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Kdo jsme

Co děláme

Evropský účetní dvůr je nezávislý externí auditor
Evropské unie se sídlem v Lucemburku. Náš orgán
má 28 členů, tj. z každé členské země EU jednoho.
Zaměstnáváme přibližně 900 odborníků a administrativních pracovníků ze všech členských států EU.
Od svého založení v roce 1977 se soustřeďujeme na
zlepšování způsobu, jakým jsou finance EU řízeny
a vyúčtovávány.

Kontrolujeme, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu
s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. Varujeme před riziky, poskytujeme
ujištění a tvůrcům politik EU radíme, jak zlepšit řízení
veřejných financí, a také dbáme o to, aby občané
EU věděli, jak se jejich peníze vynakládají. Prostřednictvím svých auditů a dalších činností přispíváme
k posilování demokratické legitimity a udržitelnosti
Evropské unie.

Sídlo EÚD v Lucemburku.
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které se potýkají s obtížemi. Kromě toho jsme během roku
vydali osm stanovisek k novým či revidovaným předpisům
EU s významným finančním dopadem, včetně stanoviska
k nařízení, kterým se zřizuje EFSI.
Aby naše práce měla význam, je rovněž nezbytné, abychom získané poznatky sdělovali našim zainteresovaným
subjektům na úrovni EU i na národní úrovni. Během roku
jsme dále posílili spolupráci s Evropským parlamentem
a Radou Evropské unie, našimi klíčovými partnery při
vyvozování odpovědnosti v rámci EU. Výsledky svých
auditů jsme představili rostoucímu počtu specializovaných výborů a jejich připomínky zohlednili při plánovaní
své budoucí kontrolní činnosti. Kromě toho naši členové
vykonali návštěvy na vysoké úrovni v členských státech,
aby posílili partnerství s vnitrostátními orgány, parlamenty a kontrolními orgány. V roce 2015 jsme uspořádali dvě
významné konference, jednu o energetické bezpečnosti
EU, která se konala v Bruselu, a druhou v Lucemburku
o budoucnosti rozvojové pomoci v souvislosti s přijetím
nových cílů udržitelného rozvoje OSN.
Vážený čtenáři,
naše zpráva o činnosti za rok 2015 se týká roku, v němž
Evropská unie znovu čelila velkým výzvám a byla
svědkem významných změn ve své správě, politikách
a finančním řízení, včetně zřízení Evropského fondu pro
strategické investice (EFSI) a jednotného mechanismu
pro řešení krizí pro banky v eurozóně. Tyto a další změny
s sebou přinesly pro náš orgán nové auditní povinnosti.
V roce 2015 jsme i nadále kontrolovali činnosti orgánů,
institucí a dalších subjektů EU a rovněž všechny prostředky EU, které obdržely členské státy, nečlenské země EU,
mezinárodní organizace a další subjekty. V souladu se
závazky, které pro nás vyplývají ze Smlouvy, jsme vypracovali výroční zprávu o rozpočtu EU a evropských rozvojových fondech a dále specifické výroční zprávy o účetních
závěrkách více než 50 agentur a jiných subjektů EU. Vypracovali jsme rovněž 25 zvláštních zpráv na různá témata,
jejichž výsledky naleznete shrnuty v tomto dokumentu.
Vyzdvihujeme dvě z nich: jedna se zabývá systémem pro
obchodování s emisemi a ukazuje, jak naše činnost přesahuje čistě finanční otázky, a druhá – jež je součástí nové
řady zvláštních zpráv o správě finančních a hospodářských
záležitostí – se týká finanční pomoci poskytované zemím,

Připravili jsme rovněž důležitou vnitřní reformu, jejímž cílem je zvýšit schopnost Účetního dvora reagovat na stále
se měnící Evropskou unii. V této zprávě se poukazuje na
některé významné změny, které jsme provedli ve způsobu řízení našich vztahů se zainteresovanými subjekty,
našich auditů a našich zdrojů. Uvádí se v ní také hlavní
informace o řízení lidských zdrojů, financích a výkonnosti
za poslední rok a rovněž výsledky našich interních a externích auditů během roku a posledního každoročního
udílení absolutoria.
Doufám, že tato zpráva Vás užitečným a zajímavým
způsobem seznámí s činnostmi, jež jsme prováděli v roce
2015, abychom splnili své poslání, kterým je zlepšovat
finanční řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti
a transparentnost a chránit finanční zájmy občanů EU.

předseda
Vítor Manuel da Silva Caldeira
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Rok 2015 v kostce

Naše činnosti

Řízení naší práce

••

••

••

••

••

••

Výroční zprávy o rozpočtu EU a o evropských rozvojových fondech za rozpočtový rok 2014, jejichž
hlavní součástí jsou výroky a výsledky v rámci
prohlášení o věrohodnosti.
Padesát dva specifických výročních zpráv, v nichž
se předkládají výroky Účetního dvora vzešlé z finančních auditů jednotlivých agentur a subjektů sídlících
v celé Unii, spolu se dvěma souhrnnými zprávami.
Dvacet pět zvláštních zpráv o konkrétních
tématech z oblasti řízení a oblastech rozpočtu,
například o systému pro obchodování s emisemi,
programech zaměstnanosti mladých lidí a pomoci
během finanční krize.
Osm stanovisek k novým či aktualizovaným předpisům EU a dalším rozhodnutím s významem pro
finanční řízení, od navrhovaného nařízení o Evropském fondu pro strategické investice k novelizovanému nařízení o Jednotném výboru pro řešení krizí.
Jednání, semináře a konference s našimi zainteresovanými subjekty, včetně dvou významných
konferencí o vyvozování odpovědnosti v rámci
EU; jedna se týkala bezpečnosti dodávek energie
a druhá budoucnosti rozvojové pomoci.

Sídlo EÚD v Lucemburku.

••

••
••

Provedli jsme vnitřní reformu, jejímž cílem je
zjednodušit naše auditní postupy a přípravu
zpráv a dosáhnout větší pružnosti při řízení našich
zdrojů.
Výrazného pokroku jsme dosáhli při integraci
informačních systémů pro řízení auditu a dokumentaci a rovněž jsme se zaměřili na zpřístupnění
informací souvisejících s auditem z mobilních
zařízení.
Přivítali jsme novou členku našeho orgánu, Bettinu Jakobsenovou z Dánska.
Pokračovali jsme ve své politice rovných příležitostí při najímání pracovníků a řízení lidských
zdrojů.

Naše činnosti

Audity
Naše auditní zprávy a stanoviska jsou zásadním prvkem
v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU, neboť jejich
pomocí jsou zejména v rámci postupu udílení absolutoria voláni k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za řízení
rozpočtu EU. Jde především o Evropskou komisi, ale
i o ostatní orgány a subjekty EU. V oblastech spadajících
pod sdílené řízení, jako jsou výdaje na zemědělství a soudržnost, hrají významnou úlohu též členské státy.
Máme tři hlavní výstupy:

••

••

••

výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky
finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve
vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým
fondům (ERF), ale také aspekty rozpočtového řízení
a výkonnosti. Kromě toho se samostatně zveřejňují
specifické výroční zprávy o agenturách, decentralizovaných subjektech a společných podnicích EU.
zvláštní zprávy, jež informují o výsledcích vybraných auditů výkonnosti a auditů souladu s předpisy zaměřených na konkrétní výdajové oblasti nebo
témata týkající se rozpočtu či řízení.
stanoviska k nové nebo novelizované legislativě
s dopadem na finanční řízení a další výstupy, které
vycházejí z přezkumů prováděných buďto na
základě žádosti jiného orgánu, anebo z naší vlastní
iniciativy.

Snažíme se řídit svoje zdroje způsobem, který zajistí náležitou rovnováhu mezi našimi různými činnostmi a současně přispěje k dosažení spolehlivých výsledků a pokrytí jednotlivých oblastí rozpočtu EU. V roce 2015 jsme

06
významnou část svých zdrojů věnovali na vypracování
ročních prohlášení o věrohodnosti, která předkládáme
v našich výročních zprávách. Práce vykonaná v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti se týká dvou aspektů,
k nimž jsme podle Smlouvy o fungování Evropské unie
každoročně povinni vyjádřit výrok: spolehlivosti účetní
závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se zakládá. Je-li to možné, bereme v úvahu výsledky práce jiných
auditorů – viz oddíl o auditu agentur EU (s. 14) – a rovněž
prohlášení vedoucích pracovníků k auditu v podobě
výročních zpráv o činnosti generálních ředitelů Komise.
Kromě auditů, jež vyžaduje legislativa, vybíráme konkrétní výdajové oblasti či politiky podle kritérií jako riziko
nesrovnalostí nebo špatná výkonnost, možnost zlepšení
a veřejný zájem. Tato témata vybíráme zcela nezávisle,
přičemž přihlížíme k názorům našich zainteresovaných
subjektů. V roce 2015 jsme předložili 25 zvláštních zpráv,
které jsou hlavně výsledkem našich auditů výkonnosti.
Jsou shrnuty v této zprávě (s. 15–33) a jsou uspořádány
podle okruhů víceletého finančního rámce (VFR), což je
sedmiletý rozpočet EU na období 2014–2020.
Účetní dvůr je také žádán, aby vydával stanoviska
k novým nebo pozměněným předpisům s finančním
dopadem. V roce 2015 jsme vypracovali osm stanovisek
k návrhům nových nebo pozměněných pravidel a nařízení (s. 34) – vybíráme naše stanovisko k EFSI, abychom
ilustrovali jak téma, tak dopad našich stanovisek.
Všechny naše auditní zprávy a stanoviska jsou dostupné
na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).
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Auditní zprávy a stanoviska 2013–2015
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Kontrolní návštěvy v roce 2015
Ačkoli velká většina auditní práce probíhala v ústředí
Účetního dvora v Lucemburku, auditoři rovněž navštívili orgány členských států, další příjemce finančních
prostředků EU jak v EU, tak za jejími hranicemi – včetně
organizací spravujících prostředky EU, jako jsou regionální kanceláře Evropské investiční banky v Keni a Ugandě –
a další orgány a instituce, agentury a subjekty EU. Díky
těmto návštěvám jsme získali přímé důkazní informace
od subjektů, které se podílejí na zpracování, řízení, výběru a vyplácení peněžních prostředků EU, a od konečných
příjemců, kteří tyto prostředky obdrželi.
Auditní týmy tvoří zpravidla dva až tři auditoři a délka
návštěvy se může pohybovat od několika dnů až po dva
týdny. Čestnost a intenzita auditní práce v jednotlivých
členských státech a přijímajících státech záleží na typu
auditu, případně na vzorcích operací, které vybíráme.
Počet kontrolních návštěv se tak mezi zeměmi a rok od
roku může lišit. Auditní návštěvy v rámci EU se často realizují v součinnosti s nejvyššími kontrolními institucemi
příslušných členských států.
V roce 2015 strávili auditoři Účetního dvora celkem 4 310
dní kontrolami na místě v členských státech a mimo EU,
při kterých shromažďovali důkazní informace pro výroční zprávy a vybrané auditní úkoly (zvláštní zprávy).

Auditoři dále věnovali značnou dobu práci v orgánech EU
v Bruselu a v Lucemburku, jakož i v decentralizovaných
agenturách a subjektech v celé EU. Ve srovnání s rokem
2014 strávili auditoři kontrolami na místě méně pracovních dní. Tento vývoj je odrazem efektivnějších pracovních postupů a širšího využívání technologií, například
zabezpečených údajů a sdílení dokumentů a také
videokonferencí.

Odhalování podvodů
I když smyslem našich auditů není pátrat po podvodech,
odhalujeme případy, u nichž máme podezření, že mohlo
dojít k nekalému či podvodnému jednání. EÚD spolupracuje v boji proti podvodům, které postihují rozpočet EU,
s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).
Úřadu OLAF předáváme veškerá podezření z podvodu,
korupce nebo jiné nelegální činnosti postihující finanční
zájmy EU, která v průběhu naší auditní práce zjistíme.
Tyto případy pak přebírá úřad OLAF, který rozhoduje
o případném vyšetřování a, je-li to nutné, spolupracuje
s orgány členských států. Během roku 2015 jsme úřad
OLAF informovali o 27 případech podezření z podvodu
(16 v roce 2014), na něž jsme narazili při práci v souvislosti
s naším prohlášením o věrohodnosti za rozpočtové roky
2014 a 2015 a při našich dalších auditních úkolech.
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Počet dní strávených kontrolami na místě v roce 2015
Itálie
Německo
Polsko
Španělsko
Francie
Spojené království
Řecko
Rumunsko
Maďarsko
Portugalsko
Bulharsko
Nizozemsko
Finsko
Rakousko
Česká republika
Litva
Irsko
Dánsko
Slovensko
Švédsko
Slovinsko
Malta
Belgie
Kypr
Lotyšsko
Estonsko
Lucembursko
Švýcarsko
Alžírsko
Ázerbájdžán
Egypt
Uganda
Srbsko
Čína
Spojené státy
Bosna a Hercegovina
Kuba
Myanmar
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Turecko
Eritrea
Ghana
Tanzanie
Norsko
Albánie
Haiti
Papua-Nová Guinea
Rwanda
Černá Hora
Ukrajina
Etiopie
Keňa
Demokratická republika Kongo
Moldavsko

Celkem 4 310
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Výroční zprávy za rok 2014
V roce 2015 se většina naší práce v oblasti finančního
auditu a auditu souladu s předpisy týkala prověřování,
jak byl plněn rozpočet EU na rok 2014, včetně testování zhruba 1 200 operací ze všech výdajových oblastí.
Výsledná výroční zpráva za rok 2014 byla zveřejněna dne
10. listopadu 2015 a rozsáhle prezentována zainteresovaným stranám, tj. Evropskému parlamentu a jeho výboru
pro rozpočtovou kontrolu, Radě Evropské unie (ve složení
pro hospodářské a finanční věci), národním parlamentům
a vládám i médiím.
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Aktualizovali jsme strukturu naší výroční zprávy za rok
2014, aby se zvýšila její užitečnost pro čtenáře. Kapitoly
nyní odrážejí okruhy víceletého finančního rámce na
období 2014–2020. Těžištěm zprávy zůstalo prohlášení
o věrohodnosti, v němž jsme vyjádřili výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky EU a o souladu příjmových
a výdajových operací s předpisy. Dále jsme samostatně
posoudili každou významnou oblasti činností EU a ve
větší míře informovali o rozpočtovém a finančním řízení.
Součástí zprávy byly i informace o výkonnosti rozpočtu
EU a o tom, jak Komise podává zprávy o výkonnosti,
především pokud jde o pokrok při plnění cílů strategie
Evropa 2020.

Hlavním cílem výroční zprávy je předložit zjištění a závěry, jež pomohou Evropskému parlamentu, Radě a občanům posoudit kvalitu finančního řízení EU. Ve výroční
zprávě za rok 2014 jsme poskytli ujištění o tom, jak byly
prostředky EU během roku využity, a upozornili jsme na
oblasti, v nichž nejvíce hrozilo, že budou vynaloženy nesprávně. Rovněž jsme analyzovali, proč došlo k chybám,
a předložili užitečná a nákladově efektivní doporučení
vedoucí ke zlepšení.

Výdaje EU
v roce 2014 činily

142,5 miliardy EUR

= téměř 300 EUR
na každého občana

Předseda EÚD Vítor Caldeira představuje Evropskému parlamentu
výroční zprávu za rok 2014.

Naše činnosti

Hlavní sdělení výroční zprávy za
rok 2014

EÚD vyzývá k novému přístupu
k investicím a výdajům EU.
 Účetní závěrka EU za rok 2014 byla schválena
jako spolehlivá.
 Příjmy za rok 2014 byly legální a správné.
 Platby za rok 2014 byly zatíženy významnou
(materiální) mírou chyb.

Závěry a doporučení
 Účetní závěrka EU za rok 2014 byla správně sestavena v souladu s mezinárodními standardy a podávala věrný a poctivý obraz. Mohli jsme tudíž
opět vydat čistý výrok o její spolehlivosti. O správnosti plateb jsme však vyjádřili záporný výrok.
 Odhadovaná míra chyb, která vyjadřuje míru
nesprávnosti, u plateb roku 2014 činí 4,4 %, téměř
tolik jako v roce 2013 (4,5 %), a trvale se pohybuje
nad 2% prahem významnosti (materiality).
 Zjistili jsme tutéž odhadovanou míru chyb (4,6 %)
u sdíleného řízení s členskými státy i u výdajů,
které přímo řídí Komise. Nejvyšší míra chyb byla
zjištěna ve výdajích na „hospodářskou, sociální
a územní soudržnost“ (5,7 %) a u „konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“ (5,6 %).
Nejnižší odhadovaná míra chyb byla u správních
výdajů (0,5 %).
 Mezi druhy výdajů a mírou chyb je zřejmá souvislost. Naše odhadovaná míra chyb u úhradových
režimů (5,5 %), u nichž EU proplácí způsobilé
náklady na způsobilé činnosti na základě výkazů
nákladů předkládaných příjemci, je dvojnásobkem
míry chyb u nárokových programů, kde se platba
zakládá na splnění určitých podmínek, a nikoli na
proplácení nákladů.
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 Nápravná opatření přijatá orgány v členských
státech a Komisí měla na odhadovanou míru
chyb příznivý dopad. Bez těchto opatření by naše
celková odhadovaná míra chyb činila 5,5 %. Komise může svoje vyhodnocování rizika a dopadu
nápravných opatření ještě zlepšit.
 Pokud by Komise, orgány v členských státech
nebo nezávislí auditoři využili všechny dostupné
informace, mohli významné části chyb zabránit
nebo ji odhalit a napravit před tím, než k chybám
došlo.
 Částky, které mají být v běžném roce a budoucích letech vyplaceny, zůstávají velmi vysoké.
Je nanejvýš nutné, aby Komise tento přetrvávající problém řešila. U některých členských států
představuje nahromaděné nečerpané financování
významnou část celkových vládních výdajů.
 Desetileté období strategie Evropa 2020 a sedmiletý rozpočtový cyklus EU (2007–2013 a 2014–
2020) nejsou sladěny. Členské státy nevěnují v dohodách o partnerství a souvisejících programech
výsledkům strategie Evropa 2020 dostatečnou
pozornost. Obě skutečnosti omezují schopnost
Komise monitorovat výkonnost a příspěvek rozpočtu EU ke strategii Evropa 2020.
 Blížící se přezkum víceletého finančního rámce
2014–2020 v polovině období je klíčovým bodem
v řízení výdajů EU. Je důležité, aby Komise co nejdříve analyzovala oblasti, v nichž se soustavně
vyskytuje vysoká míra chyb, a posoudila možnosti, jak ji snížit, a současně se více zaměřila na
výkonnost výdajů.
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Výsledky testování operací za rok 2014 podle oblastí výdajů EU

Výdajová oblast

Závěr auditu

Kontrolovaná částka a odhadovaná míra chyb

57,5 mld. EUR

Přírodní zdroje
Hospodářská, sociální
a územní soudržnost

3,6 %

55,7 mld. EUR

Konkurenceschopnost
pro růst a zaměstnanost

13,0 mld. EUR

Globální Evropa

7,4 mld. 2,7 %
EUR

Správa

8,8 mld.
EUR
0

5,7 %
Významná
(materiální)
míra chyb

5,6 %

Bez významné
(materiální)
míry chyb

0,5 %
20

40

60
mld. EUR

Tabulka je převzata z publikace Audit EU za rok 2014 ve zkratce, která je k dispozici na našich internetových stránkách
eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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Výroční zpráva o evropských rozvojových
fondech (ERF) za rok 2014
 Příjmy nebyly zatíženy chybami
 Platby byly zatíženy významnou (materiální) mírou
chyb
Evropské rozvojové fondy poskytují pomoc Evropské
unie určenou na rozvojovou spolupráci s africkými,
karibskými a tichomořskými státy (státy AKT) a zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ). Fondy jsou financovány
členskými státy a mimo rámec rozpočtu EU je spravuje
Evropská komise, přičemž některou pomoc spravuje
Evropská investiční banka.
Zjistili jsme, že účetní závěrka ERF za rok 2014 je spolehlivá. Příjmy nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou
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chyb na rozdíl od plateb, které byly zatíženy odhadovanou mírou chyb 3,8 %. Podobně jako v předchozích
letech jsme nalezli nedostatky v kontrolách ex ante.
Chyby související s nedodržováním pravidel pro zadávání
veřejných zakázek a chybějícími podklady odůvodňujícími výdaje byly příčinou téměř dvou třetin odhadované
míry chyb.
Naše výroční zpráva o ERF se zveřejňuje spolu s výroční
zprávou o rozpočtu EU a je dostupná na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).

Rozpočet ERF na rok 2014 =

3,1 miliardy EUR

Naše činnosti

Specifické výroční zprávy za rok 2014
Rozpočty všech agentur, subjektů a společných podniků
EU v roce 2014 dosáhly celkové částky 4 miliard EUR, což
zhruba odpovídá 3 % rozpočtu EU na rok 2014.
Agentury, další subjekty a společné podniky EU plní
konkrétní úkoly jménem EU a sídlí v celé Unii. Agentury
působí v mnoha oblastech, jako je ochrana, bezpečnost, zdraví, výzkum, finance, migrace a doprava. Každá
má svůj mandát, správní radu, ředitele, zaměstnance
a rozpočet.
V roce 2015 jsme vypracovali 52 specifických výročních
zpráv za rozpočtový rok 2014. Týkaly se 41 decentralizovaných a výkonných agentur a dalších subjektů EU,
osmi evropských výzkumných společných podniků,
Evropských škol, společného podniku Galileo v likvidaci
a komunikační infrastruktury Sisnet. Kromě toho jsme
zveřejnili dvě shrnutí, která uvádějí přehled výsledků našich auditů v této oblasti – jedno o agenturách
a dalších subjektech EU a jedno o společných podnicích.
Tyto zprávy byly předloženy předsedovi Evropského
parlamentu a parlamentnímu výboru pro rozpočtovou
kontrolu, Radě pro obecné záležitosti a rozpočtovému
výboru Rady.
Rok 2014 byl prvním rokem, v němž byly účetní závěrky
všech 33 decentralizovaných agentur a dalších subjektů
EU předmětem nezávislého auditu soukromé auditorské
společnosti. Když jsme formulovali vlastní výrok o těchto

Sídlo Europolu, Haag, Nizozemsko.
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účetních závěrkách, brali jsme v úvahu tuto auditní práci
a opatření, kterými kontrolované subjekty reagovaly na
zjištění auditora. Účetní závěrky zbývajících agentur a společných podniků jsme kontrolovali v celém rozsahu my.
Zjistili jsme, že všechny agentury a další subjekty a společné podniky vypracovaly spolehlivé účetní závěrky
za rok 2014. Jejich operace byly s výjimkou společných
podniků Artemis (vestavěné počítačové systémy), ENIAC
(nanoelektronika) a ECSEL (elektronické součásti a systémy) legální a správné. Nedostatečná jistota ze strategií
auditu ex post společných podniků Artemis a ENIAC
vedla k auditním výrokům s výhradou pro tyto podniky
a rovněž pro ECSEL. Obecně agentury dále zlepšily své
postupy, když na naše připomínky z předchozích z let
reagovaly přijetím nápravných opatření. Naše specifické
výroční zprávy spolu s dvěma shrnutími výsledků auditů
agentur a dalších subjektů a společných podniků za rok
2014 jsou dostupné na našich internetových stránkách
(eca.europa.eu).

52 specifických
výročních zpráv

o agenturách,
dalších subjektech
a společných podnicích EU
sídlících v celé EU
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Zvláštní zprávy vypracované v roce 2015

V roce 2015 se naše zvláštní zprávy zaměřily na témata
související s celkovými cíli EU, tj. vytvářet přidanou hodnotu a podporovat růst, a také na reakci EU na globální
výzvy, včetně udržitelnosti veřejných financí, životního
prostředí a změny klimatu.

Kromě výročních zpráv a specifických výročních zpráv
zveřejňujeme v průběhu roku také zvláštní zprávy, jež
pojednávají o výkonnostních auditech a auditech souladu, které se týkají konkrétních rozpočtových oblastí a vybraných témat souvisejících s řízením. Vybíráme a koncipujeme tyto auditní úkoly tak, aby měly co největší
dopad a zároveň abychom co nejlépe využili své zdroje.
Naše audity výkonnosti se často týkají více rozpočtových
let a kvůli složitosti jejich předmětu může jejich vypracování trvat déle než rok.

Stručná shrnutí všech 25 zvláštních zpráv, jež jsme v roce
2015 zveřejnili, jsou uvedena pod příslušnými okruhy
víceletého finančního rámce.

Hlavní fáze vybraného auditu výkonnosti nebo auditu souladu s předpisy
Zveřejnění zvláštní zprávy
ve 23 úředních jazycích s odpovědí
kontrolovaného subjektu.

06
05
04
03
02
01

PLÁNOVÁNÍ

ŘÍZENÍ
O SPORNÝCH
OTÁZKÁCH

VYPRACOVÁNÍ
NÁVRHU ZPRÁVY

PRÁCE V TERÉNU

PŘIJETÍ

ZVEŘEJNĚNÍ

Schválení zprávy auditním
senátem nebo celým Účetním
dvorem.
Potvrzení skutečností a zjištění s
kontrolovaným subjektem.

Jasná a strukturovaná prezentace hlavních zjištění a závěrů.
Vypracování doporučení.

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

Analyzuje se užitečnost a proveditelnost navrhovaného auditu.
Vymezí se rozsah, cíle, koncepce, metodika a časový plán auditního úkolu.
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Inteligentní růst podporující začlenění
Konkurenceschopnost
pro růst a zaměstnanost
100

Inteligentní růst podporující začlenění představuje největší
část výdajů z rozpočtu EU a zahrnuje dvě oblasti: konkurenceschopnost pro růst a hospodářskou, sociální a územní
soudržnost.

143 miliard EUR
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13 %

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
zahrnuje financování transevropských energetických sítí, dopravy a telekomunikací, rozvoje podniků, výzkumu a inovací, vzdělávání a odborné
přípravy, sociální politiky atd. Plánované výdaje v této oblasti
na období 2014–2020 představují 13 % celkového rozpočtu
EU na celé programové období, neboli 143 miliard EUR. Rozpočet na rok 2015 činil 15,7 miliardy EUR.

Vnitrozemská vodní doprava v Evropě: od roku
2001 se významně nezvýšil podíl tohoto způsobu dopravy ani se nezlepšila splavnost (1/2015) –
ve zprávě se posuzovalo, zda projekty spolufinancované z rozpočtu EU účinným způsobem přispěly
k nárůstu modálního podílu vnitrozemské nákladní
vodní dopravy a zlepšení splavnosti a zda byly
strategie EU pro vnitrozemskou vodní dopravu
koherentní a vycházely z relevantních a komplexních analýz.
Auditoři zjistili, že pokrok byl pomalý, protože
nebyla odstraněna problematická místa. Projekty
spolufinancované EU nebyly prováděny účinně
a vnitrozemská vodní doprava si jako alternativa
k silniční dopravě nepolepšila a nedošlo ani ke
zlepšení splavnosti. Členské státy věnovaly vnitrozemským vodním cestám jen malou pozornost,
přestože Komise je označila za prioritu. Členské
státy propojené hlavními vodními koridory neměly
žádnou ucelenou obecnou strategii a strategie EU
nevěnovaly dostatečnou pozornost údržbě řek ani
politickým a environmentálním faktorům. Členské
státy by měly upřednostňovat ty projekty na vnitrozemských vodních cestách, které mají největší
a nejrychlejší přínos, a Komise by měla soustředit
své financování na ty projekty, které se nacházejí

v lokalitách, kde již existují rozpracované plány na
úpravu problematických míst.
V období 2007–2013 byly projekty vnitrozemských
vodních cest v EU financovány z nástroje pro
transevropské dopravní sítě, Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti částkou
1,3 miliardy EUR.
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Řeší finanční podpora z EU vhodným způsobem
potřeby mikropodnikatelů? (8/2015) – ve zprávě
se posuzovalo, zda Evropský sociální fond (ESF)
a Evropský nástroj mikrofinancování Progress
(EPMF) řešily potřeby mikropodnikatelů.
Auditoři zjistili nedostatky v programování a koncepci finanční podpory z ESF a také skutečnost,
že chybí dostatečné, spolehlivé informace o výkonnosti. Ani Evropská komise ani členské státy
neměly srovnatelné informace o administrativních
nákladech za každý členský stát a za jednotlivé
mechanismy financování. Tyto otázky mohou mít
negativní dopad na účinnost finanční podpory EU
pro mikropodnikatele. Členské státy by měly při
koncipování finančních nástrojů a přípravě operačních programů, které zahrnují podporu EU pro
mikropodnikatele, provádět posouzení potřeb.
Komise by měla využívání finančních nástrojů ESF
členskými státy podmínit existencí spolehlivých
systémů pro řízení rizika.
Mikrofinancování se obvykle týká částek nepřesahujících 25 000 EUR, přičemž často se jedná
o částky nižší než 10 000 EUR. Celková poptávka
po této úrovni financování v členských státech EU
se odhaduje na více než 12 miliard EUR. Příklady
uvedené ve zprávě zahrnují úvěr ve výši 5 000 EUR
na rozšíření kiosku ve městě a 9 500 EUR na pomoc s vybudováním dětského hřiště a obchodu
s oděvy.

••

Zlepšení bezpečnosti dodávek energie rozvíjením vnitřního trhu s energií: je zapotřebí většího
úsilí (16/2015) – tento audit hledal odpověď na
otázku, zda provádění opatření v oblasti politiky
vnitřního trhu s energií a výdaje EU na energetickou infrastrukturu účinně zajišťují bezpečnost
dodávek energie.
Auditoři zjistili, že energetická infrastruktura
v Evropě obecně zatím není koncipována pro plně
integrované trhy, a proto v současné době účinně
nezajišťuje bezpečnost dodávek energie. Finanční podpora z rozpočtu EU v oblasti energetické
infrastruktury přispívá k vnitřnímu trhu s energií
a k bezpečnosti dodávek energie jen v omezené
míře. Evropská komise by měla určit energetickou
infrastrukturu v EU, jež není aktivně využívána,
a s členskými státy spolupracovat na odstranění
překážek jejího využití pro vnitřní trh s energií. Komise by také měla zvážit nové způsoby, jak energii
v jednom členském státě zpřístupnit zákazníkům
v jiném členském státě.
Vnitřní trh s energií by měl umožnit volný tok a neomezený obchod s plynem a elektřinou na celém
území EU. Z rozpočtu EU bylo na rozvoj energetické infrastruktury v letech 2007 až 2013 poskytnuto
financování ve výši 3,7 miliardy EUR, přičemž se
předpokládá, že v letech 2014 až 2020 to bude
dalších 7,4 miliardy EUR. Ve zprávě se však poukazuje na to, že cíle EU, jímž bylo dokončit vnitřní trh
s energií do roku 2014, nebylo dosaženo.
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Inteligentní růst podporující začlenění
Hospodářská, sociální
a územní soudržnost

Hospodářská, sociální a územní soudržnost
zahrnuje regionální politiku, jejímž cílem je
pomáhat nejméně rozvinutým zemím a regionům EU dostihnout ostatní regiony, posilovat
konkurenceschopnost všech regionů a rozvíjet spolupráci
mezi nimi.

367 miliard EUR
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Výdaje na soudržnost naplánované na období 2014–2020
představují 34 % rozpočtu EU na celé programové období, tj. z 367 miliard EUR. Rozpočet na rok 2015 činil
51,1 miliardy EUR.

Snaha o řešení problémů v oblasti zadávání
veřejných zakázek v rámci výdajů EU na politiku
soudržnosti by měla zesílit (10/2015) – ve zprávě
se prověřovalo, zda Komise a členské státy přijímají
vhodná a účinná opatření s cílem řešit problematiku chyb při zadávání veřejných zakázek v oblasti
politiky soudržnosti.
Při auditu se zjistilo, že ve způsobu, kterým veřejné
orgány v celé EU zadávají zakázky, přetrvávají
rozsáhlé problémy. Ačkoli Komise i členské státy
začaly tuto problematiku řešit, cesta bude ještě
dlouhá. Závažné chyby vedly k absenci spravedlivé hospodářské soutěže a k udělování zakázkám
subjektům, které nepředložily nejlepší nabídky.
Systematická analýza je velmi omezená a chybí
dostatečně podrobné, spolehlivé a jednotné údaje
o povaze a rozsahu chyb. Nezlepší-li se situace
do konce roku 2016, auditoři doporučili, aby byly
platby na období 2014–2020 dotčeným členským
státům pozastaveny.
Pro období 2007–2013 bylo na výdaje v oblasti
regionální politiky vyčleněno prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu

soudržnosti a Evropského sociálního fondu
349 miliard EUR. Významná část těchto finančních
prostředků je vynakládána formou zadávání veřejných zakázek. Zhruba u 40 % projektů, na které
se vztahovala kontrola oblasti veřejných zakázek
v rámci výročních zpráv Účetního dvora za roky
2009–2013, byly zjištěny chyby.
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Financování EU určené na čistírny městských odpadních vod v povodí Dunaje: Je třeba vyvinout
další úsilí, aby členské státy mohly splnit cíle
politiky EU v oblasti odpadních vod (2/2015) –
v této zvláštní zprávě se posuzovalo, nakolik výdaje
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu
soudržnosti určené na čištění odpadních vod účinně pomáhaly členským států plnit cíle politiky EU
v oblasti odpadních vod.
Auditoři zjistili, že výdaje EU sice hrály klíčovou roli
a pomohly České republice, Maďarsku, Rumunsku
a Slovensku dosáhnout pokroku, avšak všechny
země dodržovaly pravidla a čerpaly dostupné
finance EU se zpožděním. Ačkoli čistírny v těchto
zemích obecně čistily odpadní vody dostatečně, ve
zpracování kalů z čistíren a v odlehčování během
dešťů byly někdy nedostatky. Třetina čistíren byla
naddimenzovaných a potenciálně nevhodných.
Země čerpaly dostupné finanční prostředky EU
pomalu, a vystavovaly se tak nebezpečí, že o finance EU přijdou nebo že budou potřebovat další
peníze z vnitrostátních zdrojů. Komise by měla
zvýšit nároky na podávání zpráv a v členských
státech by měly být přijaty předpisy, které zajistí
rychlé připojení k veřejným stokovým soustavám.
Komise a členské státy by měly vymezit kritéria
pro všechny druhy použití kalů a zajistit spolehlivé
monitorování znečišťujících látek.
Povodí Dunaje je největším evropským povodím.
Během programových období 2000–2006 a 2007–
2013 přispěla EU na projekty v oblasti čištění odpadních vod ve čtyřech kontrolovaných členských
státech částkou 7,9 miliardy EUR.

••

Kvalita vod v povodí Dunaje: provádění rámcové
směrnice o vodě zaznamenalo určitý pokrok,
ještě však není dovršeno (23/2015) – ve zprávě
se posuzovalo, zda provádění rámcové směrnice
o vodě v České republice, Maďarsku, Rumunsku
a na Slovensku vedlo ke zlepšení kvality povrchových vod v povodí Dunaje.
Auditoři zjistili, že od roku 2004 se situace zlepšila jen málo. Jako hlavní důvod malého pokroku
uvádějí „nedostatečně ambiciózní“ plány zemí. Auditoři upozornili na absenci cílených opatření pro
vodní útvary s neuspokojivou kvalitou. Nedostatky
se vyskytly i v systémech monitorování a vedly
k nedostatku údajů o druhu i zdrojích znečištění,
které způsobují nevyhovující stav vodního útvaru.
Členské státy navíc bez dostatečného zdůvodnění
vyňaly významný počet vodních útvarů z důležitých lhůt. Bylo doporučeno zlepšit systémy pro
monitorování a diagnostiku znečištění vody, posílit
kritéria pro výjimky a zvážit zavedení poplatků
a daní odrazujících od produkce emisí.
V letech 2007 až 2013 poskytl Evropský fond pro
regionální rozvoj a Fond soudržnosti členským
státům v povodí Dunaje na čištění odpadních
vod 6,35 miliardy EUR. Ve stejném období poskytl
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 6,39
miliardy EU na kompenzace zemědělcům, kteří plní
agroenvironmentální závazky.
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Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za
námi, ale rizika související s jeho uplatňováním
na nás teprve čekají (3/2015) – ve zprávě se posuzovalo, zda Komise poskytuje členským státům při
zavádění systému záruk pro mladé lidi vhodnou
podporu, a prověřovala se možná rizika spojená
s jejich uplatňováním.
Auditoři identifikovali v souvislosti s úspěšným
prováděním evropského systému záruk pro mladé
lidi tři rizika: dostatečnost celkových prostředků na
financování, definice „kvalitní“ nabídky a způsob,
jakým Komise provádí monitorování a podává
zprávy o výsledcích. Komise členské státy včas
a náležitým způsobem podpořila při zřizování
režimu záruk pro mladé lidi. Neprovedla však posouzení dopadu, v němž by specifikovala očekávané náklady a přínosy, přestože jde o standardní
postup. I když Komise požádala členské státy, aby jí
spolu s plány provádění záruk pro mladé lidi předložily i odhad nákladů, v některých odpovědích
relevantní informace chyběly a ani jedna z nich
neuváděla odhady nákladů na realizaci potřebných
strukturálních reforem.
Systém záruk pro mladé lidi byl zaveden v červnu 2013 jako reakce na zhoršující se situaci nezaměstnaných mladých lidí, kterou ještě ztížila
hospodářská a finanční krize. V období 2014–2020
bude systém částečně financován z rozpočtu EU
prostřednictvím Evropského sociálního fondu
a speciálně zřízené iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí částkou do celkové výše
12,7 miliardy EUR.

••

Podpora Komise pro akční týmy pro mladé lidi:
finanční prostředky ESF byly přesměrovány, ale
důraz na výsledky je nedostatečný (17/2015) –
při tomto auditu se posuzovalo, zda se při přesměrování financování ESF využívaly návrhy vypracované akčními týmy pro mladé lidi v roce 2012, jak
pomocí výdajů z ESF dosáhnout rychlejších a účinnějších výsledků pro nezaměstnanou mládež.
Auditoři zjistili, že akční týmy pro mladé lidi zřízené
Evropskou komisí byly úspěšné, pokud jde o přesměrování finančních prostředků na podporu pro
mladé lidi, ale předložily jen málo návrhů. Komise
poskytovala členským státům poradenství, ale její
podpora byla omezena mírou a kvalitou informací,
které měla k dispozici. Iniciativa sice vedla k přeprogramování a přerozdělení prostředků Evropského sociálního fondu, ale při posuzování změn operačních programů se Komise zaměřovala hlavně
na jejich dopad na rozpočet. Je potřeba lépe řídit
očekávání od iniciativ tohoto typu, pokud existuje
potenciální nesoulad mezi slibovanými výsledky
a tím, co Komise může reálně uskutečnit.
Evropská komise zřídila akční týmy pro mladé lidi
v roce 2012 v rámci své iniciativy „Příležitosti pro
mladé“. Na práci týmů se podíleli společně národní
odborníci a odborníci Komise v osmi členských
státech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Iniciativa se týkala téměř 10 miliard EUR
z Evropského sociálního fondu, které byly v daných
osmi členských státech stále k dispozici.
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Udržitelný růst: přírodní zdroje
Přírodní zdroje

417 miliard EUR

Do tohoto rozpočtového okruhu spadá společná zemědělská a rybářská politika EU, rozvoj
venkova a opatření v oblasti životního prostředí.
Tři čtvrtiny výdajů připadají na přímé výdaje ve
prospěch zemědělců a podporu zemědělských trhů. Další
pětina jde na rozvoj venkova.
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39 %

Výdaje naplánované na období 2014–2020 představují
39 % celkového rozpočtu EU na celé programové období, který činí 417 miliard EUR. Rozpočet na rok 2015 činil
56 miliard EUR.

Technická pomoc: jaký je její příspěvek v oblasti zemědělství a rozvoje venkova? (4/2015) – ve
zprávě se prověřovalo využívání finančních prostředků určených na technickou pomoc v oblasti
zemědělství a rozvoje venkova během programového období 2007–2013. Zaměřila se na správnost, účinnost a efektivnost financování v Komisi
i v členských státech.
Auditoři zjistili, že Komise ani členské státy Evropské unie nejsou s to prokázat, jak využití technické
pomoci v zemědělství a v politice rozvoje venkova
přispělo k rozpočtové efektivnosti a k cílům společné zemědělské politiky. Sítě pro venkov, jejichž cílem je posilovat spolupráci, sdílení znalostí a inovace v odvětví zemědělství, představují velmi vhodný
způsob využití technické pomoci. U většiny výdajů
na technickou pomoc se však z prostředků určených na budování kapacit doplňovaly všeobecné
správní rozpočty. Komise by měla vyjasnit rozsah
a působnost technické pomoci členských států
v oblasti rozvoje venkova a pečlivě monitorovat její
provádění.

Členské státy plánovaly na období 2007–2013 čerpat prostředky z rozpočtu EU určené na technickou
pomoc ve výši 1,5 miliardy EUR až do maximální
výše 4 % národního přídělu na rozvoj venkova.
V programovém období 2014–2020 se toto číslo
zvýšilo na zhruba 1,9 miliardy EUR.
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••

Jsou finanční nástroje úspěšným a slibným nástrojem v oblasti rozvoje venkova? (5/2015) – audit se zaměřil na to, zda finanční nástroje (úvěrové
a záruční fondy) zavedené v rámci politiky rozvoje
venkova byly v programovém období 2007–2013
dobře koncipovány a řízeny.
Auditoři zjistili, že nástroje zatím nebyly úspěšné.
Důvodem byla zejména jejich nadměrná kapitalizace a skutečnost, že nenaplnily svůj potenciál,
pokud jde o revolvingový a pákový efekt. Argumenty pro zřízení finančních nástrojů v programovém období 2007–2013 nebyly zcela jednoznačné.
Chyběly spolehlivé vyčíslitelné informace, které by
odůvodňovaly typ vytvořených finančních nástrojů, umožňovaly zjistit poptávku po finančních
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nástrojích v oblasti zemědělství a prokazovaly, že
pro fond byla vyčleněna náležitá výše kapitálu.
Členské státy by měly být lépe motivovány k tomu,
aby zřizovaly finanční nástroje v oblasti rozvoje
venkova a stimulovaly poptávku ze strany zemědělců a dalších příjemců, a v období 2014–2020 by
měly být nastaveny patřičné standardy a cíle pro
pákový a revolvingový efekt.
EU a členské státy investovaly do konce roku 2013
do záručních a úvěrových fondů pro rozvoj venkova kolem 700 milionů EUR. Pro období 2014–2020
Komise chce, aby se členské státy zavázaly k alespoň dvakrát vyššímu uplatňování těchto nástrojů.

Audit výkonnosti v praxi: Integrita
a provádění EU ETS (6/2015)
Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU
ETS) se poněkud liší od jiných politik a programů, jež
kontrolujeme, v tom, že se na něj z rozpočtu EU nepřiděluje významná částka. Na druhé straně má velmi
silný dopad na provádění politik v celé EU a na kvalitu
života občanů. EU ETS, který byl zaveden v roce 2005,
se často uvádí jako referenční model v oblasti změny
klimatu a systémů obchodování s emisemi. Bylo by
tedy možno předpokládat, že bude existovat dobrý
rámec zahrnující tržní regulaci a dohled, právní jistotu
a systémy pro zpracovávání základních informací.
Kromě toho by měly být systémy provádění po praktické stránce dostatečně spolehlivé.
Koncem roku 2013 začali naši auditoři prověřovat
rámec pro ochranu integrity systému EU ETS a systémy pro skutečné provádění režimu v Komisi a členských státech až do fáze II (konec roku 2012). Podnětem k auditu byla rizika, která vznikají při vytváření
fungujícího trhu, kterým se má realizovat politika
EU v oblasti změny klimatu, a obtíže s řízením takto
nepostižitelné činnosti („jak se měří horký vzduch?“).
Naši auditoři posuzovali, zda je systém EU ETS vhodně
řízen. Realizovali nejen dokumentární přezkumy

a vedli pohovory s pracovníky, kteří se podílejí na
správě systému EU ETS v Evropské komisi v Bruselu,
ale vydali se též do pěti členských států – Německa,
Francie, Itálie, Polska a Spojeného království –, aby
navštívili příslušné orgány. Dále přezkoumali dokumenty týkající se dvou dalších zemí – Řecka a Španělska – a radili se s odborníky v oboru. Opatřili si též
důkazní informace testováním údajů z dokumentů
od vnitrostátních orgánů, které se týkaly 150 vybraných zařízení z těchto sedmi zemí, a analýzou údajů
z protokolu transakcí EU. Samotná zařízení navštívit
nemohli, jelikož nedostávají na provoz režimu peníze
od EU, takže náš orgán nemá právo je kontrolovat.
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Důkazní informace, které naši auditoři, získali, svědčily o nedostatečném dohledu nad trhem s emisemi
a o nedostatečné spolupráci mezi regulátory. Jako
názorný příklad našich konkrétních zjištění můžeme uvést, že naši auditoři zjistili, že skutečná právní
definice povolenek by měla být lépe vyjasněna a že
postupy otevírání účtů ETS v registru EU a sledování
transakcí poskytují nedostatečnou kontrolu proti
zneužití. Jednalo se o takřka neřešitelnou situaci:
členské státy nemohly účinně monitorovat přeshraniční transakce, protože neměly přímý přístup
do ústřední databáze, avšak ani Komise je nemohla
monitorovat, protože k tomu neměla žádná právní
základ. Naši auditoři rovněž zjistili, že systémy pro
monitorování a vykazování emisí nebyly sladěny
a vykazovaly kontrolní nedostatky, a dále zjistili
nedostatečné pokyny od Komise a nedostatky ve
vykazování prováděném Komisí i členskými státy.

O zprávu se velmi zajímaly sdělovací prostředky
a zpráva byla představena na tiskové konferenci pro
novináře akreditované při EU v Bruselu. Sdělovací
prostředky v EU a v celém světě informovaly, že systém ETS Evropské unie vyžaduje větší dohled, aby se
se zlepšil trh s uhlíkem, a větší ochranu před zneužíváním trhu, včetně stále existujících rizik podvodů
s DPH. Jak je zvykem u všech našich zvláštních zpráv,
člen odpovědný za zprávu Kevin Cardiff ji představil Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského
parlamentu a také výborům pro životní prostředí
Parlamentu a Rady, aby se s nimi podělil o poznatky,
jež lze využít při budoucím rozhodování o příslušných pravidlech a předpisech. Parlament a Rada naše
připomínky a doporučení přijaly a zváží všechny
případné budoucí návrhy, jak integritu a provádění
režimu zlepšit.

Naše zjištění nás vedla k závěru, že rámec na ochranu integrity trhu nebyl dostatečně robustní a že při
provádění předchozí fáze se objevily výrazné nedostatky, z nichž některé vyžadovaly další opatření
v současné fázi. Přes uvedené problémy se v naší
zprávě jednoznačně konstatuje, že tento inovativní
režim je průběžně zlepšován. Debata a reformy
týkající se systému ETS, které v době zveřejnění
zprávy probíhaly, se zaměřují na jeho účinnost a na
to, jak řešit přebytek. Náš audit se těmito otázkami
nezabýval. Tímto auditem však ukazujeme, že je
třeba věnovat pozornost také základním otázkám
integrity trhu a provádění tohoto systému, aby si
EU mohla být jista, že tato stěžejní politika má lepší
předpoklady k dosažení výsledků v oblasti omezování emisí a podpory nízkouhlíkových technologií.
Předložili jsme řadu praktických doporučení jak pro
Komisi, tak pro orgány členských států, která jim
mohou pomoci zlepšit integritu trhu a provádění
systému, a udělat z něj tak silnější nástroj pro dosahování cílů v oblasti změny klimatu do roku 2020
a dál do budoucna. Komise na naši zprávu zareagovala tak, že se zavázala řešit zbývající problémy
týkající se regulace trhu s emisemi a dohledu nad
ním, aby se dále zvýšila jeho integrita, a ujistila nás,
že mnohá zlepšení jsou již provedena pro fázi III
(2013–2020) a že řeší konkrétně naše připomínky.

Auditní tým (zleva doprava): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűsová, Kevin Cardiff, Colm Friel.
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Řídí Komise dohody o partnerství v oblasti rybolovu řádně? (11/2015) – ve zprávě se hodnotilo,
zda jsou dohody řádně řízeny. Auditoři EU posuzovali sjednání a uplatňování dohod, monitorování
úlovků Komisí a výběr a kontrolu financovaných
akcí.
Zjistili, že i když dohody byly obecně dobře řízeny,
dojednaná tonáž byla často vyšší, než úlovky
vykázané v předchozích obdobích, což ve výsledku pravidelně vedlo k nedostatečnému využití
kapacity. Jelikož EU platí plnou cenu bez ohledu na
množství skutečně vylovených ryb, v praxi byly vynaložené náklady často vyšší než dohodnutá cena.
Neexistoval také dostatek spolehlivých, jednotných a úplných údajů o skutečných úlovcích ryb
loďstvem EU. Komise by měla při sjednávání
nových dohod přihlížet k předchozím mírám
využití, těsněji svázat platby se skutečnými úlovky
a zajistit, aby nová databáze údajů o úlovcích byla
členskými státy vlajky plavidla plně využívána
a poskytovala spolehlivé údaje o úlovcích, které
bude možné sledovat a aktualizovat
Dohody mají zajišťovat udržitelnost dotčeného
rybolovu tím, že povolují plavidlům EU jen lov
přebytečných zdrojů partnerských zemí. Auditoři
však pochybovali, zda lze vzhledem k nedostatku
spolehlivých informací tzv. přebytek spolehlivě
vypočítat.

••

Prioritu EU spočívající v podpoře venkovského
hospodářství založeného na znalostech ovlivnilo
nekvalitní řízení opatření v oblasti předávání
znalostí a poradenství (12/2015) – zpráva se
zaměřila na to, zda jsou zavedeny systémy řízení
a kontroly umožňující účinně zajišťovat opatření
týkající se předávání znalostí a poradenství v oblasti rozvoje venkova.
Auditoři zjistili, že programy odborného vzdělávání
a poradenství ve venkovských oblastech financované EU jsou příliš nákladné, často jsou podobné
již existujícím programům a upřednostňují zavedené poskytovatele odborného vzdělávání. Auditoři
našli špatné postupy řízení v členských státech
a nedostatečný dohled ze strany Komise. Členské
státy se příliš často spoléhaly na návrhy poskytovatelů a jakýkoli druh odborné přípravy byl považován za „dobrý“ a způsobilý získat veřejnou podporu. Jelikož chyběl spravedlivý a transparentní
výběr, opakovaně byli vybíráni a nejvíce finančních
prostředků získali dlouhodobí a již zavedení poskytovatelé služeb. Členské státy by měly vybírat
takové činnosti odborné přípravy, které odpovídají potřebám v oblasti dovedností zjištěným na
základě opakované analýzy, a aby měly by předcházet riziku, že postup bude ovlivněn ze strany
poskytovatelů.
EU podporuje projekty odborné přípravy a poradenství ve venkovských oblastech prostřednictví
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova. Pro období 2007–2013 bylo na tyto činnosti vyhrazeno 1,3 miliardy EUR. Se započtením
spolufinancování členských států dosáhla celková
veřejná podpora 2,2 miliardy EUR. Částka na období 2014–2020 může překročit 4 miliardy EUR.
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Nákladová efektivita podpory EU na rozvoj
venkova určené pro neproduktivní investice
v zemědělství (20/2015) – zpráva se zaměřila na to,
s jakou nákladovou efektivitou přispívaly v programovém období 2007–2013 neproduktivní investice
k cíli Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, tj. k udržitelnému využívání zemědělské
půdy.

••

Podpora EU pro infrastrukturu venkova: potenciál pro významné zlepšení využití prostředků
(25/2015) – ve zprávě se zkoumalo, zda Komise
a členské státy dosáhly optimálního využití prostředků poskytnutých prostřednictvím programů
rozvoje venkova na projekty rozvoje venkovských
oblastí jako silnice, vodovodní systémy, školy a další zařízení.

Auditoři dospěli k závěru, že neproduktivní investice sice k dosažení cílů přispěly, avšak způsobem,
který nebyl nákladově efektivní. Důvodem byla
skutečnost, že náklady na 75 % navštívených
projektů byly nepřiměřeně vysoké. I když mnoho
těchto projektů mělo zřejmé rentabilní charakteristiky, byly plně financovány z veřejných prostředků.
Auditoři navštívili čtyři členské státy, které vynaložily 80 % celkového rozpočtu EU na neproduktivní
investice: Portugalsko, Dánsko, Spojené království
(Anglii) a Itálii (Apulii). Pouze pět z 28 kontrolovaných projektů se ukázalo jako nákladově efektivní.
Ve zprávě se upozorňuje na to, že tento problém
se nemusí omezovat na daný vzorek, neboť potíže
byly způsobeny nedostatky v řídicích a kontrolních
systémech členských států.

Ačkoliv některé infrastrukturní projekty byly pro
venkovské oblasti přínosem, auditoři shledali, že
členské státy a Komise v rámci sdíleného řízení nevyužívaly finanční prostředky optimálně. S dostupnými prostředky mohlo být dosaženo mnohem
více. Členské státy ne vždy jasně odůvodňovaly potřebu využití fondů rozvoje venkova EU a spíš než
na účinnou koordinaci s jinými fondy se soustředily
na to, aby nedocházelo ke dvojímu financování.
Ačkoli byly zjištěny určité správné postupy, riziko,
že projekty by se realizovaly i bez finanční podpory
EU, nebylo účinně řízeno. Od roku 2012 uplatňuje
Komise podle auditorů aktivnější a koordinovanější
přístup. Pokud budou změny řádně prováděny,
měly by v období 2014–2020 vést k lepšímu finančnímu řízení.

Neproduktivní investice jsou investice, které nevytvářejí významnější návratnost, příjmy nebo výnosy ani výraznějším způsobem nezvyšují hodnotu
zemědělského podniku příjemce, ale které mají
příznivý dopad na životní prostředí.

V letech 2007 až 2013 byly na infrastrukturu venkova přiděleny z programů rozvoje venkova prostředky EU ve výši 13 miliard EUR. Se započtením
vnitrostátního financování dosáhla celková částka
téměř 19 miliard EUR.
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Globální Evropa
Zahraniční politika

65 miliard EUR

Globální Evropa pokrývá vnější vztahy EU
(„zahraniční politiku“), včetně otázek souvisejících s rozšířením, a rozvojovou a humanitární
pomoc EU.
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6%

V programovém období 2014–2020 vyčlenila EU na výdaje
na tyto cíle 6 % svého celkového rozpočtu, tj. 65 miliard EUR.
Rozpočet na rok 2015 činil 7,5 miliardy EUR. Další financování
poskytuje evropský rozvojový fond, který není součástí rozpočtu EU, a nespadá tudíž pod víceletý finanční rámec.

Policejní mise EU v Afghánistánu: smíšené
výsledky (7/2015) – ve zprávě se posuzovalo, zda
byla mise EUPOL dobře naplánována a koordinována, zda se jí dostalo dostatečné operační podpory a vedení, zda přispěla k pokroku afghánské
národní policie a zda postupné ukončení mise bylo
dostatečně připraveno.
Auditoři shledali, že mise EUPOL dosáhla svého
cíle, kterým bylo přispět k vytvoření udržitelného
a účinného civilního policejního sboru pod afghánským vedením, jen částečně. Přestože chyběl
vycvičený a plně fungující afghánský policejní sbor
a navzdory vysoké míře negramotnosti a široce
rozšířené korupci v afghánské policii a soudnictví,
se misi EUPOL dařilo přispívat k reformě ministerstva vnitra a profesionalizaci tamní policie. Avšak
přetrvávající systémové nedostatky v afghánském
soudnictví a policii ohrožují výsledky, jichž mise
EUPOL dosáhla, a také afghánský policejní sektor
obecně poté, co mise do konce roku 2016 postupně ukončí svou činnost.

Celkové náklady na misi EUPOL za období květen 2007 až prosinec 2014 se blížily 400 milionům EUR, přičemž téměř třetina této částky
připadala na náklady související s bezpečností. Ke
konci roku 2014 zřídila EU celkem 32 misí společné
bezpečnostní a obranné politiky, z nichž 16 bylo
dokončeno a uzavřeno a 16 stále probíhalo.
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Podpora, kterou EU poskytuje na boj proti mučení a za zrušení trestu smrti (9/2015) – ve zprávě se
posuzovala účinnost, s jakou Evropský nástroj pro
demokracii a lidská práva podporuje předcházení
mučení, rehabilitaci obětí mučení a zrušení trestu
smrti.
Auditoři zjistili, že projekty dostávající podporu EU sice mají dopad, ale až příliš často se stává,
že nejsou dobře zaměřeny a jejich rozsah je kvůli
rozptýlenosti finanční podpory omezený. Finanční prostředky byly zpravidla přiděleny dobře, ale
Komise dostatečně nebrala ohled na to, jaké jsou
u každé země priority v oblasti lidských práv. Projekty často nebyly dobře koordinovány s ostatními
opatřeními EU, jako je například rozvojová podpora a politický dialog. Prováděcí organizace většinou
měly dobrou motivaci i odborné zázemí, ale výběr
projektů se neprováděl s dostatečnou důsledností.
Auditní doporučení se týkala zacílení finančních
zdrojů, lepší koordinace s ostatními opatřeními EU, výběru a zlepšení návrhů projektů, měření
výkonnosti a soběstačnosti organizací, které jsou
příjemci finančních prostředků.
Evropská unie využívá diplomatických prostředků
a poskytuje granty nevládním organizacím prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii
a lidská práva. Mezi lety 2007 a 2013 bylo na boj
proti mučení a trestu smrti poskytnuto přibližně
180 grantů v hodnotě přes 100 milionů EUR.

••

Podpora EU zemím produkujícím dřevo v rámci
akčního plánu FLEGT (13/2015) – ve zprávě se
zkoumalo, zda Komise dobře spravovala podporu
poskytovanou v rámci akčního plánu EU pro boj
proti nezákonné těžbě.
Auditoři zjistili, že akční plán byl sice vítanou iniciativou, avšak celkové výsledky byly skromné. Pomoc
nebyla zemím produkujícím dřevo přidělována
podle jasných kritérií a dopad pomoci byl kvůli
velkému počtu zemí, které si při získávání podpory
konkurovaly, roztříštěn. Stupeň pokroku se v příslušných zemích výrazným způsobem lišil. Důležitými faktory, které mohly za nedostatečný pokrok,
byly jednak nedostatek vhodného plánování na
straně Komise a také nedostatek jasných priorit
financování ve vztahu k zemím produkujícím
dřevo. Auditoři doporučili, aby Komise stanovila
jasné cíle a způsoby, jakými těchto cílů dosáhnout.
Nařízení EU o těžbě dřeva, jehož cílem bylo zabránit vstupu nezákonně vytěženého dřeva na trh EU,
ještě musí v plném rozsahu zavést čtyři státy.
Na základě akčního plánu bylo v období 2003–
2013 přiděleno 300 milionů EUR celkem 35 zemím.
Dva státy, Indonésie a Ghana, významně postoupily směrem k plnému licencování svého dřeva.
Všeobecně byl však pokrok velmi pomalý a mnoho
zemí mělo problémy s překonáváním překážek na
cestě k dobré správě této oblasti. Za dvanáct let
poté, co Komise akční plán zavedla, ani jedna partnerská země nezískala plně schválenou licenci.
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Investiční facilita AKT: vytváří přidanou hodnotu? (14/2015) – ve zprávě se posuzovalo, zda investiční facilita vytváří přidanou hodnotu k rozvojové
spolupráci EU se zeměmi AKT.
Auditoři zjistili, že facilita přidanou hodnotu
k rozvojové spolupráci EU se zeměmi AKT skutečně vytváří a dobře se slučuje s cíli politiky EU. Na
konci roku 2014 představovaly úvěrové linky 28 %
portfolia facility ve srovnání s 14 % na konci roku
2010. Zvýšený podíl odráží stálý význam dlouhodobého financování, jež facilita nabízí. Jelikož
facilita přitahovala další financování, působila také
kladně jako katalyzátor. Auditoři konstatovali, že
smluvní závazek informovat konečné příjemce
o financování poskytovaném Evropskou investiční
bankou či investiční facilitou není vždy dodržován
a technická pomoc se ne vždy zaměřuje na malé
a střední podniky. Byla předložena doporučení, jak
tyto otázky řešit.
Kapitál investiční facility AKT, jež byla zřízena v roce
2003, pochází z evropského rozvojového fondu
a spravuje ji EIB. V rámci facility byly za poslední
desetiletí schváleny rozvojové projekty v hodnotě
5,7 miliardy EUR. Facilita poskytuje střednědobé
a dlouhodobé financování a jejím cílem je vytvářet
udržitelné hospodářské a sociální přínosy a přínosy
pro životní prostředí.

••

Podpora poskytovaná z nástroje AKT-EU pro
energetiku na obnovitelnou energii ve východní
Africe (15/2015) – ve zprávě se posuzovalo, zda se
Komisi prostřednictvím nástroje pro energetiku
úspěšně podařilo zvýšit přístup chudých obyvatel
ve východní Africe k obnovitelné energii.
Auditoři zjistili, že nástroj dosáhl některých výrazných úspěchů, ale přesto stále vyžaduje lepší
dohled. Komise z předložených návrhů vybrala několik dobrých projektů, ale nedostatečně monitorovala jejich pokrok. Zprávy projektových manažerů neměly stejnou kvalitu a Komise se nepokusila
prosadit dodržování vykazovacích povinností. Pokud se ukázalo, že projekty mají výrazné problémy,
zaměstnanci Komise dostatečně neuplatňovali návštěvy na místě a monitorovací prověrky, aby jimi
doplnili informace získané od odpovědných osob.
Ve zprávě byla předložena doporučení spočívající
v důslednějším výběru projektů, zlepšení jejich
monitorování a zvýšení vyhlídek na udržitelnost.
Mezi lety 2006 a 2013 bylo z Evropských rozvojových fondů přiděleno na nástroj pro energetiku
AKT-EU 475 milionů EUR, převážně na granty pro
projekty v subsaharské Africe. Do poloviny roku
2014 bylo rozděleno celkem 268 milionů EUR,
z toho 106 milionů EUR na projekty ve východní
Africe, kde byla přístupnost elektřiny z celého regionu zdaleka nejnižší.
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Přezkum rizik, která souvisí s přístupem k činnosti EU v oblasti rozvoje a spolupráce zaměřeným
na výsledky (21/2015) – audit byl proveden ve
světle nedávného zájmu o to, aby se zaměření
politik EU v oblasti rozvoje a spolupráce přesunulo
z činností k výsledkům.
Při přezkumu bylo určeno devět hlavních rizikových oblastí: nejednotná terminologie spojená
s výsledky nebo nevytvoření jasného logického
řetězce mezi opatřeními, výstupy, efektem a dopadem, zvýšená složitost způsobená integrací
průřezových témat do programů EU, nedostatečná
harmonizace mezi nástroji poskytování pomoci,
rámci pro výsledky a strukturami pro vyvozování
odpovědnosti rozvojových partnerů, nedostatky
v hodnocení a vykazování výsledků, chybějící
konsolidované zprávy nebo přehled o výsledcích,
kterých se rozvojovou pomocí EU dosáhlo, chybějící dostatečné, relevantní, spolehlivé a aktuální
údaje, soustředění se na plnění rozpočtu jako cíl
a změny v kontextu opatření.

29
Přezkum ukázal, že Komise tyto rizikové oblasti
v mnoha různých dokumentech správně identifikovala. Je však třeba ještě podniknout další
kroky, aby se potenciál iniciativ Komise směřujících
k lepším výsledkům EU v oblasti rozvoje a spolupráce plně využil. V této souvislosti bylo ve zprávě
předloženo několik doporučení, která by Komise
měla zvážit.
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Cílem rámce hospodářské správy EU je řešit
problematické ekonomické a finanční trendy. Jde
například o nadměrné schodky veřejných financí
nebo nadměrnou míru veřejného dluhu, které
mohou brzdit růst a ohrožovat udržitelnost veřejných financí.
Patří sem i zřízení bankovní unie EU.

Audit výkonnosti v praxi: Finanční
pomoc poskytovaná zemím, které se
potýkají s obtížemi (18/2015)
Náš orgán byl v posledních letech pověřen novými
úkoly v oblasti finanční a hospodářské správy, na něž
jsme reagovali tím, že jsme v rámci našeho orgánu
nashromáždili požadované odborné znalosti. Byla to
naše druhá zvláštní zpráva z této oblasti, kterou jsme
zveřejnili, přičemž první byla o Evropském orgánu pro
bankovnictví z roku 2014.
V roce 2008 čelila Evropa finanční krizi, která se vyvinula v krizi státního dluhu. Krize státního dluhu byla
důsledkem různých faktorů včetně slabého bankovního dozoru, špatných fiskálních politik a problémů,
s nimiž se potýkaly velké finanční instituce – a následných nákladů na záchranné balíčky, které nesla
veřejnost. Krize se členskými státy EU převalila ve
dvou vlnách, kdy nejprve v období 2008–2009 postihla země mimo eurozónu a později se rozšířila do
eurozóny samotné.
Náš auditní tým zkoumal, jak Evropská komise řídila
finanční pomoc poskytovanou v rámci nástroje pro
platební bilance a evropského mechanismu finanční
stabilizace, pro kterou si Komise půjčovala na kapitálových trzích při využití rozpočtu EU jakožto záruky.
Audit obsáhl finanční pomoc vyplacenou Maďarsku,

Lotyšsku, Rumunsku, Irsku a Portugalsku, s důrazem
na úlohu Komise v těchto programech. Naši auditoři rovněž zkoumali, jak Komise spolupracovala se
svými partnery – Evropskou centrální bankou (ECB)
ve Frankfurtu a Mezinárodním měnovým fondem
(MMF) ve Washingtonu. Důkazní informace čerpali
z podrobných dokumentárních přezkumů a analýz
a také z pohovorů s pracovníky Komise, vnitrostátních
orgánů, ECB a MMF. Neprováděli audit partnerů ani
rozhodnutí přijatých na politické úrovni EU.
Naši auditoři zjistili, že Komise nebyla během finanční
krize v roce 2008 na první žádosti o finanční pomoc
připravena, protože varovné signály zůstaly bez
povšimnutí, což z velké části vysvětluje významné
počáteční nedostatky v jejích řídicích procesech.
Identifikovali čtyři hlavní problémové oblasti související s tím, jak Komise krizi řešila: použití různých
přístupů, omezené řízení kvality, slabé monitorování
a nedostatky v dokumentaci. Jako názorný příklad
těchto nedostatků lze uvést, že naši auditoři našli
několik příkladů zemí, k nimž se ve srovnatelné situaci
nepřistupovalo stejným způsobem, a že v některých
programech byly podmínky pomoci méně přísné, což
usnadňovalo jejich dodržování. Dále shledali, že týmy
Komise nedostatečně přezkoumaly klíčové dokumenty, že podkladové výpočty nebyly přezkoumány
mimo tým a že práce odborníků nebyla důkladně
kontrolována a přezkumný proces nebyl řádně
dokumentován.
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Auditoři však zjistili, že Komisi se přes nedostatek
zkušeností podařilo dobře se zhostit svých povinností
při řízení programů pomoci, které přinesly reformy,
což byl vzhledem k časovému omezení úspěch. Dále
zjistili, že s postupující krizí Komise ve stále větší míře
shromažďovala interní odborné zkušenosti a jednala
se širokou škálou zúčastněných subjektů v dotčených
zemích, přičemž pozdější reformy zavedly lepší makroekonomický dohled. Auditoři se také setkali s řadou
pozitivních výsledků, například programy splnily
své cíle, revidované cílové hodnoty schodku byly
většinou splněny, strukturální schodky se zlepšovaly
a členské státy splnily většinu podmínek stanovených
ve svých programech, ačkoli s určitým zpožděním.
Programy dosáhly úspěchu při urychlování reforem
a země většinou pokračovaly v reformách požadovaných v podmínkách programů a ve čtyřech z pěti
zemí došlo k ozdravení běžného účtu rychleji, než se
očekávalo.

Naši auditoři konstatovali, že řada zjištěných nedostatků stále přetrvává a že Komise musí svoje postupy
pro řízení finanční pomoci posílit. Evropské komisi
jsme předložili několik doporučení, jejichž smyslem je
zajistit výkonnější řízení finanční pomoci v případě, že
by o ni členské státy v budoucnosti požádaly. O zprávě široce informovaly především evropské sdělovací
prostředky, ale též média ve Spojených státech a Austrálii. Jako všechny naše zvláštní zprávy bude i tato
představena Evropskému parlamentu a Radě, a to
naším členem odpovědným za tuto zprávu Baudiliem
Tomém Muguruzou.

Auditní tým (zleva doprava): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Christova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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Dohled EU nad ratingovými agenturami: dobře
nastavený, dosud však ne plně účinný (22/2015) –
ve zprávě se zkoumalo, zda se Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy (ESMA) úspěšně ujal své funkce
„hlídacího psa“ pro ratingové agentury v EU.
Finanční krize v roce 2008 obrátila pozornost k ratingovým agenturám a k jejich dopadu na finanční
trhy. V té době byly agentury v Evropě víceméně
neregulované. V roce 2011 byl zřízen Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, aby ratingové agentury registrovat a monitoroval a vykonával nad nimi
dohled.
Závěr auditu zněl, že ačkoli orgán ESMA vybudoval dobré základy, jeho pravidla a pokyny nejsou
ještě úplné a v budoucnosti bude ještě třeba řešit
významná rizika. Auditoři berou na vědomí, že
orgánu ESMA se podařilo zkrátit průměrnou dobu
trvání registrace, ale konstatují, že tento proces je
nadále složitý. Ačkoli by metodiky pro vydávání
ratingů měly být přesné a důsledné, systematické, stabilní a měly by podléhat vyhodnocování,
metody orgánu ESMA se zaměřovaly zejména na
přesnost a důslednost. Současná pravidla Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika nezaručují, že všechny ratingové agentury registrované
orgánem ESMA mají rovné podmínky, což vytváří
dvoustupňovou strukturu trhu a uvádí malé ratingové agentury do nepříznivé situace.
Z auditu vyplynula pro orgán ESMA některá doporučení týkající se registrace, zpětné sledovatelnosti
procesu identifikace rizik, postupů v oblasti dohledu a jeho systémů IT.

••

Je nutno věnovat více pozornosti výsledkům,
aby se poskytování technické pomoci Řecku
zlepšilo (19/2015) – ve zprávě se prověřovalo, zda
pracovní skupina pro Řecko naplnila svůj mandát a zda tato pomoc byla pro reformy účinným
přínosem. Komise pracovní skupinu zřídila v roce
2011, aby podpořila ekonomické ozdravení Řecka
širokou nabídkou technické pomoci.
Auditoři prověřovali, zda pracovní skupina naplnila
svůj mandát a zda tato pomoc byla pro reformy
účinným přínosem. Důkazní informace jim poskytla Komise, poskytovatelé služeb, řecká ministerstva
a jiné zúčastněné strany.
Podle auditorů byla technická pomoc řeckým
orgánům poskytnuta v souladu se zadáním, ale ne
vždy dostatečně posouvala reformy vpřed. Naléhavá potřeba reagovat vedla k tomu, že pracovní
skupina byla ustavena velmi rychle, aniž by byla
provedena ucelená analýza jiných možností a byl
stanoven rozpočet. Neexistoval jeden obecný strategický dokument pro poskytování pomoci či pro
výběr mezi různými prioritami.
Poskytování pomoci bylo relevantní a obecně
v souladu s požadavky programu a pracovní
skupina vytvořila pružný a diverzifikovaný systém
poskytování technické pomoci, avšak na úrovni
projektů byly nedostatky.

Budova řeckého parlamentu, Atény, Řecko.
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Rozpočet EU je v zásadě financován příjmy ze
tří druhů vlastních zdrojů. Patří k nim zdroje
odvozené z hrubého národního důchodu (HND)
a z daně z přidané hodnoty (DPH) a tradiční
vlastní zdroje (TVZ), především cla na dovoz zboží do EU
a dávky z cukru. K příjmům EU se dále řadí daň z příjmů od
zaměstnanců EU, příspěvky od zemí mimo EU na konkrétní
programy EU a pokuty uložené společnostem, které porušily pravidla a předpisy EU. Výdaje EU musí být v plném
rozsahu pokryty jejími příjmy. Příjmy za rok 2015 činily
141,3 miliardy EUR.

0

••

Boj s podvody v oblasti DPH: jsou nutná další
opatření (24/2015) – při tomto auditu se hledala
odpověď na otázku, zda EU účinně bojuje s podvody v oblasti DPH uvnitř Společenství. Evropská unie
každoročně přichází o 40 až 60 miliard EUR příjmů
z DPH v důsledku aktivit organizovaného zločinu.
Vzhledem k tomu, že vývoz zboží a služeb z jednoho členského státu EU do jiného členského státu je
osvobozen od DPH, zločinci se podvodem mohou
vyhnout platbě daně v obou státech. Výsledkem je
ztráta příjmů pro příslušné země i pro EU.
Byly zjištěny závažné nedostatky, které svědčily
o tom, že současný systém není dostatečně účinný.
EU má sadu nástrojů pro boj proti podvodům
s DPH uvnitř Společenství, ale některé z nich je třeba posílit nebo uplatňovat důsledněji. Ve většině
navštívených členských států chybí účinné křížové
kontroly celních údajů a údajů o DPH, daňové
orgány členských států sice mezi sebou informace
o DPH sdílejí, ale správnost, úplnost a včasnost
těchto údajů je problematická a spolupráce je nedostatečná a správní, soudní a donucovací orgány
mají v boji proti podvodům s DPH překrývající se
kompetence.

Zlepšení systému bude od členských států, Evropského parlamentu a Evropské komise vyžadovat
určitá opatření.
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Stanoviska v roce 2015

••

Ke zlepšování finančního řízení EU přispíváme rovněž
svými stanovisky k návrhům nových či pozměněných
právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska
se vydávají na žádost ostatních orgánů a institucí EU a při
své práci je využívají legislativní orgány, tedy Parlament
a Rada. Rovněž můžeme z vlastní iniciativy vydávat
písemná stanoviska a zprávy na jiná témata.

••

V roce 2015 jsme vypracovali osm stanovisek týkajících
se řady důležitých oblastí:

••

••
••

Stanovisko č. 1/2015 k návrhu na změnu nařízení,
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie,
Stanovisko č. 2/2015 k návrhu pozměněného finančního nařízení Odrůdového úřadu
Společenství,

Vybrané stanovisko – EFSI
V reakci na snižování investic od roku 2007 představila Komise v listopadu 2014 tzv. investiční plán pro
Evropu. Logikou intervence, z níž tento plán vychází,
je, že Evropa má mnoho investičních potřeb a ekonomicky životaschopných projektů, které hledají zdroje
financování. Výzvou je produktivně využít úspory a finanční likviditu s cílem podpořit udržitelná pracovní
místa a růst v Evropě. Plán by neměl přinést břímě pro
veřejné finance členských států nebo nové zadlužení.
Komise očekává, že až bude plán plně realizován,
vytvoří v příštích třech letech 1–1,3 milionu nových
pracovních míst a že EFSI aktivuje v průběhu příštích
tří let (2015–2017) nejméně 315 miliard EUR dodatečných (hlavně dlouhodobých) investic.

••

••

••

Stanovisko č. 3/2015 k návrhu finančního nařízení
Jednotného výboru pro řešení krizí,
Stanovisko č. 4/2015 k návrhu řízení o Evropském
fondu pro strategické investice (EFSI) (Další podrobnosti naleznete v rámečku.),
Stanovisko č. 5/2015 k návrhu pozměněného nařízení rozpočtového výboru Úřadu pro harmonizaci
na vnitřním trhu,
Stanovisko č. 6/2015 k návrhu pozměněného finančního nařízení Jednotného výboru pro řešení krizí,
Stanovisko č. 7/2015 k návrhu, kterým se mění
nařízení o tradičních vlastních zdrojích a vlastních
zdrojích z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků,
Stanovisko č. 8/2015 k návrhu, kterým se mění
finanční nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond.

Od této iniciativy Komise se očekává mnoho. Abychom přispěli k jejímu úspěchu, v našem stanovisku
jsme upozornili na otázky související s řídicím a legislativním rámcem, vyvozováním odpovědnosti a mechanismy externího auditu a finančními závazky za
veřejné finance. Zdůraznili jsme, že u nástrojů, kde EU
spolupracuje se soukromým sektorem, je u veřejných
finančních prostředků zapotřebí zajistit odpovídající
míru transparentnosti a vyvozování odpovědnosti.
Také je nutno měřit výkonnost těchto nástrojů ve
vztahu k zamýšleným cílům financovaných činností. Zdůraznili jsme, že návrh nebyl jasný, pokud jde
o ujednání mezi Komisí a Evropskou investiční bankou. Normotvůrce naše stanovisko zohlednil v nařízení (EU) č. 2015/1017 o EFSI.
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Příspěvek Účetního dvora
k vyvozování odpovědnosti EU
prostřednictvím významných akcí
a konferencí
Povědomí o významu řádného finančního řízení a kontrole financí EU taktéž zvyšujeme prostřednictvím
konferencí o tématech, s nimiž jsou dle našeho zjištění
spojena rizika a u nichž můžeme přispět k vyvozování
odpovědnosti EU díky naší odbornosti v oblasti auditu.
V roce 2015 jsme v souladu s naším strategickým cílem,
tj. spolupracovat s našimi partnery v procesu vyvozování
odpovědnosti EU, uspořádali dvě takové konference, jež
jsou popsány níže.

Konference EÚD o energetické
bezpečnosti EU
Dne 5. května 2015 jsme v Bruselu pořádali konferenci
o energetické bezpečnosti EU, a poskytli jsme tak
zainteresovaným subjektům z orgánů a institucí EU,
členských států, odvětví energetiky a akademické
obce neutrální a nezávislou platformu pro diskusi
o výzvách v oblasti energetické bezpečnosti pro EU.
Konferenci zahájil předseda EÚD Vítor Caldeira a hlavní projev přednesl místopředseda Komise Maroš
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Během roku jsme také v našich prostorách uspořádali
semináře s našimi i externími odborníky, jejichž smyslem
bylo podělit se o znalosti a prodiskutovat poslední vývoj
politik EU a načerpat podněty pro naše auditní plánování
a práci. Například v říjnu jsme uspořádali seminář věnovaný pokroku, jehož bylo dosaženo v reformě společné
zemědělské politiky (SZP), kterého se zúčastnili zástupci
Generálního ředitelství Komise pro zemědělství a rozvoj
venkova.

Šefčovič. Konferenci předsedali naši členové Szabolcs
Fazakas a Phil Wynn Owen a v jejím rámci proběhly
panelové diskuse na dvě hlavní témata: překážky
bránící dokončení vnitřního trhu s energií a role Ukrajiny v evropských dodávkách energie jako významné
tranzitní trasy.
Konferenci jsme uspořádali proto, že EU v této oblasti
čelí několika důležitým a vzájemně provázaným
výzvám. Patří k nim vytvoření vnitřního trhu s energií, aby se zvýšila konkurenceschopnost evropského
hospodářství, řešení klimatických změn a zlepšování
bezpečnosti dodávek energie.
Náš orgán stále více zaměřuje svou kontrolní činnosti
na témata související s energetikou a klimatem. Již
jsme vydali auditní zprávy o tématech jako vnitřní trh
s energií a bezpečnost dodávek energie, energetická
účinnost a obnovitelná energie. Kromě toho plánujeme vypracovat v této oblasti další zprávy, včetně
zpráv o pomoci EU pro Ukrajinu, výdajích EU na
oblast klimatu a také situační zprávy o energetických
a klimatických tématech v EU.
Snažíme se vytvářet přidanou hodnotu ke správě EU
v oblasti energetiky a touto konferencí jsme dali najevo, že také chceme usnadnit demokratickou diskusi
o těchto tématech.

Zleva doprava: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič, Vítor Caldeira,
Phil Wynn Owen.
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Konference EÚD o budoucnosti
rozvojové pomoci
Ve dnech 20. a 21. října 2015 jsme v Lucemburku u příležitosti Evropského roku pro rozvoj, přijetí nových
celosvětových cílů udržitelného rozvoje a lucemburského předsednictví Rady Evropské unie pořádali
mezinárodní konferenci o evropské rozvojové pomoci
po roce 2015.
Dvoudenní konferenci, jíž předsedala členka EÚD
Danièle Lamarqueová, uvedl předseda EÚD Vítor
Caldeira spolu s lucemburským ministrem pro spolupráci a humanitární činnost Romainem Schneiderem
za předsednictví Rady, předsedkyní výboru Parlamentu pro rozvoj Lindou McAvanovou, komisařem pro
rozvoj Nevenem Mimicou a zástupkyní generálního
tajemníka OSN Grete Faremovou. Závěry konference
přestavil Marc Angel, předseda výboru pro zahraniční
a evropské záležitosti a obranu lucemburské Poslanecké sněmovny.
EU je největším světovým dárcem pomoci a spolupracuje s mnoha veřejnými a soukromými partnery,
včetně mezinárodních organizací, nadací, nevládních
organizací a států. Je stále důležitější, aby pomoc byla
účinná, a tudíž je třeba věnovat velkou pozornost
kritériím pro její přidělování a hodnocení. Náš orgán
hraje v této souvislosti významnou úlohu.
Udržitelné cíle OSN na období 2015–2030 jsou
ambicióznější než předchozí rozvojové cíle tisíciletí
a zainteresované subjekty vedly k „jinému myšlení
a jednání“. Účastníci se shodli na tom, že rozvojová

pomoc musí být ve shodě s environmentální, energetickou a migrační politikou a dalšími politikami a musí
se do ní začlenit nové zainteresované subjekty.
Kromě toho se rozvojové agentury musí přizpůsobit novým podmínkám stále více diverzifikovaného
financování a finančních nástrojů: inovativní finanční
nástroje pomáhají zvýšit pákový efekt a přiblížit
financování tržním podmínkám, ale také komplikují
finanční rozhodování a posuzování přidané hodnoty
pomoci.
Evropská komise představila orientaci rozpočtu
založeného na výkonnosti, jehož cílem bude jasněji
vymezit, jak se prostředky EU využívají a jakých výsledků se s nimi dosahuje. Členem společné interinstitucionální pracovní skupiny založené k tomuto účelu
bude i EÚD.
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Vztahy se zainteresovanými stranami
Evropský parlament a Rada Evropské unie
Hodnota našeho přínosu k vyvozování odpovědnosti
v EU do značné míry závisí na tom, jak naši hlavní partneři v legislativním procesu a v procesu vyvozování odpovědnosti naši práci a výstupy využívají. Našimi partnery
jsou politické orgány zodpovědné za veřejný dohled nad
využíváním prostředků EU: Evropský parlament, Rada
Evropské unie a národní parlamenty. V souladu s naší
strategií na období 2013–2017 jsme obzvláštní pozornost
věnovali zintenzivnění našich pracovních vztahů s Parlamentem a Radou.
Předseda a členové EÚD udržují pravidelné kontakty
s výbory Evropského parlamentu, zejména s Výborem
pro rozpočtovou kontrolu (CONT), naším hlavním partnerem. V roce 2015 se předseda Vítor Caldeira zúčastnil
dvou zasedání CONT, na nichž představil náš roční pracovní program a výroční zprávy, a dále dvou plenárních
zasedání Parlamentu, kde prezentoval výroční zprávy
a účastnil se debaty o udělení absolutoria. Z iniciativy
člena EÚD pro vztahy s ostatními orgány a institucemi
Villeho Itäläho předseda Caldeira náš pracovní program
na rok 2015 rovněž představil Konferenci předsedů výborů, s níž jednal o jejích prioritních oblastech v souvislosti
s plánováním našeho pracovního programu na rok 2016.

V říjnu 2015 přijel výbor CONT na pracovní návštěvu EÚD,
a pokračoval tak v praxi ročních dvoustranných zasedání v našem sídle v Lucemburku, a naši zástupci se zase
účastnili návštěv členských států (Řecka) a přijímajících
států (Srbska) organizovaných výborem CONT.
V roce 2015 vystoupili členové EÚD na výboru CONT
na 29 jednáních na téma výročních a zvláštních zpráv.
Kromě toho představili devět zvláštních zpráv příslušným
výborům. Rovněž jsme uspořádali společné zasedání
s výbory Parlamentu pro zemědělství a životní prostředí,
abychom projednali záležitosti společného zájmu, a zahájili jsme spolupráci s výzkumnou službou Parlamentu
s cílem podporovat efektivnější sdílení znalostí mezi našimi auditními senáty a službou.
Rovněž jsme začali těsněji spolupracovat s Radou, abychom rozvíjeli a posilovali vztahy mezi oběma orgány,
včetně předsednictví. V listopadu se předseda Caldeira
setkal s Pierrem Gramegnou, lucemburským ministrem
financí a předsedou Rady pro hospodářské a finanční
věci (ECOFIN) během lucemburského předsednictví Rady,
aby s ním projednal opatření přijatá v návaznosti na naši
výroční zprávu za rok 2014 během udílení absolutoria za
rok 2014. Různým pracovním skupinám Rady jsme představili náš pracovní program na rok 2015 a 15 zvláštních
zpráv. Dále jsme jako základ pro proces udílení absolutoria představili rozpočtovému výboru Rady jednotlivé
kapitoly naší výroční zprávy.

Výroční jednání mezi EÚD a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.
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Posilování partnerských vztahů
s národními parlamenty a orgány státní
správy
Během roku jsme těsně spolupracovali s našimi zainteresovanými subjekty v členských státech. Soustavně
jsme informovali národní parlamenty o naší práci. Kromě
toho předseda a členové představili naše výroční zprávy
národním parlamentům a orgánům ve většině členských států. Rovněž jsme se účastnili jednání se zástupci
národních parlamentů a orgánů jak v našem sídle, tak
v členských státech.
Rozvíjeli jsme naši iniciativu spočívající v organizování
návštěv na vysoké úrovni v členských státech, která byla
zahájena v roce 2014, s cílem posílit partnerské vztahy
s národními orgány odpovědnými za řízení prostředků EU a související dohled.
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Návštěvu na vysoké úrovni v Polsku doplnily návštěvy
České republiky (červen 2015) a Bulharska (listopad 2015).
V České republice se naši zástupce setkali s prezidentem
Milošem Zemanem, předsedou vlády a zástupci parlamentu. Zúčastnili se též společného zasedání rozpočtového a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, na
němž se jednalo o výsledcích auditů SZP a soudržnosti
v předchozím programovém období, které se týkaly
České republiky. Během návštěvy přispěli do konference
pořádané Nejvyšším kontrolním úřadem České republiky
o e-datech a jejich významu pro budoucnost kontroly.
V rámci návštěvy Bulharska jednala naše delegace s prezidentem republiky Rosenem Plevneljevem, předsedou
vlády Bojkem Borisovem, předsedkyní parlamentu Ceckou Cačevovou a dalšími zástupci parlamentu. Zúčastnila
se rovněž konference o významu externí kontroly pro
účinné řízení veřejného sektoru, konané u příležitosti
135. výroční založení NKI Bulharska a 20. výroční jeho
znovuobnovení.

V dubnu 2015 navštívila delegace na vysoké úrovni
z našeho orgánu Polsko, aby vyzdvihla význam veřejné
kontroly a vyvozování odpovědnosti pro fondy EU, zvýšila viditelnost v tomto ohledu a zahájila dialog s příslušnými polskými orgány. Součástí návštěvy bylo jednání
s polským prezidentem Bronisławem Komorowským,
vedoucím úřadu předsedy vlády, oběma komorami parlamentu, vládními orgány a orgány místní samosprávy
a také důležité jednání s polskou NKI. Diskuse se soustředily zejména na vyvozování odpovědnosti a veřejnou
kontrolu a probírala se na nich i naše nedávná situační
zpráva o mechanismech EU v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu veřejných prostředků. Jednání s ministerstvy financí, infrastruktury a rozvoje a zemědělství
a rozvoje venkova nabídly příležitost diskutovat o našich
situačních zprávách, výsledcích našich auditů a osvědčených postupech. Naše delegace navštívila dva projekty
financované EU, jeden řízený orgány veřejné správy
a jeden soukromým příjemcem.

Zleva doprava: předseda EÚD Vítor Caldeira, předseda polské NKI (NIK)
Krzysztof Kwiatkowski, polský člen EÚD Augustyn Kubik.
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Spolupráce s nejvyššími kontrolními
institucemi
Účetní dvůr spolupracuje s ostatními nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) hlavně prostřednictvím:

••
••
••

kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI
členských států EU,
sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU,
mezinárodních organizací orgánů veřejné kontroly, především Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a její evropské
regionální skupiny (EUROSAI).

Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních
institucí členských států EU
Smlouva o EU požaduje, aby EÚD a kontrolní instituce
členských států spolupracovaly v duchu důvěry a při
zachování své nezávislosti. S NKI členských států aktivně
spolupracujeme prostřednictvím kontaktního výboru. Tato spolupráce zahrnuje výroční zasedání a různé
pracovní skupiny, sítě a zvláštní skupiny vytvářené pro
konkrétní oblasti společného zájmu.
V roce 2015 se kontaktní výbor sešel v Rize. Diskutovalo
se o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI),
prevenci nesrovnalostí a podvodů a boji proti nim
a o víceletém finančním rámci na období 2014–2020.
Pozornost byla také věnována otázkám spojeným
s jednotným mechanismem dohledu. Kontaktní výbor
přijal prohlášení o vyvozování odpovědnosti a kontrole
jednotného mechanismu dohledu, určené národním
parlamentům, vládám a příslušným orgánům, institucím
a subjektům EU. Dále schválil návrhy provést paralelní
audity týkající se zavedení jednotného mechanismu
dohledu a také přínosu strukturálních fondů pro strategii Evropa 2020 a souvisejících rizik pro udržitelnost
veřejných financí. V listopadu 2015 EÚD hostil zahajovací

jednání pracovní skupiny pro strukturální fondy VII, jehož
cílem bylo dohodnout se na pracovním plánu pro nový
vícestranný paralelní audit, při němž se bude posuzovat,
do jaké míry granty EU účinně přispívají k provádění strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání.

Síť NKI kandidátských a potenciálních
kandidátských zemí EU
Spolupracujeme s NKI kandidátských a potenciálních
kandidátských zemí EU hlavně prostřednictvím sítě1
podobné kontaktnímu výboru.
Během roku 2015 jsme síť i nadále podporovali při provádění paralelního výkonnostního auditu energetické
účinnosti. Závěrečný seminář k tomuto projektu se konal
v sídle EÚD v Lucemburku v květnu 2015. EÚD se podílí
na přípravě nových projektů, jež začnou v roce 2016 a jež
se zaměří na výkonnostní i finanční audit.
V květnu 2015 se zástupci EÚD účastnili oslav 90. výroční založení NKI Albánie. Při této příležitosti se předseda Caldeira setkal s prezidentem republiky Bujarem
Nishanim.
Osm auditorů ze sítě NKI se účastnilo našeho programu
stáží na rok 2015.

1

K lednu 2015 je členem sítě šest kandidátských zemí
(Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie,
Island, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a jedna potenciální
kandidátská země (Bosna a Hercegovina). Od listopadu
2013 se činností sítě jako pozorovatel účastní Kosovo*.

*

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu
a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 1244 a se
stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení
nezávislosti Kosova.
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Vícestranná (INTOSAI – EUROSAI)
a dvoustranná spolupráce
V roce 2015 jsme se nadále aktivně zapojovali a přispívali do činností organizací INTOSAI a EUROSAI, zejména
v jejich příslušných pracovních orgánech.
V listopadu byl EÚD jmenován do místopředsednické
funkce výboru pro odborné standardy INTOSAI s platností od kongresu na konci roku 2016 (INCOSAI), což odráží
naši ambici ještě více se účastnit procesu vytváření standardů v oblasti auditu veřejných prostředků.
Taktéž jsme pokračovali v naší aktivní účasti v řídicí radě
a pracovních orgánech EUROSAI. Souhlasili jsme s požadavkem NKI Ukrajiny, která organizaci předsedá, převzít
pořadatelství prvního zasedání pracovní skupiny pro
audit finančních prostředků učených na pomoc při katastrofách a živelních pohromách.
Náš orgán je také aktivním členem pracovní skupiny
EUROSAI pro audit a etiku, jejímž cílem je podporovat
etické jednání a integritu jak v NKI, tak ve veřejných organizacích. Hlavním úkolem pracovní skupiny je posilovat
řízení etického jednání a vytvářet jeho koncepci pomocí
praktických a proveditelných nástrojů, které pomáhají
nejvyšším kontrolním institucím v jejich každodenní
práci.
Účastnili jsme se 5. společné konference EUROSAI-ARABOSAI, jež se zaměřila na dohled nad vládními
záchrannými balíčky, a 2. konference Young EUROSAI,
která poskytuje mladým auditorům možnost diskutovat
o aktuálních otázkách.
Účastnili jsme se rovněž konference NKI s názvem Global
World Leadership Forum, jejímž ústředním tématem byla
role auditorů veřejného sektoru v roce 2030.

Náš orgán udržuje dobré dvoustranné vztahy s partnerskými NKI. K činnostem uskutečněným v roce 2015 například patří účast naší delegace na mezinárodním semináři
pořádaném polskou NKI ve Varšavě pro auditory z Gruzie,
Moldavska a Ukrajiny. S NKI České republiky, Estonska,
Maďarska, Lotyška, Litvy a Slovenska diskutovala o jejich
zkušenostech s rozvojem a budováním kapacit na cestě
ke členství v EU a poskytla školení o naší metodice auditu
souladu s předpisy a auditu výkonnosti.

Spolupráce s NKI prostřednictvím
mezinárodních nezávislých posouzení
Nezávislá posouzení jsou často používanou metodou na
podporu osvědčených postupů a prokazování kvality.
Podvýbor INTOSAI pro nezávislá posouzení odpovídá za
správu, aktualizaci a relevantnost pokynu mezinárodních
standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI 5600).
V roce 2015 jsme výrazně přispěli k revizi tohoto pokynu,
který bude předložen k přijetí na INCOSAI v roce 2016.
Také jsme převzali vedoucí úlohu při mezinárodních nezávislých posouzeních NKI Lotyšska, Španělska a Švýcarska. Rozsah posouzení lotyšské NKI byl velmi široký, od
metodiky a praxe finančního auditu, přes audit souladu
a výkonnostní audit po efektivnost podpůrných funkcí.
Posouzení španělské NKI, které vedla NKI Portugalska, se
také dotýkalo mnoha aspektů fungování této instituce.
V případě švýcarské NKI jsme vystupovali jako jediný
posuzovatel. Posuzovala se kromě jiného relevantnost
její strategie i její plánování a procesy řízení kvality.

Řízení naší práce

Kolegium EÚD
Kolegium EÚD je složeno z členů, z nichž každý reprezentuje jeden členský stát a zastává svou funkci po dobu
šesti let. Členy jmenuje Rada po poradě s Evropským parlamentem na základě nominace příslušnými členskými
státy. Podle Smlouvy jsou členové povinni vykonávat své
povinnosti zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské
unie.
Členové volí ze svého středu předsedu na období tří let.
Předseda i členové mohou být zvoleni opakovaně.
Většina členů je přidělena k jednomu z pěti senátů, které
přijímají zprávy, stanoviska, poziční dokumenty a rozhodnutí o širších strategických a správních záležitostech.
Každý člen zodpovídá za svoje úkoly, které se v první

Kolegium EÚD k 31. prosinci 2015.
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řadě týkají auditu. Člen s podporou týmu svého kabinetu
koordinuje příslušný auditní tým. Zprávy, stanoviska či
poziční dokumenty jsou předkládány senátu, případně
celému kolegiu ke schválení a poté Evropskému parlamentu, Radě a dalším zainteresovaným stranám, včetně
sdělovacích prostředků. Ve vybraných případech a z iniciativy členů může být zpráva předložena i orgánům
příslušného členského státu. Jednomu z členů – Villemu
Itäläovi – byla svěřena odpovědnost za vztahy s ostatními orgány a institucemi.
Na základě nominace členským státem a po konzultaci
s Evropským parlamentem jmenovala Rada Evropské
unie v roce 2015 Bettinu Jakobsenovou (Dánsko) členkou
Účetního dvora. Její mandát se vztahuje na období od
1. září 2015 do 28. února 2018, tj. na zbývající část mandátu předchozího dánského člena Henrika Otboa, který
v únoru 2015 náhle zesnul.
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Evropský účetní dvůr: organizační struktura

Předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugalsko

Senát I

předsedající skupiny

Ochrana
přírodních zdrojů
a hospodaření
s nimi
Augustyn KUBIK
Polsko

Senát II

Jan KINŠT
Česká republika

Kersti KALJULAID
Estonsko

Rasa BUDBERGYTĖ
Litva

Nikolaos MILIONIS
Řecko

Bettina JAKOBSEN
Dánsko

Ladislav BALKO
Slovensko

Iliana IVANOVA
Bulharsko

George PUFAN
Rumunsko

Phil WYNN OWEN
Spojené království

Oskar HERICS
Rakousko

Szabolcs FAZAKAS
Maďarsko

Hans Gustaf WESSBERG
Švédsko

Danièle LAMARQUE
Francie

Klaus-Heiner LEHNE
Německo

Louis GALEA
Malta

Pietro RUSSO
Itálie

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
Španělsko
Chorvatsko

předsedající skupiny

Strukturální
politiky, doprava
a energetika
Henri GRETHEN
Lucembursko

Senát III

předsedající skupiny

Vnější akce

Karel PINXTEN
Belgie

Senát IV

předsedající skupiny

Příjmy, výzkum
a vnitřní politiky
a orgány a instituce
Evropské unie
Milan Martin CVIKL
Slovinsko

Senát CEAD

předsedající skupiny

Alex BRENNINKMEIJER
Nizozemsko

MIR

Koordinace,
hodnocení,
zajišťování kvality
a vývoj

Člen odpovědný
za vztahy
s ostatními orgány
a institucemi
Igors LUDBORŽS
Lotyšsko

Lazaros S. LAZAROU
Kypr

Kevin CARDIFF
Irsko

Ville ITÄLÄ
Finsko
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Strategie EÚD na období 2013–2017:
trvalý pokrok
Cílem naší pětileté strategie je maximálně zvýšit hodnotu našeho příspěvku k vyvozování odpovědnosti vůči
veřejnosti v EU. Naše hlavní priority v rámci plnění toto
cíle uvádí následující obrázek.

Řada ve strategii uvedených iniciativ již byla realizována. Rozšířili jsme škálu svých výstupů, zintenzívnili jsme
a rozšířili své vztahy se zainteresovanými subjekty, zrychlili jsme auditní postupy a zdokonalil měření své výkonnosti. V roce 2015 jsme se rozhodli provést organizační
reformu. Reagujeme tím na doporučení Evropského
parlamentu k budoucí roli EÚD a mezinárodního nezávislého posouzení auditu výkonnosti EÚD z roku 2014.

Strategické priority EÚD v období 2013–2017

ZAMĚŘIT VÝSTUPY EÚD NA
ZLEPŠOVÁNÍ VYVOZOVÁNÍ
ODPOVĚDNOSTI V EU

PRACOVAT S NAŠIMI PARTNERY
V OBLASTI VYVOZOVÁNÍ
ODPOVĚDNOSTI

01

PROKAZOVAT NAŠI
VÝKONNOST
A VYVOZOVAT
ODPOVĚDNOST

02
03

05

TRVALE GARANTOVAT
NAŠI ODBORNOU
ÚROVEŇ

04
OPTIMÁLNĚ VYUŽÍVAT
NAŠICH ZNALOSTÍ,
VĚDOMOSTÍ A ODBORNOSTI
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ZÁKLADNÍ DŮVODY

Reforma EÚD
CÍL 1

CÍL 2

ZEFEKTIVNIT NAŠE AUDITNÍ PROCESY

ZAVÉST DO NAŠÍ ORGANIZACE PŘÍSTUP
ZALOŽENÝ NA ÚKOLECH

AKTIVNĚ
REAGOVAT
NA RYCHLE
SE MĚNÍCÍ
PROSTŘEDÍ

PRUŽNĚ
USMĚRŇOVAT
ZDROJE NA
PRIORITNÍ
AUDITNÍ ÚKOLY

POSKYTOVAT
VÝSTUPY VČAS

LÉPE INFORMOVAT
O NAŠÍ ROLI
A PRÁCI

IMPULS

ČASOVÁ OSA:

Příprava
strategie
2013–2017

OPATŘENÍ

2012

- 10 hlavních
kroků

Nezávislé posouzení
provedené NKI
Německa, Francie
a Švédska

2013

Zpráva Evropského
parlamentu
o budoucnosti EÚD

2014

- Konzultace
- Rozhodnutí Účetního dvora
- Obecná koncepce

Příprava na
organizaci
založenou na
úkolech

2015

- Podrobná
koncepce
- Pilotní
projekty
- Realizace

Pružný
a pohotově
reagující EÚD

2016

- Účinnost:
1. 1. 2016
- Školení a další
opatření
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Aktivně reagovat na rychle se měnící
prostředí
Vyvinuli jsme nový postup plánování práce, který
umožňuje plánovat práci na základě priorit celého
orgánu a uceleného vyhodnocení rizika. Nyní při
plánování své práce systematicky bereme v úvahu
stanoviska zainteresovaných subjektů, abychom tak
zajistili maximální relevantnost našich zpráv. Předseda
EÚD i členové jsou s podporou člena odpovědného
za vztahy s orgány a institucemi v kontaktu se zainteresovanými subjekty EU, včetně výborů Evropského
parlamentu.

Pružně usměrňovat zdroje na prioritní auditní úkoly
Zaměstnance jsme místo do oddělení rozdělili do flexibilních týmů zaměřených na úkoly, aby bylo možné
je snáze směrovat k prioritním úkolům. To znamená,
že nyní přidělujeme „těm správným lidem tu správnou práci“, a maximálně tak těžíme z jejich dovedností a potenciálu. Výsledkem reformy je jednodušší
struktura řízení našeho orgánu: vedoucí oddělení se
stali vyššími manažery, řídicí úkoly sdílejí pod vedením ředitele a zajišťují kvalitu a odborný dohled.
Rovněž posilujeme naše odborné zkušenosti v oblasti auditu a zavádíme nástroje pro sdílení znalostí,
abychom byli v budoucnu schopni svoje postupy pro
řízení znalostí zdokonalit.

Poskytovat
výstupy včas
Zefektivnili jsme své auditní postupy a zjednodušili
úkolové řízení, abychom byli schopni poskytovat
výstupy včas. V posledních letech jsme opakovaně
zkrátili průměrnou dobu nutnou pro vypracování
zvláštních zpráv a reforma nám pomůže zkrátit ji ještě
více. To hraje pro vstupu nového finančního nařízení
v platnost zvláště důležitou roli.

Lépe informovat
o naší roli a práci
Změnili jsme strukturu naší výroční zprávy tak, aby
odpovídala okruhům víceletého finančního rámce.
Díky tomu je praktičtější a uživatelsky vstřícnější.
Ve výroční zprávě nyní u oblastí s nejvyššími výdaji
i u výkonnosti předkládáme informace za několik
let. Zlepšili jsme rovněž komunikaci a posílili útvary
s působností v oblasti vztahů se zainteresovanými
subjekty….; najali jsme také tiskového mluvčího.
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Měření výkonnosti

Hodnocení zainteresovaných subjektů

Od roku 2008 používá EÚD klíčové ukazatele výkonnosti s cílem informovat vedení o plnění cílů, podporovat
rozhodovací procesy a poskytovat příslušným zainteresovaným stranám informace o výkonnosti. Ukazatele odráží
naše priority a prokazují naši výkonnost a odpovědnost
jako profesionálního kontrolního orgánu.

Vyzvali jsme hlavní zainteresované subjekty – výbor pro
rozpočtovou kontrolu a rozpočtový výbor Evropského
parlamentu, rozpočtový výbor Rady, hlavní kontrolované
subjekty v Komisi a agenturách EU a vedoucí představitele NKI členských států EU –, aby zhodnotily užitečnost
a dopad zvláštních zpráv, které jsme zveřejnili v roce
2015, na pětibodové stupnici hodnocení od „velmi nízké“
po „velmi vysoké“.

Pomocí těchto ukazatelů se měří klíčové prvky kvality
a dopadu naší práce s obzvláštním důrazem na názor
hlavních zainteresovaných subjektů a dále efektivnost
a účinnost způsobu využívání našich zdrojů. Klíčové
ukazatele výkonnosti pro strategické období 2013–2017
byly aktualizovány.

Z odpovědí vyplývá, že 90 % hlavních zainteresovaných
stran hodnotí naše zprávy jako užitečné pro svou práci
(94 % v roce 2014) a 92 % soudí, že mají dopad (91 %
v roce 2014).

Kvalita a dopad naší práce
EÚD posuzuje kvalitu a dopad svých zpráv na základě
hodnocení zainteresovaných stran, expertních posouzení
a následných opatřeních reagujících na jeho doporučení
ke zlepšení finančního řízení EU. EÚD dále vyhodnocuje
svou přítomnost v médiích.

Hodnocení zainteresovaných subjektů
Velmi nízké
Nízké

10 %

21 %

0%

Velmi vysoké
Hodnocení užitečnosti zpráv

45 %

24 %

Hodnocení pravděpodobného dopadu zprávy

2%
6%

Střední
Vysoké

23 %
20 %

45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %
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Expertní posouzení

Expertní posouzení zpráv EÚD
Obsah a prezentaci vzorku našich zpráv každoročně
hodnotí nezávislí externí odborníci. V roce 2015 hodnotitelé posuzovali čtyři zvláštní zprávy a výroční zprávy za
rok 2014. Známkovali kvalitu zpráv z různých hledisek na
čtyřstupňové škále od 1 – „výrazné nedostatky“ po 4 –
„vysoce kvalitní“.
Hodnocení odborníků za rok 2015 bylo nejvyšší za poslední čtyři roky u obou typů zpráv, s celkovým průměrem 3,3.

2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

Kontroly opatření v návaznosti na předchozí
doporučení
Jedním z hlavních způsobů, kterým přispíváme ke
zlepšení finančního řízení EU, je vydávání doporučení
určených Komisi a dalším kontrolovaným subjektům,
která uvádíme ve svých auditních zprávách. Některá
doporučení lze realizovat rychle, zatímco u jiných si může
realizace vzhledem k jejich složitosti vyžádat delší dobu.

2

3

4
Hodnocení kvality

Realizace doporučení EÚD podle roku vydání
100 %
80 %
60 %
40 %

Systematicky sledujeme, nakolik kontrolované subjekty
naše doporučení plní. Do konce roku 2015 bylo z více než
šesti set doporučení vydaných v letech 2012–2015 realizováno 73 %. Oproti míře plnění 69 % v roce 2014, která
se týkala doporučení vydaných v období 2011–2014, jde
o nárůst.

1

91 %

80 %

50 %

50 %
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2013

2014

2015

20 %
0%
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Přítomnost v médiích

Zmínky ve sdělovacích prostředcích
Ukazatel přítomnosti EÚD ve sdělovacích prostředcích
odráží náš mediální vliv. Souvisí se strategickým cílem
zvyšovat povědomí o naší instituci, jejích výstupech,
auditních zjištěních a závěrech.
V roce 2015 jsme na internetu nalezli více než 3 400
článků, které se týkaly našich zvláštních zpráv, výročních
zpráv a Účetního dvora obecně. Z toho více než 54 %
souviselo s našimi auditními zprávami, přičemž zbytek
se obecně zmiňuje o naší instituci a práci. V roce 2015 se
oproti roku 2014 dostalo našim výročním zprávám v médiích téměř dvojnásobné pozornosti. Naopak mediální
pokrytí našich zvláštních zpráv ve srovnání s rokem 2014
pokleslo, především z důvodu značného zájmu médií
o jednu konkrétní zprávu z tohoto roku (letištní infrastruktury financované EU (č. 21/2014), k níž bylo zveřejněno více než 800 článků).

Zvláštní zprávy

Výroční zprávy

26 %

28 %

0%

20 %

EÚD obecně

46 %

40 %

60 %

80 %

100 %

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

Provádění pracovního programu
Své audity a další úkoly plánujeme v ročním pracovním
programu, jehož plnění sledujeme během celého roku.
V roce 2015 jsme realizovali 88 % našeho pracovního programu. Práce na výročních a specifických výročních zprávách proběhla podle plánu, zatímco u zvláštních zpráv
tomu tak bylo v 69 % případů našeho velmi ambiciózního
plánu. Zbývající zprávy – jejichž vydání se zpozdilo, neboť
bylo nutno získat více důkazů, případně příslušná problematika byla složitější, než se očekávalo – byly převedeny
do dalšího roku a dokončeny začátkem roku 2016. Jde
především o nové či inovativní audity, jejichž dokončení
přirozeně trvá déle. Projekt reformy EÚD, vyhodnocovaný
v rámci „ostatních úkolů“, postupoval podle plánu.

Provádění pracovního programu EÚD
na rok 2015
100 %
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60 %
40 %

100 %

100 %
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Výroční
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Vydávání zvláštních zpráv
Aby naše zprávy měly dopad, musí být včasné. V posledních letech se nám podařilo čas nutný pro přípravu
zvláštních zpráv zkrátit, především prostřednictvím
iniciativ vzešlých z naší strategie na období 2013–2017.
V roce 2015 jsme vydali 25 zvláštních zpráv v průměru
za 17 měsíců (19 měsíců v roce 2014). Poprvé jsem se tak
dostali pod 18 měsíců. Budeme i nadále usilovat o další
zkrácení doby nutné pro vypracování zvláštních zpráv,
zejména v reakci na novou zásadu zavedenou revidovaným finančním nařízením.

Doba přípravy zvláštních zpráv vypracovaných
v letech 2013–2015
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Odborná příprava

Počet dní odborné přípravy na auditora za rok
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 (s výjimkou jazykových kurzů).
7

Cíl
≥ 5 dní

6
5
Dny

Opět jsme překročili cíl v oblasti odborné přípravy auditního personálu, což svědčí o tom, jaký význam rozvoji
zaměstnanců přikládáme. Započte-li se jazyková výuka,
absolvovali auditoři v roce 2015 v průměru celkem 9,4 dní
odborné přípravy.

Průměrný počet dní nejazykové odborné
přípravy na auditora
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6,2
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2014

2015
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2
1
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Lidské zdroje
Rozdělení zaměstnanců
V roce 2015 jsme pokračovali v uplatňování 1% roční
kvóty na snižování počtu zaměstnanců po dobu pěti let
(2013–2017), jak stanoví interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení z prosince 2013.
V roce 2015 se proto počet přidělených pracovních
míst pro úředníky a dočasné zaměstnance na Účetním
dvoře snížil z 882 na 872 míst (tento počet nezahrnuje
členy, smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky
a stážisty). Celkem 562 osob pracuje v auditu, včetně 113
pracovníků v kabinetech členů.

Najímání zaměstnanců
Pro personál EÚD je typická široká škála akademických
kvalifikací a profesních zkušeností a kvalita práce i nasazení zaměstnanců jsou na výstupech Účetního dvora
patrné. Naše politika 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 pracujících na dočasné
smlouvy. Otevřená výběrová řízení na pracovní místa
u EÚD pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).
V roce 2015 jsme najali 63 zaměstnanců: 30 úředníků,
17 dočasných zaměstnanců, 11 smluvních pracovníků,
4 vyslané národní odborníky a 1 konzultanta. Nabídli
jsme také vysokoškolským absolventům 74 stáží v délce
tří až pěti měsíců. K 31. prosinci 2015 měl EÚD pouze 15
neobsazených pracovních míst (1,7 % z celkového počtu
pracovních míst).

Rozdělení pracovníků Účetního dvora
k 31. prosinci 2015
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Podíl mužů a žen
Podíl mužů a žen podle úrovně odpovědnosti
Při řízení lidských zdrojů a najímání pracovníků uplatňujeme politiku rovných příležitostí. Již několik let je podíl
mužů a žen mezi našimi zaměstnanci vyrovnaný.
Následující tabulka zachycuje podíl mužů a žen podle
funkčních skupin k 31. prosinci 2015. Tento podíl je v posledních několika letech stabilní.
Cílem našeho akčního plánu pro rovné příležitosti je dosáhnout vyrovnaného poměru v zastoupení mužů a žen
na všech úrovních. Po posledních výběrových řízeních je
na pozicích AD 5 až AD 8 celkem 50 % žen (v roce 2014
to bylo 48 %). Vzhledem k očekávané obměně vyššího
a středního managementu se očekává, že zvyšující se podíl žen se zařazením do skupiny AD v budoucnu přispěje
ke zvýšení podílu žen ve vedoucích funkcích.

Asistenti
a sekretářky

35 %

65 %

Auditoři
a administrátoři

59 %

41 %

Řízení

69 %

31 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

52

Podpora auditu

Vedoucí pracovníci podle státní příslušnosti a zastoupení mužů a žen k 31. prosinci 2015
Státní příslušnost*

Ředitelé

Vyšší manažeři

BELGICKÁ
BULHARSKÁ

21

ČESKÁ
DÁNSKÁ

30 %

NĚMECKÁ
ESTONSKÁ
IRSKÁ

48

Manažeři
celkem:

69

70 %

ŘECKÁ
ŠPANĚLSKÁ
FRANCOUZSKÁ
CHORVATSKÁ
ITALSKÁ
KYPERSKÁ
LOTYŠSKÁ

Ředitelé

11

Vyšší manažeři

LITEVSKÁ
LUCEMBURSKÁ
MAĎARSKÁ
MALTSKÁ
NIZOZEMSKÁ

58
16 %
Manažeři
celkem:

69
84 %

RAKOUSKÁ
POLSKÁ
PORTUGALSKÁ
RUMUNSKÁ
SLOVINSKÁ
SLOVENSKÁ
FINSKÁ
ŠVÉDSKÁ
BRITSKÁ

*

V protokolárním pořadí členských států.
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Věková struktura
Věková struktura
Z věkové struktury zaměstnanců v aktivní službě
k 31. prosinci 2015 je patrné, že 52 % zaměstnanců Evropského účetního dvora je v kategorii do 44 let.
Z 69 ředitelů nebo vedoucích oddělení Účetního dvora
je 32 (46 %) zaměstnancům přes 55 let. Tato skutečnost
v příštích pěti až deseti letech povede v souvislosti s jejich odchodem do důchodu k výrazné obměně personálu na řídících pozicích.
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Podpůrné služby
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univerzitou (University of Lorraine) (Nancy, Francie) na
organizaci postgraduálního diplomového programu
„Audit veřejných organizací a opatření“ a magisterského
programu „Řízení organizací veřejného sektoru“.

Odborná příprava
Výkon povolání auditora vyžaduje průběžné vzdělávání,
aby pracovníci mohli držet krok s nejnovějším vývojem
v oboru a rozvíjet nové dovednosti. Specifičnost našeho
kontrolního prostředí s sebou také nese potřebu mít
zaměstnance s dobrými jazykovými znalostmi.
V roce 2015 absolvoval každý zaměstnanec Účetního
dvora v průměru 7,3 dne odborné přípravy. Podíl jazykových kurzů jako procenta veškeré odborné přípravy se
i nadále snižuje. Na jazykové kurzy v roce 2015 připadalo
35 % (ve srovnání s 43 % v roce 2014).
Hlavní aktivity v oblasti odborné přípravy se týkají modernizace našeho programu odborné přípravy a větší využívání zdrojů v oblasti vzdělávání uvnitř i vně rámce orgánů a institucí EU. Zahájili jsme spolupráci s Lotrinskou

Pokračovali jsme v rozvoji spolupráce s Evropskou komisí,
která pořádá jazykové kurzy pro naše zaměstnance,
a s Evropskou správní školou, která pomohla připravit
školení v oblasti tzv. měkkých dovedností a „Den odborné přípravy EÚD“. Nabídku školení jsme dále rozšířili o individuálně uzpůsobené kurzy elektronické výuky a kurzy
v podobě kombinované výuky. Rovněž jsme pokračovali
v úspěšné řadě prezentací interních i externích odborníků na téma rozvoje v oblasti auditu nebo témata týkající
se práce našich auditorů. V neposlední řadě jsme zavedli
rámec pro „Ceny uznání výkonnosti“ jako odměnu za
výkon pro zaměstnance na jiných než manažerských
pozicích v podobě specifické odborné přípravy mimo
rámec EÚD.
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Překladatelská služba

Informační technologie

Překladatelské služby jsou součástí podpory auditu
a Účetnímu dvoru umožňují plnit jeho poslání a také cíle
v oblasti komunikace. V roce 2015 dosáhl celkový objem
překladatelské práce zatím vůbec nejvyšších hodnot –
téměř 200 000 stran, oproti roku 2014 jde o téměř 3%
nárůst. Více než 99 % překladů bylo provedeno včas.

V roce 2015 se ředitelství pro informace a technologie
zaměřilo na úpravy správních informačních systémů,
aby tak podpořilo úspěšnou realizaci reformy EÚD, a na
přípravu vývoje v oblasti znalostního řízení jako podpory
nové organizační struktury EÚD.

Kromě běžné překladatelské práce zajišťovali překladatelé i jazykovou podporu auditorům při 26 kontrolních návštěvách v celé EU a rovněž tlumočení na interních akcích
a jednáních. Dále poskytovali podporu při vypracovávání
návrhu předběžných připomínek a zvláštních zpráv, což
posílilo jejich zapojení do procesu auditu, který je hlavní
činností Účetního dvora.
V roce 2015 ředitelství pro překlady na základě přezkumu
pracovních postupů a v souladu s reformou Účetního
dvora optimalizovalo svou strukturu sdružením asistentů do pracovních skupin. GroupShare, hlavní projekt
ředitelství, povede k výraznému zlepšení dalším zefektivněním práce asistentského týmu, umožní zvýšit efektivnost a automatizaci i standardizaci postupů jazykových
oddělení.

Dále byl zaveden celý soubor funkcí pro prohlášení
o věrohodnosti a audity výkonnosti a související zprávy
s cílem vytvořit nástroj pro kompletní dokumentaci auditu Assyst2, čímž byl tento rozsáhlý projekt dokončen.
Začal se používat nový systém řízení auditu (AMS), v systému bylo vytvořeno více než 300 plánů a 180 auditních
úkolů bylo vykázáno a monitorováno s využitím tohoto
nástroje.
Ředitelství staví na technických základech mobility, které
byly zavedeny v předchozích letech (Wi-Fi sít dostupná
ve všech prostorách, vybavení všech zaměstnanců laptopy), a nyní se soustřeďuje na globální mobilitu, umožňující přístup k obsahu kdykoliv, kdekoliv a z kteréhokoliv zařízení. Projekt vývoje řešení, které zaměstnanců
umožní přístup k informacím z jakéhokoliv zařízení, bude
příspěvkem k zajištění kontinuity fungování Účetního
dvora a povede k nárůstu efektivnosti a účinnosti. Vývoj
a realizace řešení IT byly dokončeny a kontinuita provozu
i činnosti byla zajištěna s 99,82% dostupností hlavních
systémů.
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Správa a zařízení
Úkolem ředitelství pro finance a obecné služby je poskytovat přiměřené zdroje, služby a infrastrukturu, které mají
Evropskému účetnímu dvoru umožnit plnit jeho poslání
a realizovat jeho strategické cíle. Ředitelství dále zajišťuje, aby na podporu všech činností EÚD byly zavedeny
nezbytné mechanismy financování, vnitřní kontroly
a účetnictví. V roce 2015 se ředitelství nadále zaměřovalo
na zvyšování efektivnosti a hospodárnosti svých činností.
Kvůli krizové situaci v souvislosti s listopadovými teroristickými útoky v Paříži a následné mimořádné situaci
v Belgii jsme posílili svá bezpečnostní opatření a formou
veřejné zakázky jsme zakoupili nutná bezpečnostní zařízení. Informace o veřejných zakázkách naleznete na naší
internetové stránce (eca.europa.eu).

Systém environmentálního řízení a auditu
(EMAS)
Systém pro environmentální řízení podniků a audit EU
(Eco-Management and Audit Scheme) (EMAS) je řídicí nástroj vyvinutý Evropskou komisí pro firmy a jiné organizace, který jim umožňuje vyhodnocovat vliv jejich činnosti
na životní prostředí, podávat o něm zprávy a zlepšovat
jej.
V roce 2014 jsme zahájili vývoj systému2 pro environmentální řízení v souladu se zásadami evropských standardů
EMAS, jak se uvádí v nařízení Evropského parlamentu
a Rady z roku 20093. Naším cílem je získat certifikaci
EMAS do konce roku 2016. V roce 2015 pokračoval projekt EMAS podle stanoveného plánu.

Budovy
Účetní dvůr v současné době vlastní tři budovy (K1 a K2
a K3) a pronajímá si prostory centra pro obnovu provozu informačnětechnologických služeb v případě katastrofy a jednací místnost. Od Evropského parlamentu
si také pronajímáme tři kanceláře v Bruselu a jednu ve
Štrasburku.
K zajištění nákladové efektivnosti politiky budov zvažujeme tři faktory: srovnání výhod vlastnictví a pronájmu,
náklady po dobu životnosti budovy a interinstitucionální
spolupráci.
Při vývoji a realizaci naší politiky v oblasti budov, jakož
i ve všech oblastech naší provozní činnosti se snažíme
stanovit si nejvyšší standardy transparentnosti a povinnosti odpovídat se a tyto standardy dodržovat.

2

V EÚD byl projekt EMAS zahájen v červenci 2013.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009
ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací
v systému Společenství pro environmentální řízení
podniků a audit (EMAS).
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Finanční informace
EÚD je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie. Náš rozpočet představuje přibližně 0,087 % celkových výdajů EU a 1,51 % všech správních výdajů. V roce
2015 dosahovala celková míra plnění rozpočtu 98,68 %.

Plnění rozpočtu za rok 2015

ROZPOČTOVÝ ROK 2015

Konečné
rozpočtové
prostředky

Závazky

% čerpání
(závazky / rozp.
prostředky)

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

Platby
(v tis. EUR)

10 – Členové orgánu

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Výdaje na služební cesty

3 600

3 162

88 %

2 620

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

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Mezisoučet – hlava 1

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – Informační technologie a telekomunikace

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje

1 110

1 081

97 %

768

23 – Běžné správní výdaje

421

332

79 %

260

25 – Zasedání a konference

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

27 – Informace a publikační činnost
Mezisoučet – hlava 2
Celkem
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Rozpočet na rok 2016
Ve srovnání s rokem 2015 se rozpočet na rok 2016
o 1,94 % zvýšil.

Rozpočet na rok 2016

ROZPOČET

2016

2015

(v tis. EUR)

(v tis. EUR)

10 – Členové orgánu

10 885

10 291

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

98 881

97 420

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 876

4 301

162 – Výdaje na služební cesty

3 600

3 700

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

2 559

2 669

120 801

118 381

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

Mezisoučet – hlava 1

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek

2 911

3 080

210 – Informační technologie a telekomunikace

7 347

7 152

212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje

882

785

23 – Běžné správní výdaje

439

426

25 – Zasedání a konference

706

717

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

27 – Informace a publikační činnost
Mezisoučet – hlava 2
Celkem
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Audit a vyvozování odpovědnosti
Absolutorium
Stejně jako ostatní orgány EU podléhá EÚD postupu udílení absolutoria. V dubnu 2015 udělil Evropský parlament
generálnímu tajemníkovi EÚD absolutorium za plnění
rozpočtu na rozpočtový rok 2013 a účetní závěrka za rok
2013 byla uzavřena a schválena.
Pečlivě jsme analyzovali všechny otázky, které během
postupu udílení absolutoria vyvstaly v souvislosti
s našimi povinnostmi v oblasti auditu a řízení, a v rámci
naší reformy jsme přijali vhodná opatření. O následných
opatřeních jsme informovali Evropský parlament.

Interní a externí audit

Interní audit EÚD
Útvar interního auditu radí EÚD, jak řídit rizika, vydáváním stanovisek ke kvalitě řízení a systémů vnitřní kontroly. Útvar dále vydává doporučení, jak zlepšit fungování
provozu a podpořit řádné finanční řízení. Interní auditor
také poskytuje podporu externím auditorům, kteří jsou
pověřeni ověřit účetní závěrku EÚD. V neposlední řadě
pak poskytuje informace o významných rizikových expozicích a problematice korporátní správy.

Činnost útvaru interního auditu monitoruje auditní výbor
složený ze tří členů orgánů a externího odborníka. Výbor
pravidelně monitoruje pokrok u různých úkolů vytyčených v interním pracovním programu auditu. Výbor
rovněž zajišťuje nezávislost útvaru interního auditu.
V roce 2015 útvar interního auditu vydal zvláštní zprávy
o strategických otázkách, jako jsou změny naší výroční
zprávy, hodnocení realizace strategie na období 2013–
2017 v polovině období a kontrola realizace doporučení
nezávislého posouzení a Evropského parlamentu. Dále
jsme s ohledem na doporučení útvaru interního auditu
z roku 2014 posílili cyklus vnitřní kontroly, aktualizovali
svůj systém pro zabezpečení informací a úředně stvrdili
stávající rámec a pokyny pro řízení rizika. Útvar interního
auditu monitoroval realizaci nových pokynů a zajišťoval,
aby v nich uvedená doporučení byla realizována.
EÚD rovněž každoročně 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 aspekt fungování našeho
orgánu: řídíme se stejnými zásadami transparentnosti
a vyvozování odpovědnosti, jaké uplatňujeme na kontrolované subjekty. Zpráva externího auditora, společnosti
PricewaterhouseCoopers Sàrl, o ověření účetní závěrky
EÚD za rozpočtový rok 2014 byla zveřejněna 15. září 2015.

Podpora auditu

Výroky externího auditora – rozpočtový
rok 2014
Pokud jde o účetní závěrku:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Evropského účetního dvora
k 31. prosinci 2014 a jeho finanční výkonnosti a peněžních toků za rozpočtový rok 2014 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 uvedenému finančnímu nařízení.“
Pokud jde o použití zdrojů a kontrolu postupů:
„Na základě své 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 stanoveným účelům,
zavedené kontrolní postupy neposkytují potřebné
záruky, které zajišťují soulad finančních operací
s platnými pravidly a předpisy. “
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Prohlášení 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 uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a zajišťují, že
v případě obvinění či podezření z podvodu budou podniknuta odpovídající
opatření,

--

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.

V Lucemburku dne 25. února 2016.

Eduardo Ruiz García
Generální tajemník
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JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU
Bezplatné publikace:
•

jeden výtisk:
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

více výtisků, plakáty či pohlednice:
na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)
a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm);
můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).
(*)

Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty
nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:
•

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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