanci EÚD potřebují průběžné vzdě‑
lávání, aby mohli držet krok s nejnovějším vývojem 
v oboru a rozvíjet nové dovednosti. Specifičnost 
kontrolního prostředí EÚD s sebou také nese potřebu 
mít zaměstnance s dobrými jazykovými znalostmi.

V roce 2013 absolvoval každý zaměstnanec Účetního 
dvora v průměru 9,6 dne odborné přípravy (11,8 dne 
pro auditory). Jazykové kurzy z toho představovaly 
46 % (ve srovnání s 52 % v roce 2012).

V roce 2013 se obsah odborné přípravy dále zlepšoval 
a byly vytvořeny nové kurzy odpovídající auditním 
prioritám, včetně řady školení na témata související 
se správou finančních a hospodářských záležitostí 
(zvláštní priorita na strategické období 2013–2017).

Věková struktura

Z věkové struktury zaměstnanců v aktivní službě 
k 31. prosinci 2013 je patrné, že o něco více než 55 % 
zaměstnanců EÚD je v kategorii do 44 let.
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Překladatelské služby

Překladatelské služby jsou součástí podpory auditu, 
která EÚD umožňuje plnit jeho poslání a také cíle 
v oblasti komunikace. V roce 2013 dosáhl celko‑
vý objem překladatelské práce rekordní hodnoty 
186 699 stran, což představuje oproti roku 2012 
nárůst pracovní zátěže o téměř 18 %. Více než 99 % 
překladů bylo provedeno včas.

V roce 2013 se EÚD připravil na přistoupení Chor‑
vatska a přijal zaměstnance pro překladatelský tým 
tohoto jazyka.

Ředitelství pro překlady zajistilo jazykovou podporu 
během 29 kontrolních návštěv auditorů (31 týdnů) 
a také během následných fází sestavování auditních 
zpráv.

Téměř 40 % ředitelů a vedoucích oddělení je 55 či 
více let. Tato skutečnost v příštích pěti až deseti le‑
tech povede k výrazné obměně personálu na řídících 
pozicích.
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Vedle zmíněných změn se zároveň posilovala bez‑
pečnost operací a opatření na zachování kontinuity 
provozu, aby byla zaručena požadovaná dostupnost 
a kvalita všech služeb EÚD v oblasti informačních 
technologií, a modernizovaly se klíčové prvky IT 
(např. přechod na Windows 7 a Office 2010).

Správa, budovy a vybavení

Ředitelství pro finance a podporu má dvojí poslání:

a) poskytovat přiměřené zdroje, služby a infrastruk‑
turu, které mají Evropskému účetnímu dvoru 
umožnit plnit jeho poslání a realizovat jeho 
strategické cíle;

b) zajišťovat, aby na podporu všech činností EÚD 
byly zavedeny nezbytné mechanismy financo‑
vání, vnitřní kontroly a účetnictví. V roce 2013 se 
ředitelství opět zaměřovalo na zvyšování efektiv‑
nosti a hospodárnosti svých činností.

V dubnu 2013 byli již zaměstnanci EÚD ze všech 
ostatních budov přestěhování do předělených kan‑
celáří a poprvé v nedávné historii jsou nyní všichni 
pracovníci pod jednou střechou.

Podpora se rovněž poskytovala pracovním skupinám 
INTOSAI a také v případě dalších konkrétních potřeb 
souvisejících s auditní činností EÚD. V roce 2013 
zavedlo ředitelství pro překlady novou generaci 
softwarového nástroje pro překlad STUDIO. Rovněž 
se podílelo na práci interinstitucionálních a meziná‑
rodních profesních fór.

Informační technologie

Informační technologie (IT) mají zásadní význam pro 
to, aby EÚD mohl co nejlépe využívat svých znalostí 
a současně posilovat svou účinnost a efektivnost. 
Kromě úspěšného přestěhování do nové budovy K3 
v roce 2013 EÚD také:

 • posílil investice do řízení znalostí: byla vydána 
a postupně zaváděna nová zásadní verze ná‑
stroje pro podporu auditu (Assyst2). Byl zahájen 
projekt systému pro řízení auditu (Audit Manage‑
ment System – AMS), který má zlepšit plánování 
a řízení zdrojů. Byla vytvořena databáze znalostí 
a kvalifikací, která je jádrem podnikové sociální 
sítě – klíčového prvku sdílení a šíření znalostí – 
a v provozu je nový vyhledávací nástroj,

 • pokračoval v podpoře mobility: byl dokončen 
projekt „laptop pro každého“ spolu se zavede‑
ním Wi‑Fi ve všech budovách v souladu s podpo‑
rou mobilnějšího pracoviště. V budovách K1 a K2 
byla zdokonalena infrastruktura sítě pro hlasové 
a datové služby, aby byla v souladu s novým 
standardem v budově K3, což umožnilo zavedení 
jednotných komunikačních technologií v celém 
EÚD,

 • modernizoval klíčové komunikační systémy: 
byly dokončeny nové internetové stránky, které 
zlepšují šíření auditních výstupů, a také nový in‑
tranet, který usnadňuje tok informací uvnitř EÚD. 
Byl zaveden nový systém hodnocení zaměstnan‑
ců, který podporuje racionalizaci tohoto zásadní‑
ho podnikového procesu,
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EÚD je financován ze souhrnného rozpočtu Ev‑
ropské unie. Toto financování představuje přibližně 
0,095 % celkových výdajů EU a 1,62 % všech správ‑
ních výdajů.

V roce 2013 dosahovala celková míra plnění rozpočtu 
92 %. V případě hlavy 1 to bylo 92 %, přičemž nejniž‑
ší procento (91 %) bylo v kapitole 12 (úředníci a do‑
časní zaměstnanci). Průměrná míra plnění v případě 
rozpočtové hlavy 2 byla 96 %.

(A) Konečné 
rozpočtové 
prostředky

ROZPOČTOVÝ ROK 2013 (B) Závazky Platby

10 – Členové orgánu

162 – Výdaje na služební cesty

161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související 
s osobami pracujícími v orgánu

Mezisoučet – hlava 1

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

20 – Nemovitý majetek

210 – Informační technologie a telekomunikace

212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje

23 – Běžné správní výdaje

25 – Zasedání a konference

27 – Informace a publikační činnost

EÚD celkem

Mezisoučet – hlava 2 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

% čerpání
(B)/(A)

Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení 
a různé provozní výdaje

v tis. EUR

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Plnění rozpočtu za rok 2013

Výše plateb v kapitole 20 (nemovitý majetek, např. 
budovy) byla ovlivněna výstavbou druhé přístavby 
sídla EÚD, budovy K3. 
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Tyto rozpočtové prostředky budou využity v souladu 
s návrhem, který EÚD předložil Evropskému parla‑
mentu a Radě v roce 2008.

Rozpočet na rok 2014

Ve srovnání s rokem 2013 se rozpočet na rok 2014 
o 6 % snížil. Toto snížení zahrnuje omezení rozpoč‑
tových prostředků na stavební projekt K3.

Do rozpočtu na rok 2013 byla zahrnuta konečná část 
financování ve výši 3 miliony EUR; k této částce byly 
přijaty závazky a část z ní byla v roce 2013 vyplacena. 

Zůstatek rozpočtových prostředků na budovu K3 byl 
přenesen do roku 2014 na pokrytí smluv, které pro‑
jektový manažer jménem EÚD podepsal se stavební‑
mi společnostmi. 

2014
v tis. EURROZPOČET

10 – Členové orgánů  

162 – Výdaje na služební cesty

161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související 
s osobami pracujícími v orgánu

Mezisoučet – hlava 1

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

20 – Nemovitý majetek

210 – Informační technologie a telekomunikace

212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje

23 – Běžné správní výdaje

25 – Zasedání a konference

27 – Informace a publikační činnost

EÚD celkem

Mezisoučet – hlava 2 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

2013
v tis. EUR

97 772

4 176

2 728

Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Rozpočet na rok 2014
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Interní audit EÚD

Interní auditor poskytuje EÚD poradenství v oblas‑
ti řízení rizika tím, že vydává stanoviska ke kvalitě 
řídicích a kontrolních systémů a doporučení, jež si 
kladou za cíl zlepšit provádění činností a podpořit 
řádné finanční řízení. Interní auditor také poskytuje 
podporu externím auditorům, kteří jsou pověřeni 
ověřit účetní závěrku EÚD. Interní auditor podal EÚD 
zprávy o výsledcích auditů provedených v roce 2013, 
o zjištěních, vydaných doporučeních a o opatřeních 
reagujících na tato doporučení. EÚD rovněž každo‑
ročně předkládá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o výsledcích činností interního auditu.

Externí audit EÚD

Účetní závěrku Účetního dvora ověřuje nezávislý 
externí auditor. Jedná se o důležitý prvek uplatňo‑
vání týchž zásad transparentnosti a vyvozování 
odpovědnosti na EÚD, které EÚD uplatňuje na kon‑
trolované subjekty.

Zpráva externího auditora, společnosti Pricewater-
houseCoopers Sàrl, o ověření účetní závěrky EÚD za 
rozpočtový rok 2012, byla zveřejněna 4. října 20133.

Výroky externího auditora –  
rozpočtový rok 2012

Pokud jde o účetní závěrku:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz finanční situace Evropského účet‑
ního dvora k 31. prosinci 2012 a jeho finanční vý‑
konnosti a peněžních toků za rozpočtový rok 2012 
v souladu s nařízením Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, a nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze 
dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k uvede‑
nému finančnímu nařízení.

Pokud jde o použití zdrojů a kontrolu 
postupů:

Na základě naší práce popsané v této zprávě jsme 
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás ve všech 
významných (materiálních) ohledech a podle výše 
popsaných kritérií vedla k přesvědčení, že:

 • zdroje přidělené EÚD nebyly použity ke stanove‑
ným účelům,

 • zavedené kontrolní postupy neposkytují potřeb‑
né záruky zajišťující soulad finančních operací 
s platnými pravidly a předpisy.

3 Úř. věst. C 288, 4.10.2013.



51Prohlášení pověřené 
schvalující osoby

Já, níže podepsaný, generální tajemník Evropského účetního dvora, tímto z titulu své funkce pověřené 
schvalující osoby:

 • prohlašuji, že informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné,

 • prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že:

–  zdroje vyčleněné na činnosti popsané v této zprávě byly využity k zamýšleným účelům a v souladu 
se zásadami řádného finančního řízení,

–  zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskuteč‑
něných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a zajišťují podniknutí odpovídajících opatření 
v případě obvinění či podezření z podvodu,

–  náklady na kontroly a jejich přínosy jsou přiměřené.

Tato jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a informacích, které mám k dispozici, jako jsou zprávy 
a prohlášení dalších pověřených schvalujících osob, zprávy interního auditora a zprávy externího auditora 
za dřívější rozpočtové roky.

Potvrzuji, že si nejsem vědom žádných zde neuvedených skutečností, které by mohly poškozovat zájmy 
tohoto orgánu.

Lucemburk 11. března 2014

generální tajemník
Eduardo Ruiz García
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