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I.

Úvod

1. Prostřednictvím své výroční zprávy o činnosti se generální tajemník zodpovídá ze své řídicí

činnosti v rámci Evropského účetního dvora (EÚD) a vůči rozpočtovým orgánům. V souladu
s čl. 74 odst. 9 finančního nařízení je účelem zprávy poskytnout informace o řízení zdrojů
včetně příslušných systémů a o efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly.

II. Generální sekretariát EÚD: prostředí a hlavní
výsledky v roce 2020
2.1

Generální sekretariát EÚD: úvod

2. Posláním generálního sekretariátu je poskytovat odpovídající zdroje, služby a zařízení, aby
Účetní dvůr mohl plnit své poslání a strategické cíle. Generální tajemník odpovídá za
administrativu a personální řízení EÚD, za jeho rozpočet, jazykové a publikační služby,
vzdělávání a rozvoj, digitální pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu a kontinuitu činnosti
(zařízení, lékařská služba atd.).

3. Generální sekretariát je rozdělen do tří ředitelství:
a)

ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR), které odpovídá za nábor,
kariérní rozvoj, odbornou přípravu, služební cesty, řízení lidských zdrojů, bezpečnost a
lékařskou službu;

b)

ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace (SG2-DIWI), které odpovídá za
fyzické pracovní prostředí (budovy, technická zařízení, kanceláře, logistiku), digitální
pracovní prostředí (vybavení, služby a zařízení IT) a knihovnu;

c)

ředitelství pro překlady, jazykové služby a publikace (SG3-TLSPD), které na EÚD zajišťuje
překladatelské, jazykové a publikační služby.

4. Generální tajemník rovněž dohlíží na generální sekretariát Účetního dvora, který zajišťuje

zejména bezproblémovou přípravu jednání Účetního dvora a navazující opatření.

5. V roce 2020 měl generální sekretariát 331 zaměstnanců a spravoval téměř celý rozpočet
EÚD (151 862 000 EUR). Plnění rozpočtu bylo vzhledem k výjimečným okolnostem v minulém
roce uspokojivé; na závazky bylo přiděleno 95,7 % konečných prostředků. Celková výše plateb
dosáhla 137 132 963 EUR, přičemž celkové konečné rozpočtové prostředky činily
152 237 000 EUR.
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6. Zaměstnanci jsou mezi tři ředitelství rozděleni takto:
Obrázek 1 – Rozdělení zaměstnanců v generálním sekretariátu
Úředníci

Smluvní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci
GT

4

Sekretariát

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

65

6
110

Zaměstnanci
celkem podle
oddělení

66
144

Zaměstnanci
celkem:
331

Zaměstnanci celkem
podle typu smlouvy

Zdroj: ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb.

7. Kromě toho SG2-DIWI zaměstnává značný počet externích poskytovatelů služeb

(77 externích pracovníků [ne všichni pracují na plný úvazek] v roce 2020), kteří pracují na
projektech EÚD v oblasti IT.

2.2

Nejdůležitější události roku

8. Hlavní výzvou v roce 2020 byla krize způsobená onemocněním COVID-19, která narušila náš

pracovní program, takže jsme byli nuceni přehodnotit své priority, abychom zajistili kontinuitu
činnosti a bezpečnost členů a zaměstnanců. Když se situace vyhrotila, bylo naší první prioritou
rychle všem zaměstnancům poskytnout technické prostředky pro práci na dálku. EÚD se
rovněž musel řídit pokyny vnitrostátních orgánů, a ačkoli politika kontinuity činnosti nebyla
formálně aktivována, začal se pravidelně scházet krizový výbor, aby řídil a sledoval celková
rizika, jimž instituce čelila.

9. Od nástupu krize COVID-19 se EÚD řídí pokyny vydanými vládou Lucemburska, kde sídlí,

prostřednictvím mnoha různých veřejných subjektů. Podle plánu kontinuity činnosti EÚD byl
v tomto ohledu hlavním orgánem Vysoký komisariát pro národní bezpečnost (HCPN).
Lucemburská vláda jako celek (například včetně ministerstva zdravotnictví a Legiluxu) však
funguje v krizovém režimu a komunikuje s evropskými orgány a institucemi.
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10. EÚD vyhodnocuje potenciální riziko pro kontinuitu své činnosti rovněž na základě mnoha
různých informačních zdrojů. K nim patří:

a)

specializované mezinárodní subjekty (například Světová zdravotnická organizace (WHO),
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Santé Publique France);

b)

evropské interinstitucionální sítě (například interinstitucionální lékařská komise (IMB) a
skupina pro institucionální bezpečnost);

c)

neformální interinstitucionální síť pro řízení kontinuity činnosti;

d)

sbor vedoucích správních útvarů v Lucemburku (CALux);

e)

interinstitucionální skupina pro výměnu informací a koordinaci.

11. Technické prostředky umožňující všem zaměstnancům EÚD a externím dodavatelům

v oblasti IT pracovat na dálku, včetně nezbytné infrastruktury, zařízení a licencí, byly
poskytnuty již 16. března. Způsob práce byl rychle přizpůsoben situaci v oblasti veřejného
zdraví. Práce na dálku se stala povinnou pro všechny zaměstnance, jejichž přítomnost nebyla
nezbytná, a bylo zrušeno omezení počtu dní práce na dálku. Práce na dálku je od té doby
pravidlem.

12. K zajištění kontinuity činnosti byla přijata další opatření:
a)

byl zaveden mimořádný postup, kterým Účetní dvůr přijímá oficiální dokumenty;

b)

výrazně se zvýšila nabídka kurzů elektronického vzdělávání, diskusí a prezentací
přizpůsobených 100% práci na dálku;

c)

v AMS byl vytvořen zvláštní kód pro zaměstnance v auditu, kteří nemohou pracovat kvůli
rodinným povinnostem (například domácí vzdělávání), a zaměstnancům
s nezaopatřenými dětmi se zvláštními potřebami byly nabídnuty speciální podmínky.

13. Administrativa urychleně přijala následující opatření na ochranu zaměstnanců:
a)

byla zřízena technická jednotka pro krizi COVID-19, která poskytuje poradenství
krizovému výboru EÚD;

b)

byly pozastaveny všechny služební cesty do oblastí s vysokým rizikem onemocnění
COVID-19;

c)

byla zavedena ochranná opatření;

d)

ve velkém rozsahu jsou šířeny informace o nutnosti dodržovat hygienická opatření
(například sdělení pro zaměstnance, upozornění na toaletách v budovách EÚD) a
pracovníci bezpečnosti a ochrany provádí jejich pravidelné kontroly;

e)

v klíčových místech tří budov EÚD je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce;

f)

na frekventovaných místech (vstupní prostor, oddělení služeb ředitelství DIWI, oddělení
personálních služeb, jídelna a kavárna) a ve všech společných kancelářích byly
nainstalovány ochranné panely z plexiskla;

7
g)

byl omezen vstup do konferenčních a zasedacích místností a stravovací prostory byly
uzpůsobeny tak, aby byly v souladu s přísnými hygienickými a opatřeními omezujícími
fyzické kontakty osob;

h)

posílil se úklid kanceláří a míst s vyšším rizikem (jako jsou toalety a dveřní kliky);

i)

v jídelně a kavárně se nabízí jen jídlo s sebou.

14. Urychleně byla zavedena interní krizová komunikace, aby byli zaměstnanci komplexně a

transparentně informováni o zdravotních rizicích souvisejících s pandemií. Od začátku krize
poslalo ředitelství lidských zdrojů a generální tajemník 70 informačních bulletinů, a to navíc ke
sdělením pro zaměstnance a specializované intranetové stránce o onemocnění COVID-19.

15. Náhlé narušení činností způsobené pandemií COVID-19 mělo dopad na plnění rozpočtu:

interakce mezi lidmi se staly téměř výhradně virtuální, takže se omezilo čerpání některých
rozpočtových položek (například služební cesty, síťové služby, náklady na tlumočení, publikace
a organizace jednání a konferencí). Zároveň se objevily nové potřeby v oblasti zadávání
zakázek. Rozpočtové orgány povolily převod nevyužitých prostředků na pokrytí nových potřeb,
kterými byly zvýšené výdaje na IT, nový přístup k určitým databázím pro auditory, ochranné
zdravotnické vybavení a nový investiční projekt v oblasti bezpečnosti (více informací je
k dispozici ve zprávě o plnění rozpočtu na rok 2020).
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III. Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných
služeb (SG1-DHR)
16. Ředitelství lidských zdrojů, financí a obecných služeb (SG1-DHR) odpovídá za lidské zdroje,

finance, lékařskou službu, bezpečnost, akce a protokol a také některé obecné služby na EÚD.
Spravuje téměř 89,3 % rozpočtu EÚD (135 981 000 EUR z celkové částky 152 237 000 EUR pro
orgán celkově v roce 2020), určeného hlavně na platy členů a zaměstnanců.

Rozpočtová položka
Platy
Služební cesty
Lékařská a sociální služba
Ostatní zaměstnanci
Odborná příprava
Vozidla/doprava
Konzultace, studie a průzkumy
Náklady na reprezentaci
Ostatní správní výdaje
Zasedání, akce a konference
CELKEM

Prostředky
na daný rok
(EUR)
126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000
2 028 000
158 000
135 981 000

Platby
(EUR)

% čerpání
(platby
z prostředků)

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88
1 440 690,57
34 995,35
128 590 256

98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %
71,04 %
22,15 %
94,56 %

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.

17. Pandemie COVID-19 ovlivnila rozpočet na všechny veřejné činnosti, jako jsou služební

cesty, náklady na reprezentaci a jednání a konference.

18. Ředitelství SG1-DHR hrálo důležitou úlohu při zvládání krize COVID-19 prostřednictvím

lékařské služby, útvaru bezpečnosti a ochrany, časového plánování, správy služebních cest a
komunikace se zaměstnanci související s onemocněním COVID-19.

19. Lékařské službě se podařilo rychle reorganizovat svou činnost v kontextu práce na dálku a

pokračovat v každodenních administrativních a lékařských úkolech a zároveň plnit
specializovanou poradenskou úlohu pro Účetní dvůr a poskytovat pomoc zaměstnancům
v obtížích. Spolu s týmem pro zadávání zakázek zorganizovala naléhavé výběrové řízení na
dodávky osobních ochranných prostředků pro EÚD, aby byli zaměstnanci chráněni a EÚD
postupoval v souladu s lucemburskými předpisy. Lékařská služba rovněž zajistila očkování proti
sezónní chřipce pro přibližně 300 zaměstnanců při dodržení přísných hygienických pravidel.
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20. I v této náročné době se ředitelství SG1-DHR podařilo rychle přizpůsobit své postupy nové

situaci a dosáhnout většiny plánovaných cílů. Podařilo se mu zejména:
a)

udržet míru neobsazených míst na hodnotě 2,34 %, tedy dostatečně pod cílovou
hodnotou 3 %;

b)

uspořádat 25 výběrových řízení na základě oznámení o volném pracovním místě a zahájit
sedm výzev k vyjádření zájmu o různé pozice;

c)

přizpůsobit postupy přijímání nově nastupujících zaměstnanců tím, že od září zavedlo
nový smíšený postup (kombinace osobních setkání v prostorách EÚD a setkání
prostřednictvím aplikace Teams);

d)

vytvořit portál pro nové zaměstnance, který bude spuštěn počátkem roku 2021, aby se
zautomatizovala administrativní část jejich nástupu do zaměstnání.

21. Najímání nových zaměstnanců shrnuje níže uvedená tabulka.
Počet přijatých zaměstnanců
v roce 2020
Členové
Úředníci
Dočasní zaměstnanci
Smluvní zaměstnanci
Vyslaní národní
odborníci
Stážisté
CELKEM

Počet přijatých zaměstnanců
v roce 2019

3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. V oblasti odborné přípravy přinesl rok 2020 zásadní změnu: omezení volného pohybu

osob přineslo mnohé výzvy, avšak zároveň vytvořilo příležitosti a nové možnosti v oblasti
vzdělávání. V této souvislosti začal tým pro odbornou přípravu uvažovat o tom, jak v budoucnu
v EÚD přistupovat ke vzdělávání a rozvoji, a spolupracoval s externím konzultantem na
vytvoření programu celoživotního učení pro zaměstnance EÚD. Hlavní události v roce 2020:
a)

rychlý přechod k učení online po omezení volného pohybu osob;

b)

neustálá diverzifikace nabídky vzdělávání;

c)

rostoucí úloha při podpoře procesů v oblasti lidských zdrojů a kariérním rozvoji.

23. Spolupráce s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) probíhala v roce
2020 hladce: oba týmy, jak na Účetním dvoře, tak v Komisi, využívají pro vzdálenou správu
finančních práv a mezd tytéž nástroje IT (Sysper, Nap a SAP).

24. Pokud jde o finance, úsilí ředitelství se zaměřilo na to, aby byly včasně zajištěny

dostatečné prostředky pro každou rozpočtovou položku roku 2020. Rozpočet na rok 2021 byl
vypracován a předložen včas a SAP byl v září 2020 úspěšně převeden do systému SAP-HANA.
Ve všech oblastech, od faktury až po platbu, fungují bezpapírové pracovní procesy.
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25. Článek 116 finančního nařízení stanoví lhůty pro provádění plateb souvisejících se

zakázkami. Dodržování těchto limitů sleduje systém účetnictví a správy informací. V roce 2020
činila průměrná doba těchto plateb 11 dnů (ve srovnání s 11,2 dne v roce 2019). Stejně jako
v předchozích letech ani v roce 2020 nežádali příjemci těchto plateb o úroky z prodlení.

26. Pracovníci bezpečnosti se zaměřovali hlavně na zajištění kontinuity činnosti v průběhu

krize a zároveň nadále plnili své každodenní úkoly: kontrolovali vstup do budov a zajišťovali
nepřetržitý dohledu nad veškerými technickými zařízeními.

27. Tým pro akce, návštěvy a protokol v souladu s vnitrostátními předpisy týkajícími se

onemocnění COVID-19 přezkoumal a upravil své postupy: akce lze pořádat na místě i ve
smíšené (fyzické a vzdálené) podobě.
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IV. Ředitelství pro informace, pracovní prostředí a
inovace (SG2-DIWI)
28. Ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace (DIWI) odpovídá za digitální

(vybavení, služby a zařízení IT) a fyzické (budovy, technická zařízení, kanceláře a logistika)
pracovní prostředí. Spravuje také knihovnu EÚD.

29. V oblasti IT byl rok 2020 výrazně poznamenán krizí COVID-19. Ředitelství DIWI zajistilo od
prvního dne omezení volného pohybu osob vzdálený přístup pro všechny uživatele (včetně
externích dodavatelů), aby mohli pracovat na dálku. Od projektu „laptop pro všechny“ v roce
2013 mohou všichni zaměstnanci EÚD pracovat na dálku pomocí laptopů a zařízení OTP pro
připojení. Díky novému rozhodnutí z roku 2019 o práci na dálku byly zakoupeny a již
11. března 2020 aktivovány neomezené dodatečné licence VPN. Již 16. března, kdy se stala
práce na dálku pro zaměstnance EÚD a externí poskytovatele služeb povinná, byli všichni
uživatelé plně vybaveni, infrastruktura IT byla modernizována a byly aktivovány licence
umožňující zvýšený počet souběžných připojení.
30. Ředitelství SG2-DIWI rovněž velmi rychle zavedlo aplikaci Microsoft Teams umožňující
spolupráci – a zejména videokonference – jak interně, tak i s externími subjekty. Byla vyvinuta
nová řešení pro smíšená jednání, zejména pro zasedání Účetního dvora a administrativního
výboru. Pro tato smíšená jednání byla upravena konferenční místnost a další místnosti byly
přizpůsobeny pro tiskové konference, webináře, školení a další akce, včetně tlumočení.
31. Kromě pandemie došlo v roce 2020 ke konsolidaci činností souvisejících s digitálním
auditem:
a)

ECAlab zveřejnil zprávu o své činnosti;

b)

bylo zveřejněno vydání zpravodaje ECA Journal na téma „data velkého objemu a digitální
audit“;

c)

pokročilo se s digitální transformací auditu výkonných agentur;

d)

ECAlab se podílel na 12 auditních úkolech;

e)

do provozu byla uvedena nová platforma pro sdílení znalostí a spolupráci označovaná
jako „technologie a inovace v auditu“ (TINA), která umožňuje spolupráci EÚD a NKI
členských států EU.

32. SG2-DIWI rovněž podle požadavků přispívalo k činnosti řídícího výboru pro digitalizaci a

zejména se podílelo na činnosti tzv. pop-up groups a na vypracování plánu rozvoje. Nový
intranet, který byl uveden do provozu v lednu, se stal jednotným portálem pro přístup
k digitálním službám a informacím na Účetním dvoře. Usnadnil vytváření aplikací pro mobilní
zařízení a zlepšil přístup k informacím na Účetním dvoře.

33. Nový systém správy knihovny BibliotECA-discovery, uvedený do provozu v dubnu, a

platforma EÚD pro metodiku a pokyny AWARE, spuštěná v květnu, jsou spolu s 31 znalostními
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uzly, které fungují na kooperativních stránkách aplikace Sharepoint, novými klíčovými systémy
napomáhajícími řízení znalostí na Účetním dvoře.

34. Zvláštní pozornost byla věnována kybernetické bezpečnosti – byly zavedeny nástroje

zlepšující naše monitorování a prevenci – a zajištění kontinuity činnosti. U klíčového ukazatele
výkonnosti týkajícího se „dostupnosti kritických systémů“ bylo dosaženo hodnoty 99,97 %.
V této oblasti byl vybrán nový systém pro sledování bezpečnosti a vyhledávání hrozeb a dále
programové vybavení na ochranu pracovních mobilních zařízení před hrozbami. Uskutečnilo se
několik informačních webinářů, které se zabývaly otázkami, jako je bezpečnost IT při práci na
dálku. Nástroje EÚD v oblasti kybernetické bezpečnosti byly modernizovány, aby byly chráněny
před zjištěnými slabými místy.

35. Pokud jde o infrastrukturu budov, byla zahájena renovace budovy K2, byl dokončen vstup
do garáže K3 a včas bylo opět získáno osvědčení EMAS. Tým dohlížející na zařízení připravil
operaci „návrat do budovy“, jejíž úspěch byl v říjnu 2020 potvrzen získáním označení
„COVID-19 Safe Zone“.
36. Další výzvou bylo zorganizovat možnost návratu do prostor EÚD do poloviny června, což

zahrnovalo novou analýzu rizik, nové postupy, nová opatření a digitální řešení zajišťující
kontinuitu rozhodovacího procesu EÚD: přístup k dokumentům, neformální videokonference a
smíšená jednání a elektronické hlasování.

37. Ředitelství SG2-DIWI spravuje 9,7 % rozpočtu EÚD. V roce 2020 čerpalo prostředky takto:
Rozpočtová položka
Informační technologie
Knihovna a archiv
Budovy a zařízení
CELKEM

Prostředky na daný rok
(EUR)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Platby
(EUR)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

% čerpání
(platby z prostředků)

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.

55,10 %
73,39 %
48,83 %
54,11 %

38. V položce „budovy a zařízení“ byly provedeny přenosy související s úklidem a údržbou
(782 975 EUR), bezpečností a ostrahou budov (569 018 EUR) a spotřebou energie
(206 273 EUR). V položce „informační technologie“ bylo do roku 2021 přenesena částka
4 732 154 EUR 2021 na úhradu plánovaných plateb na klíčové projekty v oblasti IT. V případě
knihovny byla přenesena částka 156 994 EUR.
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V. Ředitelství pro překlady, jazykové služby a
publikace (SG3-TLSPD)
39. V roce, který byl dramaticky zasažen krizí COVID-19, pokračovala práce bez výrazného

narušení a TLSPD navzdory zvláštním opatřením úspěšně přeložilo a zveřejnilo všechny
požadované publikace v průběhu roku. V požadovaném termínu bylo dokončeno 97,71 %
překladů, což výrazně přesahuje ukazatel výkonnosti stanovený na 95 %.

40. V roce 2020 TLSPD přeložilo a zrevidovalo celkem 234 414 stran oproti 223 468 stranám

v roce 2019, což je oproti předchozímu roku zvýšení o 4,90 %. Počet interně přeložených stran
vzrostl o 8,90 %, což kompenzuje snížení počtu externě přeložených stran, které činilo 7,12 %.
Důvodem jsou především omezení volného pohybu osob a skutečnost, že zaměstnanci čerpali
méně dnů dovolené, což umožnilo provést více práce interně. Ředitelství celkově obdrželo
2 862 žádostí o překlad (což oproti 2 489 žádostem v roce 2019 představuje zvýšení).

41. Překladatelé i nadále hrají důležitou úlohu v auditních činnostech, zejména v podobě

jazykové podpory při kontrolních návštěvách a důkladné redakční podpory prakticky všech
publikací EÚD v angličtině. Tým anglických jazykových služeb je nyní klíčovým činitelem ve
všech fázích vypracovávání zprávy, od redigování zpráv o připravovaném auditu po revizi
tiskových zpráv oznamujících zveřejnění konečné publikace. V případě výročních zpráv se člen
týmu rovněž systematicky účastní řízení o sporných otázkách pro každou kapitolu, aby se mohl
jazykově podílet na vyvíjejícím se textu.

42. SG3-TLSPD spravuje méně než 1 % rozpočtu EÚD. V roce 2020 čerpalo prostředky
následujícím způsobem:
Rozpočtová položka
Externí služby a
interinstitucionální spolupráce
Tlumočníci
Publikace
CELKEM

Prostředky na daný rok
(EUR)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Platby
(EUR)

% čerpání
(platby z prostředků)

414 026,77

63,02 %

20 924,00
88 423,32
523 374

9,02 %
32,63 %
45,12 %

Pozn.: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.

43. Pandemie znemožnila osobní jednání, a tedy i využívání tlumočníků. Nevyužitý rozpočet

v oblasti publikací byl převeden na pokrytí naléhavých potřeb v jiných oblastech, jako jsou
informační technologie a lékařská služba.
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VI. Zadávání veřejných zakázek v rámci
generálního sekretariátu
44. V roce 2020 uzavřel EÚD jednu smlouvu v hodnotě přesahující 60 000 EUR na základě

jednacího řízení podle bodu 11.1 písm. c) přílohy I finančního nařízení. Tato zakázka se týkala
nákupu vybraných osobních ochranných prostředků v celkové hodnotě 123 090,20 EUR.
Lucemburská vláda stanovila povinnost nosit roušky na všech místech přístupných veřejnosti,
při činnostech v uzavřeném prostoru a ve veřejné dopravě. EÚD se rozhodl naléhavě zakoupit
OOP, aby byl náležitě vybaven pro znovuotevření svých budov (konec května / polovina června
2020) a zabránil šíření onemocnění COVID-19 ve svých prostorách.

45. EÚD zaslal výzvu k podávání nabídek sedmi společnostem. Odpověděly pouze dvě

z vyzvaných společností. Zakázka v hodnotě 123 090 EUR byla zadána společnosti
Praxisdienst GmbH.

46. Roční seznam zakázek, včetně zakázek v hodnotě od 15 000 EUR do 60 000 EUR
uzavřených na základě jednacího řízení, bude k dispozici na internetových stránkách EÚD
nejpozději 30. června 2021.
47. Všechna jednací řízení podléhala přísné vnitřní kontrole EÚD, která zajišťovala legalitu,
správnost a řádné finanční řízení.
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VII. Efektivnost a účinnost systémů vnitřní kontroly
generálního sekretariátu
7.1

Systémy vnitřní kontroly generálního sekretariátu a hlavní změny
v roce 2020

48. Generální sekretariát funguje podle právního rámce, který zahrnuje:
o

finanční nařízení,

o

služební řád,

o

rámec vnitřní kontroly EÚD,

o

jednací řád EÚD,

o

vnitřní předpisy pro plnění rozpočtu,

o

listinu úkolů a povinností dále pověřené schvalující osoby,

o

veškerá rozhodnutí upravující využívání lidských, materiálních a finančních zdrojů EÚD.

49. V roce 2020 byl rámec vnitřní kontroly EÚD aktualizován v návaznosti na revizi finančního

nařízení z roku 2018 a na zveřejnění nové verze dokumentu Vnitřní kontrola – integrovaný
rámec (tzv. rámce COSO) Výborem sponzorských organizací Treadwayovy komise. Revidovaný
rámec přechází od systému založeného na standardech k systému založenému na zásadách a
dává větší váhu odbornému úsudku. Rámec vnitřní kontroly systémy vnitřní kontroly
generálního sekretariátu podstatně nezměnil, avšak více zdůraznil náležité posouzení a
oznamování nedostatků vnitřní kontroly, a to jak u finančních, tak u nefinančních procesů.

50. Systém vnitřní kontroly EÚD se skládá z postupů (na základě COBIT 5 v případě DIWI),
dohledu vedení, preventivních a detekčních kontrol a automatických kontrol začleněných do
informačních systémů, které se vztahují na hlavní provozní procesy generálního sekretariátu.
Zajišťuje legalitu, správnost a řádné finanční řízení a napomáhá dosahování provozních cílů
všech ředitelství. V roce 2020 zůstala organizační struktura správy stabilní a informace
o několika málo provedených změnách byly sděleny včas. Systém vnitřní kontroly se v roce
2020 výrazně nezměnil.
51. Finanční provozní procesy jsou řízeny pomocí systému SAP, což umožňuje řádné oddělení

funkcí mezi zahájením, ověřováním a potvrzením platnosti schvalující osobou. Systém se
uplatňuje na rozpočtové řízení, rezervace prostředků, závazky, objednávky a smlouvy a
kontrolu faktur v souladu s finančním nařízením a vnitřními pravidly a postupy EÚD. Umožňuje
rovněž automatické kontroly, které mají zabraňovat chybám při zpracovávání finančních údajů.
Zaměstnanci zahajující procesy a zaměstnanci provádějící ověřování dále používají kontrolními
seznamy, podle nichž posuzují soulad s finančním nařízením, pokud jde o rozpočtové závazky a
platební příkazy.
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52. Ředitelství SG1-DHR a SG2-DIWI vypracovala program kontrol pro hodnocení souladu

s finančním nařízením a rozhodnutími Účetního dvora a pro sledování toho, jak se plní provozní
cíle každého ředitelství. Kontrolní systém ředitelství SG3-TLSPD se zaměřuje na kvalitu
překladů.

53. Kontrolní program ředitelství SG1-DHR na rok 2020 zohlednil důsledky pandemie
COVID-19 a byl stanoven na základě analýzy rizik z roku 2020, zjištění z kontrol v roce 2019,
diskusí s PMO a doporučení interních a externích auditorů. Program kontrol ex post se
zaměřuje především na finanční rizika, neboť SG1-DHR odpovídá za většinu rozpočtu EÚD.
Kontroly ex post se týkají:
1)

legality a správnosti plateb provedených z rozpočtových položek spravovaných ředitelem;

2)

pracovních cest likvidovaných PMO na základě příručky EÚD pro služební cesty a
rozhodnutí Účetního dvora o jejím uplatňování;

3)

jízdních dokladů vydaných cestovních kanceláří, které nebyly využity;

4)

dalších křížových kontrol výdajů členů na služební cesty a reprezentaci, které mají
odhalovat případné dvojí proplácení stravy a sledovat spotřebu paliva u služebních
vozidel;

5)

správnosti a úplnosti dokumentů v osobních spisech zaměstnanců;

6)

absencí zaměstnanců a pracovní doby;

7)

pokladní hotovosti.

54. Kontrolám ex ante podléhají výdaje členů na služební cesty a reprezentaci. Součástí

programu jsou rovněž kontroly mezd a finančních práv zaměstnanců EÚD, které provádí PMO.

55. Plán kontrol ex post ředitelství SG2-DIWI na rok 2020 vycházel z výsledků přezkumu

rejstříku rizik roku 2021, posouzení vyspělosti procesů z roku 2019 a opatření přijatých
v návaznosti na doporučení interního auditu. Zohledňuje rovněž kontroly prováděné externím
auditorem v rámci každoročního přezkumu IT. Kontrolní program obsahoval čtyři body:
1)

systém pro správu fyzického přístupu do budov EÚD;

2)

riziko ztráty interních znalostí a úbytku znalostí;

3)

dodržení stropu 15 000 EUR u kupních smluv nízké hodnoty;

4)

doklad o dodání u nákupů uskutečněných od okamžiku, kdy bylo zavedeno omezení
volného pohybu osob a práce na dálku.

56. V ředitelství SG3-TLSPD se kontroly týkají kvality překladů a v případě negativního

hodnocení jsou ukládány sankce. Finanční kontroly ex post nebyly kvůli jednoduché povaze
výdajů v dané oblasti plánovány. Veškeré výdaje jsou založeny na interinstitucionálních
kupních smlouvách nebo jsou vynakládány na interinstitucionální nástroje externího zajišťování
služeb.
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7.2

Přehled managementu rizik a dopadu onemocnění COVID-19 na
analýzu rizik

57. Roční cyklus vnitřní kontroly generálního sekretariátu zahrnuje každoroční přezkum

posouzení rizik, které provedlo každé ředitelství. Na základě těchto přezkumů se vypracují
plány managementu rizik, které jsou zohledněny při navrhování a provádění kontrol ex ante
i ex post. O výsledky těchto kontrol se opírá výroční prohlášení pověřené schvalující osoby ve
výroční zprávě o činnosti a také hodnocení rizik v následujícím roce. Koncepce systémů vnitřní
kontroly rovněž náležitě zohledňuje nákladovou efektivnost.

58. V cyklu hodnocení rizik roku 2020 byla nejprve určena následující rizika společná všem

třem ředitelstvím generálního sekretariátu:
a)

situace související s brexitem, vedoucí k omezení zdrojů nebo jiným negativním
dopadům;

b)

nedodržování finančního nařízení;

c)

závislost na externím zajišťování služeb, a to včetně služeb od Komise;

d)

personální otázky: problémy s odhadováním budoucích náborových potřeb nebo
získáváním a udržením zaměstnanců, vedoucí pracovníci zodpovědní za překlady, kteří
nejsou již schopni prokazovat kvalitu;

e)

nedodržování nařízení o ochraně osobních údajů nebo porušení ochrany osobních údajů;

f)

problémy s nástroji IT;

g)

správa znalostí: neschopnost udržovat nebo rozvíjet odpovídající interní znalosti.

59. Tuto analýzu, provedenou v roce 2019, zastínila v březnu 2020 pandemie COVID-19;

ředitelství SG1-DHR a SG2-DIWI aktualizovala své rejstříky rizik. Ředitelství SG3-TLSPD nebylo
nuceno své posouzení rizik přezkoumávat.

60. Ředitelství SG1-DHR, které zodpovídá za bezpečnost a zdravotní opatření, doplnilo nové

riziko: riziko nákazy zaměstnanců na pracovišti. Toto riziko bylo vyhodnoceno jako nízké za
předpokladu, že budou dodržována doporučení lucemburské vlády týkající se kontroly
pandemie a bude k dispozici vhodné vybavení (například roušky a dezinfekční přípravek na
ruce). Ostatní rizika v rejstříku DHR se nezměnila, přestože se týmy podrobně zabývaly
otázkami vyplývajícími z pandemie COVID-19.

61. Ředitelství SG2-DIWI, které odpovídá za rozsáhlé projekty v oblasti IT a budov, začlenilo
do svého rejstříku rizik roku 2020 zásadní rizika, která odrážejí nejistotu současného stavu.
Obecné riziko nestability v hospodářství a politické situaci (v důsledku brexitu), které bylo dříve
vyhodnoceno jako zásadní, bylo aktualizováno tak, aby zohledňovalo COVID-19. Bylo doplněno
nové riziko týkající se dopadu pandemie COVID-19 na projekt K2, neboť současná situace
ohrožuje včasné dokončení renovačních prací.
62. Ředitelství SG3-TLSPD nebylo nuceno své posouzení rizik přezkoumávat. Jeho rejstřík rizik
se zaměřuje na otázky kvality nebo na nástroje související s překlady nebo publikacemi.
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7.3

Přezkum efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly

63. V lednu 2021 všechna ředitelství prověřila výsledky svých kontrol ex ante a ex post a

aktualizovala svá hodnocení rizik a akční plány pro management rizik. Při kontrolách ex post
nebyly v systémech vnitřní kontroly zjištěny žádné závažné nedostatky. Ředitelé rovněž
prověřili stav všech neprovedených doporučení interního auditu, aby byla provedena
v požadovaných lhůtách. Pověřená schvalující osoba před tím, než podepsala své prohlášení
podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení, přezkoumala informace obsažené ve zprávách
o vnitřních kontrolách vypracovaných všemi řediteli.

64. Kontroly ex ante, které ředitelství DHR provedlo u služebních cest členů, ukázaly pokles

počtu služebních cest (o 76,5 % ve srovnání s rokem 2019). Stejný trend byl zaznamenán
u nákladů na reprezentaci členů a u služebních cest řidičů. Kontroly ex ante typu a spotřeby
paliva u služebních vozidel neodhalily žádné problémy.

65. V DHR kontroly ex post v systému SAP provedené na vzorku 120 plateb náhodně

vybraných z 1 270 plateb odhalily 12 chyb. U tří plateb nebylo dodrženo pravidlo, podle nějž
právní závazek nepředchází finančnímu závazku. Ostatní chyby souvisely s opožděnými
platbami převážně dodavatelům. Týmy znají postupy pro zpracování veřejných zakázek a
plateb a práce na dálku neměla na provádění provozních procesů žádný dopad. Prováděné
platby jsou legální a správné a je k nim přiložena příslušná dokumentace. Díky systému SAP a
jeho automatickým kontrolám a obeznámenosti administrativních asistentů s tímto nástrojem
od roku 2008 probíhaly provozní procesy během pandemie jako obvykle.

66. Celkově byla zjištění z kontrol ex post PMO pozitivní. Kontroly ex ante týkající se
finančních práv neodhalily žádné zvláštní problémy. Podobné příspěvky vyplácené z jiných
zdrojů byly od rodinných přídavků obvykle správně odečteny. Kontroly 232 potvrzení o studiu
vedly ke zpětnému získání příslušné částky z platu pouze ve třech případech. Všechny
nesrovnalosti v analýze mzdových odchylek za předchozích 12 měsíců byly vysvětleny a
odůvodněny.
67. Kontroly DHR rovněž neodhalily žádné zásadní problémy s tím, jak PMO likviduje služební

cesty. Většina zjištěných chyb se týkala výpočtu denních příspěvků a úhrady cestovních výdajů
na služební cesty se soukromou složkou. Stejně jako každý rok budou výsledky kontrol
služebních cest sděleny zaměstnancům a tentokrát budou doplněny pokyny k podkladům,
které mají být přiloženy v systému MIPS.

68. Z naší analýzy potvrzování platnosti cestovních příkazů a výkazů výdajů vyplývá, že dále

pověřené schvalující osoby se správně řídily rozhodnutími Účetního dvora. Pouze u 20
služebních cest byla platnost potvrzena poté, co člen nebo zaměstnanec již odjel: jsou
zaneseny v rejstříku výjimek EÚD pod bodem „právní závazek nepředchází finančnímu
závazku“.

69. Správa personálních spisů byla ovlivněna omezením volného pohybu osob a následnými
obecnými podmínkami práce na dálku. V lednu 2021 zaslal PMO Účetnímu dvoru osobní
dokumenty, které obdržel od zaměstnanců, aby mohly být doplněny do jejich osobních spisů.
Nyní je zaveden nový postup.
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70. Kontroly ex ante prováděné ředitelstvím SG2-DIWI u finančních transakcí v systému SAP

rovněž odhalily méně chyb než v minulém roce. Z 2 058 transakcí v systému SAP, zahrnujících
objednávky, žádosti o platbu a faktury, bylo pouze 35 vráceno k opravě. Hlavními důvody byly
nedostatky související s dokumentací, chybějící informace v objednávce nebo chyby při
kontrolách faktur.

71. Byl proveden přezkum zakázek velmi nízké hodnoty, který měl ověřit soulad s finančním

nařízením (bod 14.4 přílohy I). Při kontrolách ex post nebyla při zadávání zakázek velmi nízké
hodnoty odhalena žádná významná selhání nebo nedostatky a bylo zjištěno, že prahová
hodnota ve výši 15 000 EUR byla dodržována.

72. Kontroly ex post provedené ředitelstvím SG2-DIWI zejména ukázaly, že systém Zeus, který
řídí fyzický přístup do budov EÚD, je zásadně ohrožen a je třeba jej nahradit. Selhání jedné
součásti by mohlo vést k vypnutí části systému bez možnosti ji jakkoli opravit.
73. Ředitelství přezkoumalo předávání znalostí a stanovilo způsoby, jak tento proces zlepšit.
Jedním z klíčových bodů je zapojení manažera do organizace předání a do dohledu nad jeho
provedením.

74. Kontroly ex post kvality překladů provedené ředitelstvím SG3-TLSPD neodhalily žádné
závažné problémy, které by vyžadovaly zásadní nápravná opatření.
7.4

Závěr o systémech vnitřní kontroly generálního sekretariátu

75. Z kontrol ex ante a ex post za rok 2020 vyplývá, že systém vnitřní kontroly generálního

sekretariátu funguje efektivně a dostatečně a že finanční a nefinanční rizika jsou v jeho
ředitelstvích pod kontrolou. Kontroly odhalily především některé nevýznamné chyby a také
potřebu revidovat určité postupy nebo nahradit nástroje IT. Útvar interního auditu považuje
nákladovou efektivitu kontrol generálního sekretariátu za uspokojivou, přičemž na tento úkol
je vyčleněno celkem 14,7 ekvivalentu plného pracovního úvazku (včetně 0,2 ekvivalentu na
PMO). Přezkum rovněž ukazuje spolehlivost systému řízení, který je založen na integrovaném
programovém vybavení a obsahuje významnou míru automatických kontrol.

76. Celkový závěr ve zprávě útvaru interního auditu o interních kontrolách je pozitivní:

v nejrizikovějších oblastech činnosti generálního sekretariátu jsou zavedeny spolehlivé kontroly
a bylo zachováno oddělení povinností jednotlivých zaměstnanců ve vztahu ke kontrolám
ex ante a kontrolám ex post. Nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.
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VIII. Opatření přijatá v návaznosti na rozhodnutí
o udělení absolutoria za rok 2018
77. Dne 13. května 2020 udělil Evropský parlament absolutorium 1 za plnění rozpočtu na

rozpočtový rok 2018. Přehled opatření navazujících na připomínky vyjádřené v rozhodnutí
o udělení absolutoria je uveden níže.

Audit správních výdajů (body 5 a 15 rozhodnutí o udělení absolutoria)
78. Bod 5: Míra chyb u správních výdajů je již několik let pod prahem významnosti

(materiality) a auditní riziko v této oblasti se považuje za nízké. Na základě celkového
hodnocení rizik přidělujeme své auditní zdroje na oblasti, které jsou v naší práci věnované
prohlášení o věrohodnosti náchylnější k chybám.

79. Naše auditní práce týkající se prohlášení o věrohodnosti zaměřená na správní výdaje však

již několik let zahrnuje více než jen kontrolu reprezentativního vzorku operací, systémů vnitřní
kontroly a výročních zpráv o činnosti a dalších mechanismů správy a řízení. I když se tato práce
již dotýká mnoha různých témat, v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti za rok 2018 jsme
rovněž analyzovali zadávání veřejných zakázek na stavební práce a služby související
s bezpečností osob a prostor. V roce 2019 bylo naším dodatečným tématem zvýšení počtu
smluvních zaměstnanců a související platby od roku 2012 do roku 2018 ve všech orgánech a
institucích. Dalším aspektem, který jsme v roce 2019 v oblasti systémů vnitřní kontroly
prověřovali, byly vybrané systémy dohledu a kontroly Evropského hospodářského a sociálního
výboru, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů. Tento přezkum je prvním
v cyklu, který se bude týkat všech orgánů a institucí.

80. Domníváme se, že jednotlivé složky výše uvedené práce povedou k tomu, že Účetní dvůr

v průběhu několikaletého cyklu přezkoumá nedostatky ve správních výdajích v každém orgánu.
Tento přístup je plně v souladu s rizikovým profilem kontrolní oblasti správních výdajů.

81. Bod 15: Počet prověřovaných operací je reprezentativní pro daný okruh VFR a odráží

riziko v této oblasti. Výrazné zvýšení počtu operací v této oblasti by vyžadovalo dodatečné
zdroje, které by nemusely být úměrné riziku. Kromě odpovědi na bod 5 bychom však rádi
poukázali na to, že pro účely prohlášení o věrohodnosti za rok 2020 jsme zvýšili vzorek operací
v okruhu 5 VFR na 48.

82. Rovněž je třeba připomenout, že tématy v této oblasti se pravidelně zabýváme při

auditech výkonnosti a souladu s předpisy. Prověřovali jsme například správu budov (zvláštní
zpráva č. 34/2018), provádění revize služebního řádu z roku 2014 (zvláštní zpráva č. 15/2019) a
otevřená a další výběrová řízení úřadu EPSO (zvláštní zpráva č. 23/2020).

83. Pokud jde o předložení samostatné výroční zprávy o orgánech a institucích EU (jak to

činíme v případě agentur EU), rádi bychom zdůraznili, že podle Smlouvy je EÚD povinen

1

Rozhodnutí Evropského parlamentu 2019/2059 (DEC).
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předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se orgánů a institucí, zatímco zakládající nařízení
většiny agentur stanoví, že EÚD vydává individuální výrok auditora.

Časový rámec pro postup udělování absolutoria EÚD (bod 7 rozhodnutí
o udělení absolutoria)
84. EÚD je odhodlán dodržet lhůty pro udělení absolutoria stanovené normotvůrcem. Pokud
je to možné, snažíme se předkládat výroční zprávy ještě dříve, aniž by byla ohrožena kvalita
naší kontrolní činnosti.

Výdaje na služby Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků
(PMO) (bod 8 rozhodnutí o udělení absolutoria)
85. Částka vyplacená za služby PMO činila 216 732 EUR v roce 2017, 268 610 EUR v roce 2018

a 293 238 v roce 2019. Stejně jako v letech 2017 a 2018 služby zahrnovaly důchody, příspěvky,
finanční nároky, mzdy a služební cesty členů a zaměstnanců EÚD. Pro vyšší náklady v roce 2018
existují dva důvody: i) 1. března 2017 jsme PMO pověřili správou služebních cest a ii) počet
služebních cest uskutečněných v roce 2018 se zvýšil. Mírný nárůst nákladů na služby PMO
v roce 2019 lze vysvětlit zvýšením ceny služeb (2 %) a mírným nárůstem činnosti (PMO
zpracoval více spisů). Čísla uvedená v bodě 8 rozhodnutí o udělení absolutoria odrážejí částku
v rozpočtu. Na začátku roku 2021 byla rozpočtová položka 1655 převedena na Komisi, aby
měla přímý přístup a mohla jednat jako rozpočtový orgán. Účetní dvůr již faktury PMO
neproplácí.

22
Používání služebních vozidel (bod 10 rozhodnutí o udělení absolutoria)
86. Od vstupu nových pravidel v platnost jsme zaznamenali značné úspory nákladů spojené

s používáním služebních vozidel. To dokládá snížení dodatečných nákladů na úhrady spojené
s používáním vozidel pro jiné účely než plnění služebních povinností.

Obrázek 2 – Kolísání úhrad poplatků za služební vozidla (od roku 2016 do
roku 2020)
= hodnota za předchozí rok

12 210 EUR

3 539 EUR

–71 %

2 809 EUR

–21 %

833 EUR

–70 %

96 EUR

–88 %

Zdroj: SG1-DHR.

87. Značné úspory byly rovněž zaznamenány ve spotřebě paliva. Rok 2020 byl však vzhledem
ke zdravotní situaci a cestovním omezením výjimečným rokem.

Obrázek 3 – Výdaje na karty na pohonné hmoty (od roku 2013 do roku
2020)

Zdroj: SG1-DHR.

88. Pokud jde o používání služebních vozidel pro soukromé účely, nedošlo v roce 2020
k žádné změně.
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Klíčové ukazatele výkonnosti (bod 11 rozhodnutí o udělení absolutoria)
89. V lednu 2021 přijal EÚD novou strategii na období 2021–2025. V současné době

zvažujeme, zda je potřeba přehodnotit naše ukazatele výkonnosti anebo je dále sladit s našimi
strategickými cíli. V této souvislosti rovněž posoudíme, jak nejlépe měřit přidanou hodnotu
naší práce pro naše institucionální zúčastněné strany, tj. Evropský parlament, Radu a národní
parlamenty.

90. V období 2018–2020 jsme prostřednictvím průzkumů shromažďovali názory zúčastněných

stran na dopad a užitečnost našich zpráv. Tyto průzkumy jsme zaslali všem příjemcům zpráv,
jako jsou poslanci Evropského parlamentu a sekretariáty výborů Evropského parlamentu.
Výsledky jsme zveřejnili ve svých zprávách o činnosti. V roce 2020 uvedlo 75 % respondentů, že
dopad EÚD byl velmi vysoký nebo vysoký (2019: 81 %, 2018: 78 %). Kromě toho 84 %
respondentů považovalo práci EÚD za velmi užitečnou nebo užitečnou (2019: 88 %,
2018: 87 %).

Účast členů EÚD (body 17 a 18 rozhodnutí o udělení absolutoria)
91. Bod 17: O účasti členů na jednáních Účetního dvora, administrativního výboru a senátů

vedeme pravidelné záznamy. Naše výroční zpráva o činnosti za rok 2020 o tom informuje
poprvé. Statistické údaje o účasti členů budeme předkládat i v následujících letech.

92. Bod 18: Členové EÚD, stejně jako členové na jiných rovnocenných pozicích v jiných

orgánech EU, nemají nárok na dovolenou za kalendářní rok. EÚD zavedl ve svých vnitřních
předpisech postup, podle něhož musí člen předsedající jednání Účetního dvora, senátu nebo
výboru zaznamenat přítomnost a nepřítomnost členů. Nepřítomní členové mohou být
omluveni na základě řádně zdůvodněné písemné žádosti z konkrétních důvodů: nemoc, vážná
rodinná situace, vyšší moc nebo služební cesta. Sekretariát Účetního dvora vede registr
s těmito informacemi a veškerými podklady.

Etický rámec EÚD (body 28, 30 a 31 rozhodnutí o udělení absolutoria)
93. Bod 28: V prosinci 2020 jsme aktualizovali etický rámec EÚD pro členy, abychom

zohlednili doporučení vyplývající ze vzájemného hodnocení zaměřeného na etiku, které v roce
2019 provedly nejvyšší kontrolní instituce Polska a Chorvatska, a rovněž doporučení
Evropského parlamentu. Členové EÚD jsou nyní povinni předkládat prohlášení o zájmech, které
by mělo být každoročně obnovováno. Prohlášení posuzuje předseda EÚD za pomoci právní
služby a v případě potřeby se posouzení účastní i etický výbor.

94. Bod 30: V roce 2021 EÚD aktualizuje etický rámec pro všechny zaměstnance. Součástí

přezkumu budou rovněž informace a komunikace související s etikou.

95. Bod 31: Doporučení obsažená ve zprávě o vzájemném hodnocení již byla zohledněna při

aktualizaci etického rámce pro členy, která byla schválena v prosinci 2020. Na základě
doporučení obsažených ve zprávě EÚD v současné době také pracuje na aktualizaci etického
rámce pro zaměstnance. O výsledku Evropský parlament včas informujeme.
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Rozdělení pracovní zátěže (bod 34 rozhodnutí o udělení absolutoria)
96. V EÚD odpovídají za rozdělení pracovní zátěže vedoucí pracovníci. Pokyny k této činnosti

dostávají v oficiálním dokumentu „Průvodce podporou rovných příležitostí“. Průvodce
obsahuje oddíl věnovaný vytvoření pracovního prostředí zaměřeného na výsledky a jiný oddíl
věnovaný spravedlivému zacházení. Vyzývá vedoucí pracovníky, aby se seznámili s pracovní
dobou svých zaměstnanců a aby odpovídajícím způsobem přizpůsobili rozdělení práce. Vedoucí
pracovníci mohou rovněž požádat o externí podporu, pokud člen týmu není k dispozici nebo
změní pracovní dobu (například začne pracovat na částečný úvazek). V roce 2019 zahájil tým
pro odbornou přípravu povinné školení pro vedoucí pracovníky na témata obsažená
v průvodci. Kurz pokračoval i v roce 2020.

97. V letech 2018 a 2019 se vedoucí pracovníci EÚD zúčastnili povinného školení o řízení

zaměstnanců pracujících na dálku. Součástí školení bylo i vyrovnané a spravedlivé rozdělení
pracovní zátěže.

98. Pokud se zaměstnanci cítí přetížení, mohou se obrátit na zaměstnanecký výbor, smíšený

výbor pro rovné příležitosti, lékařskou službu, tým lidských zdrojů, úředníka pro rozmanitost a
inkluzi nebo na pracovní psychology EÚD.

Genderová vyváženost (body 40 a 41 rozhodnutí o udělení absolutoria)
99. Bod 40: K 31. prosinci 2019 tvořily 51 % zaměstnanců EÚD ženy (beze změny od roku

2018). Ženy představovaly 44,2 % auditorů a administrátorů (ve srovnání se 45 % v roce 2018),
což vedlo k téměř stejnému zastoupení žen a mužů. Následující tabulky shrnují vývoj
genderové vyváženosti na vedoucích pozicích v EÚD v posledních letech.

Obrázek 4 – Genderová vyváženost na vedoucích pozicích (od roku 2010
do roku 2020)
Ženy
Muži
30 %

28 %

30 %

30 %

31 %

30 %

36 % 36,8 % 37,5 % 33,3 % 33,3 %

70 %

72 %

70 %

70 %

69 %

70 %

64 % 63,2 % 62,5 % 66,7 % 66,7 %

Zdroj: SG1-DHR.

25
Obrázek 5 – Genderová vyváženost na vedoucích pozicích k 31. 12. 2020
Rozdělení podle typu vedoucích pracovníků
Ženy
Muži
Ředitelé

Vyšší manažeři

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Audit

Správa

Audit

Správa

Zdroj: SG1-DHR.

100. Bod 41: V současné době je z 27 členů EÚD osm žen (ve srovnání se čtyřmi v roce 2016).
Odborná příprava a spolupráce s vysokými školami (bod 43 rozhodnutí
o udělení absolutoria)
101. V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Lotrinskou univerzitou v Nancy a Metách
(Francie), Evropským univerzitním institutem ve Florencii (Itálie) a dalšími předními
univerzitami. V současné době zvažujeme možnost vytvořit další partnerství v Německu a
Nizozemsku.
Budova K1 (bod 44 rozhodnutí o udělení absolutoria)
102. V roce 2018 jsme ve spolupráci s lucemburskými orgány provedli předběžnou studii

o budově K1. EÚD prozkoumal různé možnosti předložené v červnu 2019 a rozhodl se zahájit
v prvním čtvrtletí roku 2021 studii proveditelnosti. Její výsledky by měly být předloženy do
konce roku 2021. O případných řešeních, včetně rozpočtových odhadů, informujeme Výbor pro
rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

103. V srpnu 2019 odpadly z fasády budovy K1 dva skleněné prvky. Tato nehoda vedla

k vybudování bezpečnostního pásma kolem budovy. Zadali jsme studii, abychom vyhodnotili
stav fasády a určili, jaká opatření přijmout. Na základě výsledků této studie provede EÚD v roce
2021 určité zabezpečovací práce s přibližným rozpočtem 250 000 EUR.
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Otevřený software (bod 47 rozhodnutí o udělení absolutoria)
104. Informační systémy EÚD jsou založeny na spolehlivých zásadách architektury IT, které

zohledňují přístup založený na poměru nákladů a přínosů v souladu s běžnými technologiemi
pořizovanými interinstitucionálně. Na základě těchto kritérií jsme se jako klíčové složky našeho
portfolia rozhodli zavést určitý svobodný a otevřený software. Pokud jde o EÚD jako
„poskytovatele“ svobodného a otevřeného softwaru, rádi bychom zdůraznili, že náš vývoj
softwaru je velmi omezený, neboť uplatňujeme zásadu „opětovné použití před nákupem,
nákup před vývojem“.

Spolupráce s ostatními orgány a institucemi EU (bod 48 rozhodnutí
o udělení absolutoria)
105. EÚD se podílí na činnosti různých stálých a jednorázových výborů a pracovních skupin,

kde orgány EU spolupracují, vyměňují si informace a osvědčené postupy a pokud možno
vyvíjejí společná řešení. Hodláme využít všech příležitostí ke spolupráci s ostatními orgány a
institucemi EU.
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IX. Prohlášení pověřené schvalující osoby
Já, níže podepsaný, generální tajemník Evropského účetního dvora, tímto z titulu své funkce
pověřené schvalující osoby:
o

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

o

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 orgánu.
V Lucemburku dne 19. února 2021.

Zacharias Kolias
generální tajemník
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