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Na památku našeho kolegy Henrika Otboa, člena Evropského
účetního dvora, který náhle zesnul dne 1. února 2015

Henrik Otbo se narodil v roce 1949 jako občan Dánska. V letech 1995–2012 byl dánským generálním auditorem.
Členem Evropského účetního dvora se stal 1. března 2012. Působil jako člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení,
zajišťování kvality a vývoj“ a odpovídal především za rozvoj a přezkum auditu.
Vzhledem k tomu, že kontrole veřejných financí se věnoval celý život, zejména když jako předseda výboru INTOSAI
pro odborné standardy stál v čele snah vytvořit mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí, je jeho skon
pro EÚD, jeho bývalé kolegy z dánského Nejvyššího kontrolního úřadu a pro svět auditu velkou ztrátou.

02

Evropský účetní dvůr

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

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

Hodnoty
Nezávislost, integrita
a nestrannost

Profesionalita

Přidaná hodnota

Nezávislost, integrita a ne
strannost Účetního dvora,
jeho členů i zaměstnanců.

Udržovat příkladnou úro
veň profesionality ve všech
oblastech své činnosti.

Provádět nestranné audity
a současně přihlížet k ná
zorům zainteresovaných
stran, přitom však nepřijí
mat od kohokoli pokyny
a nepodléhat vnějším
tlakům.

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

Vypracovávat relevantní,
včasné a vysoce kvalitní
zprávy, které jsou založeny
na náležitých zjištěních
a důkazních informacích,
reagují na potřeby zainte
resovaných stran a přiná
šejí důrazná a směrodatná
sdělení.
Přispívat ke skutečnému
zdokonalování řízení EU
a posilovat vyvozování
odpovědnosti při řízení
prostředků EU.

Nejvyšší kvalita
a efektivnost
Cenit si jednotlivců, rozvíjet
talenty a odměňovat
výkonnost.
Účinnou komunikací
podporovat týmovou
spolupráci.
Zajišťovat co nejvyšší efek
tivnost ve všech oblastech
své činnosti.
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V roce 2014 náš orgán vydal rekordní počet 91 zpráv,
stanovisek a dalších výstupů. Tyto dokumenty jsou
výsledkem našich finančních auditů, auditů shody
a auditů výkonnosti, a to i v souvislosti s našimi novými
povinnostmi v oblasti finanční a hospodářské správy.
Obsahují mnoho důležitých zjištění, závěrů a doporuče
ní pro zlepšení finančního řízení a vyvozování odpo
vědnosti v EU v programovém období 2014 až 2020.
Řada klíčových sdělení z nich se připomíná i v této
zprávě o činnosti.
Na základě našich zkušeností je dále naším cílem
nabídnout zainteresovaným stranám maximální vhled
do nových výzev, s nimiž se EU při financování a reali
zaci svých politik potýká. Proto jsme v roce 2014 přišli
s novým typem dokumentu, tzv. situační zprávou, která
je současně i naším příspěvkem k této době zásadní
obnovy. První situační zpráva se týká odpovědnosti EU
a nedostatků auditu a druhá uvádí ucelený přehled vý
zev, před nimiž stojí finanční řízení EU. Na žádost Evrop
ského parlamentu jsme dále zveřejnili přehled výsledků
našich finančních auditů a auditů shody u výdajů na
zemědělství a soudržnost mezi lety 2009 a 2013.

Vážený čtenáři,
rok 2014 byl pro EU a její finance dobou významných
změn. EU svěřila Evropské centrální bance odpovědnost
za dohled nad velkými bankami eurozóny. Šlo o prv
ní rok nového víceletého finančního rámce, jenž řídí
výdaje z rozpočtu EU na léta 2014 až 2020. Došlo rovněž
k podstatné obměně poslanců Evropského parlamentu,
členů Rady a Evropské komise i Evropského účetního
dvora (EÚD), který přivítal šest nových členů.

EÚD a jeho zaměstnanci usilovně pracují se zaintere
sovanými stranami, aby tyto subjekty mohly výsledků
naší práce maximálně využít. EÚD v roce 2014 mimo
jiné jmenoval člena odpovědného za vztahy s ostatními
orgány a mluvčího. Rovněž jsme organizovali řadu akcí,
které byly příležitostí k setkání zainteresovaných stran
z EU i členských států na vysoké úrovni. Tato zpráva
upozorňuje na konferenci o vyvozování odpovědnosti
v EU, která svedla dohromady řadu subjektů, které od
povídají za řízení fondů EU a související dohled, včetně
poslanců Evropského parlamentu a členů Evropské ko
mise, nejvyšších kontrolních institucí i zástupců z aka
demického prostředí. Hlavním řečníkem byl vicepre
zident Evropského parlamentu a někdejší komisař Olli
Rehn. Rovněž zde upozorňujeme na návštěvu delegace
členů EÚD v Litvě, kde se setkala s poslanci, členy vlády
a zástupci litevské nejvyšší kontrolní instituce i centrální
banky.

Předmluva předsedy

Po celý rok se naše práce i opatření přijatá za účelem
reformy Účetního dvora řídila strategií pro období
2013–2017. V roce 2014 jsme zkrátili průměrnou dobu
nutnou pro vypracování zvláštních zpráv a v souladu
s interinstitucionální dohodou snížili počet pracovníků.
Rovněž jsme ustavením projektu interní reformy polo
žili základy pro budoucí nárůst efektivnosti a účinnosti.
V rámci projektu se bude kontrolovat realizace doporu
čení interních pracovních skupin i doporučení z nezá
vislého posouzení postupů při auditu výkonnosti, jakož
i ze zprávy Evropského parlamentu o budoucí úloze
EÚD.
I když EÚD sídlí v Lucemburku, jeho činnost auditní
týmy zavádí všude tam, kde jsou vynakládány pro
středky EU, aby tam shromažďovaly důkazní informace.
Výroční zpráva o činnosti podává přehled o auditních
návštěvách a vydaných zprávách. Pojednává i o nedáv
ném auditu podpory EU určené na evropské letištní
infrastruktury. Jde o barvitý příklad toho, jak se při
auditu výkonnosti posuzuje dopad a přidaná hodno
ta financování EU a co musí EÚD dělat, aby své úloze
dostál. Rovněž svědčí o odhodlání a profesionalitě
zaměstnanců EÚD, na jejichž odborné znalosti a usilov
nou práci se může náš orgán a občané, kterým slouží,
vždy spolehnout.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
předseda
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Rok 2014 v kostce

Naše činnosti

Řízení naší práce

••

••

••
••
••

••
••
••

Výroční zprávy o souhrnném rozpočtu EU a ev
ropských rozvojových fondech za rozpočtový rok
2013;
padesát jedna specifických výročních zpráv
o agenturách, decentralizovaných subjektech
a společných podnicích za rozpočtový rok 2013
spolu se dvěma souhrnnými zprávami;
dvacet čtyři zvláštních zpráv týkajících se
konkrétních rozpočtových oblastí či témat řízení
od evropského bankovního dohledu po letištní
infrastruktury financované EU;
sedm stanovisek a dalších výstupů, jež jsou
příspěvkem k problematice finančního řízení, od
reformy vlastních zdrojů EU po analýzu možných
úspor plynoucích z jednoho sídla Evropského
parlamentu;
dvě situační zprávy, jedna o výzvách v oblasti
vyvozování odpovědnosti a auditu veřejných pro
středků EU a druhá o rizicích pro finanční řízení EU;
organizace konference na vysoké úrovni na
téma vyvozování odpovědnosti a auditu veřej
ných prostředků;
pořadatelská role na zasedání kontaktního vý
boru vedoucích představitelů nejvyšších kontrol
ních institucí (NKI) členských států EU s důrazem
na posilování spolupráce mezi národními NKI
a Evropským účetním dvorem (EÚD).

Sídlo EÚD v Lucemburku.

••

••

Šest nových členů – Účetní dvůr získal v roce
2014 šest nových členů: Alexe Brenninkmeijera,
Danièle Lamarqueovou, Nikolaose Milionise, Phila
Wynna Owena, Klause‑Heinera Lehneho a Oskara
Hericse. Kolegium členů opětovně zvolilo Vítora
Caldeiru předsedou EÚD na tříleté funkční období
a jmenovalo Villeho Itäläho členem odpovědným
za vztahy s ostatními orgány.
Strategie EÚD na období 2013–2017 byla
impulsem pro změnu organizace: vytvořili jsme
projekt interní reformy, jehož cílem je zefektivnit
auditní postupy a zajistit pružnější organizaci
zdrojů.
Průběžné zlepšování správní efektivnosti, je
hož základem je zjednodušování postupů a pře
sun pracovníků podpory do auditu. Rovněž jsme
zavedli plán pro rovné příležitosti.
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Auditní zprávy a jiné výstupy
Účetní dvůr vydává tři hlavní typy dokumentů:

••

••
••

výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky
finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve
vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým
fondům (ERF). Kromě toho se samostatně zve
řejňují specifické výroční zprávy o agenturách,
decentralizovaných subjektech a společných
podnicích EU;
zvláštní zprávy, které se zveřejňují v průběhu
roku a obsahují výsledky vybraných auditů kon
krétních rozpočtových oblastí a témat souvisejí
cích s řízením. Jde především o audity výkonnosti;
stanoviska k nové nebo novelizované legislati
vě s dopadem na finanční řízení a další výstupy,
které vycházejí z přezkumů prováděných buďto
na základě žádosti jiného orgánu, anebo z vlastní
iniciativy EÚD.

V roce 2014 vyprodukoval EÚD nejvíce výstupů za
svou dosavadní existenci a vytvořil nové publikace.
Výroční zprávy nadále uvádějí rámcové analytické infor
mace a uceleně prezentují výsledky našich výročních
finančních auditů i auditů shody. V roce 2014 jsme se
ve zvýšené míře zaměřili na výkonnost a rozpočtovému
orgánu EU jsme umožnili hlouběji porozumět tomu, jak
kvalitně se plní rozpočet EU. Jako doplněk výročních
zpráv poskytující víceletou perspektivu jsme vůbec
poprvé zveřejnili shrnutí auditních výsledků sdíleného
řízení v oblasti zemědělství a soudržnosti za období
2009–2013. Další zásadní změnou byla nová publika
ce – tzv. situační zprávy. Tyto zprávy informují o určité
důležité problematice a na základě našich auditních
znalostí ji analyzují. V roce 2014 jsme zveřejnili dvě ta
kové zprávy. Jedna se zaměřila na hlavní výzvy, jimž EU
čelí v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu veřej
ných prostředků, a druhá na rizika finančního řízení EU.

2012

2013

2014

Výroční zprávy o rozpočtu EU a o ERF

2

2

2

Specifické výroční zprávy o agenturách a decentralizovaných subjektech EU

50

50

51

Zvláštní zprávy

25

19

24

Stanoviska a ostatní publikace

10

6

14

Celkem

87

77

91

Všechny auditní zprávy, stanoviska a situační zprávy jsou k dispozici v plném znění a ve 23 úředních jazycích EU na naší
internetové stránce (eca.europa.eu).

Naše činnosti

Kontrolní návštěvy provedené v roce 2014
Ačkoli velká většina auditní práce probíhá v ústředí
Účetního dvora v Lucemburku, auditoři rovněž prová
dějí audit u orgánů členských států a dalších příjemců
finančních prostředků EU (kontroly probíhají též v síd
lech mezinárodních organizací, např. Světové zdravot
nické organizace ve Švýcarsku) a agentur a subjektů
EU. Smyslem těchto návštěv je získat přímé důkazní
informace od subjektů, které se podílejí na zpracová
ní, řízení a vyplácení peněžních prostředků EU, a od
konečných příjemců, kteří tyto prostředky získávají.
Auditní týmy tvoří zpravidla dva až tři auditoři a délka
návštěvy se může pohybovat od několika dnů až po
dva týdny v závislosti na typu auditu a vzdálenosti.
Auditní návštěvy v rámci EU se často realizují v součin
nosti s nejvyššími kontrolními institucemi příslušných
členských států.
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Četnost a intenzita auditní práce v jednotlivých člen
ských státech a přijímajících státech záleží na typu
auditu a výsledcích výběru vzorků. Počet a délka
kontrolních návštěv se tak mezi zeměmi a rok od roku
může lišit.

V roce 2014 strávili auditoři Účetního dvora celkem 4 915 dní kontrolami na místě, při kterých získávali 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 předchozími roky strávili auditoři v roce 2014 kontrolami na místě méně pracovních dní. Tento
vývoj je odrazem efektivnějších pracovních postupů a širšího využívání technologií, např. videokonferencí.

Auditoři EU strávili

4
915
dní
kontrolami na místě
Auditoři EU při kontrole zařízení pro nákladní námořní dopravu.
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Počet dní strávených kontrolami na místě v roce 2014
Itálie
Polsko
Německo
Španělsko
Francie
Spojené království
Portugalsko
Řecko
Rumunsko
Česká republika
Litva
Rakousko
Švédsko
Maďarsko
Nizozemsko
Slovensko
Dánsko
Lotyšsko
Bulharsko
Belgie
Finsko
Irsko
Chorvatsko
Slovinsko
Estonsko
Malta
Kypr
Lucembursko
Rwanda
Indie
Norsko
Spojené státy
Alžírsko
Kambodža
Maroko
Seychely
Jižní Afrika
Švýcarsko
Zambie
Pobřeží slonoviny
Mosambik
Demokratická republika Kongo
Fidži
Thajsko
Belize
Tunisko
Kolumbie
Gruzie
Indonésie
Lesotho
Nigérie
Srbsko
Kamerun
Mauritánie
Afghánistán
Izrael
Senegal
Tanzanie
Madagaskar
Turecko
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Výroční zpráva o plnění rozpočtu EU za
rozpočtový rok 2013
V roce 2014 se většina práce v oblasti finančního
auditu a auditu souladu s předpisy, kterou Účetní
dvůr prováděl, týkala plnění rozpočtu EU na rok 2013.
Výsledná výroční zpráva za rok 2013 byla zveřejněna
dne 5. listopadu 2014 a předložena zainteresovaným
stranám jako Evropskému parlamentu a jeho výboru
pro rozpočtovou kontrolu, Radě EU (Rada ve složení pro
hospodářské a finanční věci), národním parlamentům
a vládám i médiím.

Cílem výroční zprávy je předložit zjištění a závěry, jež
pomohou Evropskému parlamentu, Radě a občanům
posoudit kvalitu finančního řízení EU. Rovněž posky
tujeme užitečná doporučení ke zlepšení. Základem
výroční zprávy za rok 2013 bylo dvacáté výroční prohlá
šení o věrohodnosti (známé pod francouzskou zkratkou
„DAS“), které se vztahuje ke spolehlivosti účetní závěrky
EU a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka
zakládá. Tato výroční zpráva uvádí více informací o vý
konnosti výdajů EU i o tom, jak Komise o výkonnosti
referuje.

4,7
%
odhadovaná míra chyb

v rozpočtu EU

Předseda Caldeira předává předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi výroční zprávu za rok 2013.

Naše činnosti
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Hlavní sdělení výroční zprávy za rok 2013
οο Evropský účetní dvůr vydal čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky Evropské unie za rok 2013. Příjmy za rok
2013 jako celek byly legální a správné a totéž platí o závazcích.
οο Platby za rok 2013 byly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. EÚD proto vydává záporný výrok
o jejich legalitě a správnosti. Odhadovaná míra chyb, která měří míru nesprávnosti, měla u plateb roku
2013 hodnotu 4,7 %, téměř tolik jako v roce 2012 (4,8 %), a trvale se pohybuje nad 2% prahem významnosti
(materiality).
οο Nejvíce náchylné k chybám byly opět tyto dvě výdajové oblasti: „regionální politika, energetika a doprava“
s odhadovanou mírou chyb ve výši 6,9 % a „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ se
6,7 %. U sdíleného řízení jako celku dosáhla odhadovaná míra chyb 5,2 %.
οο Celkově byly prověřované systémy dohledu a kontroly při zajišťování správnosti plateb částečně účinné,
přičemž mezi jednotlivými členskými státy byly značné rozdíly. V oblastech sdíleného řízení měly orgány
členských států stejně jako v roce 2012 u významného počtu operací zatížených chybami k dispozici dosta
tečné informace k tomu, aby před tím, než požádaly Komisi o proplacení výdajů, tyto chyby zjistily a opravily.
οο Nápravná opatření a opatření ke zpětnému získání prostředků přijatá orgány v členských státech a Komisí
měla na odhadovanou míru chyb pozitivní dopad. Bez těchto opatření by celková odhadovaná míra chyb
činila 6,3 %.
οο V souvislosti s realizací výdajů EU v programovém období 2007–2013 se kladl důraz na jejich čerpání („buď je
využijete, nebo o ně přijdete“) a na soulad s předpisy, nikoli na dobrou výkonnost. Toto nedostatečné zamě
ření na výkonnost je základní vadou koncepce většiny rozpočtu EU.
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Výsledky testování operací za rok 2013 podle oblastí výdajů
Výdajová
oblast

Kontrolovaná částka
a nejpravděpodobnější míra chyb

Regionální politika,
energetika a doprava

6,9 %

Zemědělství: podpora
trhu a přímá podpora

3,6 %

Zaměstnanost
a sociální věci

3,1 %

Rozvoj venkova, životní prostředí,
rybolov a ochrana zdraví

6,7 %

Výzkum a jiné
vnitřní politiky

Byly ve
významném
(materiálním)
rozsahu zatíženy
chybami

4,6 %

Vnější vztahy,
pomoc a rozšíření

2,6 %

Správní
a související výdaje
0
%

Auditní
závěr

Nebyly ve
významném
(materiálním)
1,0 %
rozsahu zatíženy
chybami
10 mld. € 20 mld. € 30 mld. € 40 mld. € 50 mld. €

Nejpravděpodobnější míra chyb (míra chyb odhadovaná na základě chyb zjištěných ve statistickém vzorku operací)

Tabulka převzatá z publikace Audit EU za rok 2013 ve zkratce, která je k dispozici na našich internetových stránkách
(eca.europa.eu).
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Zemědělství a soudržnost: přehled výdajů EU v období 2007–2013
Aby prohlášení o věrohodnosti dodal víceletou perspektivu, EÚD v roce 2014 vůbec poprvé spolu s výročními
zprávami zveřejnil podkladový dokument, který prezentuje zjištění ze dvou hlavních výdajových oblastí: země
dělství a soudržnosti. Vyvozuje v něm ponaučení z finančního řízení a problematiky kontrol v EU v uplynulém
výdajovém období, shrnuje výsledky auditů a zdůrazňuje výzvy nového výdajového období
2014–2020. Účetní dvůr tak zároveň reagoval na žádost Evropského parlamentu, aby v souvislosti se sdíleným
řízením poskytoval informace o jednotlivých zemích.

Hlavní sdělení
οο S výjimkou přímé podpory a podpory trhu pro zemědělce v oblasti zemědělství je tlak na vydávání prostřed
ků klíčovým rizikovým faktorem sdíleného řízení výdajů.
οο K hlavním rizikům pro správnost zemědělských výdajů patří nezpůsobilost půdy, zvířat nebo nákladů, z nichž
platby dotací vycházejí, nezpůsobilost příjemců dotací a nesprávný výpočet dotací. Nedodržování agroenvi
ronmentálních standardů, konkrétních požadavků na investiční projekty a pravidel pro zadávání zakázek jsou
důležité faktory, které zvyšují rizika pro výdaje na rozvoj venkova.
οο Pro výdaje na soudržnost je největším rizikem porušování evropských a vnitrostátních pravidel pro zadávání
veřejných zakázek. Dalším velkým rizikem je nezpůsobilost výdajů (nebo projektů) pro podporu EU.
οο Existuje sice výrazný prostor pro zlepšení kontrolních systémů, hlavním výzvou však je přijmout opatření,
která řízení programů zjednoduší. Účetní dvůr nachází chyby ve všech členských státech EU. K řadě chyb
dochází v důsledku složitosti celkové řídicí a kontrolní struktury.
οο Přestože orgány členských států zlepšily vykazování rizik i chyb, Komise se při ujišťování o spolehlivosti těch
to informací i nadále potýká s významnými výzvami.
οο Změny nařízení pro nové období nemusí obecně mít na míru rizika významný dopad.

Naše činnosti

Výroční zpráva o evropských rozvojových
fondech za rok 2013
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Specifické výroční zprávy v roce 2013

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

V roce 2014 Účetní dvůr přijal a zveřejnil 51 specific
kých výročních zpráv za rozpočtový rok 2013. Týkaly se
41 evropských decentralizovaných výkonných agentur
a dalších subjektů, sedmi společných evropských pod
niků pro výzkum, Evropské centrální banky, evropských
škol a komunikační infrastruktury Sisnet.

Evropské rozvojové fondy poskytují pomoc Evropské
unie na rozvojovou spolupráci s africkými, karibský
mi a tichomořskými státy (státy AKT) a zámořskými
zeměmi a územími (ZZÚ) na základě dohody z Cotonou
z roku 2000. Výdaje se v souladu s cíli udržitelného roz
voje a postupné integrace států AKT a ZZÚ do světové
ekonomiky zaměřují na omezení a konečné vymýcení
chudoby. Východiskem výdajů jsou tři vzájemně se
doplňující pilíře: rozvojová spolupráce, hospodářská
a obchodní spolupráce a politický rozměr.

Rovněž jsme zveřejnili dvě shrnutí, která uvádějí pře
hled výsledků našich výročních zpráv za rozpočtový rok
2013 – jedno se týká agentur EU a jiných subjektů a dru
hé společných podniků pro výzkum. Tyto dva souhrnné
dokumenty, které usnadňují analýzu a srovnání, byly
předloženy předsedovi Evropského parlamentu, výboru
pro rozpočtovou kontrolu, Radě pro obecné záležitosti
a rozpočtovému výboru Rady. Spolu se specifickými
výročními zprávami jsou k dispozici na naší internetové
stránce (eca.europa.eu).

Výroční zpráva EÚD o ERF za rok 2013 byla zveřejněna
spolu se zprávou o plnění rozpočtu EU dne 5. listopa
du 2014. Obsahovala dvacáté prohlášení o věrohodnos
ti týkající se evropských rozvojových fondů.

Evropské agentury, subjekty a společné podniky vzni
kají na základě právních předpisů EU, aby prováděly
konkrétní úkoly, a sídlí na různých místech v Evrop
ské unii. Agentury působí v mnoha oblastech, jako je
ochrana, bezpečnost, zdraví, výzkum, finance, migrace
či cestování. Každá agentura má svůj mandát, správní
radu, ředitele, zaměstnance a rozpočet. Finanční riziko
spojené s agenturami a společnými podniky je sice
ve srovnání s celkovým rozpočtem EU relativně nízké,
avšak riziko poškození dobré pověsti Unie je vysoké,
neboť agentury jsou v členských státech velmi viditelné
a mají výrazný vliv na tvorbu politik a rozhodování a na
provádění programů v oblastech, které jsou pro občany
EU životně důležité.

Účetní dvůr zjistil, že účetní závěrka za rok 2013 věrně
zobrazuje finanční situaci ERF, výsledky jejich činností,
peněžní toky a změny čistých aktiv. EÚD odhadl chybu
pro výdajové operace ERF za rozpočtový rok 2013 na
3,4 %, což oproti míře za rok 2012 ve výši 3,0 % předsta
vuje nárůst.

51
specifických výročních

zpráv vypracovaných
v průběhu daného roku
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Ke všem 41 agenturám a ostatním subjektům jsme
vydali, pokud jde o spolehlivost jejich účetních závěrek
za rok 2013, výrok bez výhrad. S výjimkou dvou agen
tur a ostatních subjektů byly operace, na nichž se tyto
účetní závěrky zakládaly, ve všech významných (mate
riálních) ohledech legální a správné. EÚD vydal výrok
s výhradou pro EIT (Evropský inovační a technologický
institut) a pro FRONTEX (Evropskou agenturu pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských
států Evropské unie). Dále sedm společných podniků
předložilo spolehlivou účetní závěrku za rok 2013, avšak
ke třem vydal EÚD výrok s výhradou k legalitě a správ
nosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládala.
Šlo o Artemis (vestavěné počítačové systémy), ENIAC
(nanoelektronika) a IMI (inovativní léčiva).
Pokud jde o evropské školy, vzhledem k přetrvávajícím
nedostatkům jak v účetnictví, tak kontrolách nebyl
Účetní dvůr schopen dospět k závěru, zda konsoli
dovaná roční účetní závěrka za rok 2013 neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti.

Zvláštní zprávy v roce 2014
Kromě výročních zpráv a specifických výročních zpráv
zveřejňuje EÚD v průběhu roku také zvláštní zprávy, jež
pojednávají o výkonnostních auditech a auditech sou
ladu, které se týkají konkrétních rozpočtových oblastí
a vybraných témat souvisejících s řízením. EÚD vybírá
a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby měly co největší
dopad a zároveň aby co nejlépe využil své zdroje.
Při výběru témat přihlíží Účetní dvůr k:

••
••
••

riziku nesprávnosti nebo nedostatečné výkonnos
ti u oblasti výdajů nebo politiky;
potenciálu EÚD vytvořit svým auditem přidanou
hodnotu;
politickému i veřejnému zájmu.

Účetní dvůr provedl audit řízení uhlíkové stopy v Evrop
ské centrální bance a zjistil, že ECB sice podnikla kroky
ke snížení negativního dopadu svých správních činností
na životní prostředí, avšak je ještě třeba vyvinout další
úsilí a provést další opatření.

24
zvláštních zpráv

vydaných v roce 2014
Agentura EU – Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante,
Španělsko.
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Hlavní fáze vybraného auditu výkonnosti nebo auditu souladu s předpisy

Plánování auditu

Práce v terénu

Vypracování
návrhu zprávy

Řízení o sporných
otázkách

Analyzuje se užitečnost a proveditelnost navrhovaného auditu.
Stanoví se rozsah, cíle, koncepce, metodika a časový plán auditu.

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

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

Potvrzení skutečností a zjištění s kontrolovanými subjekty.

Schválení zprávy auditním senátem nebo celým Účetním dvorem.
Přijetí

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

Na několika následujících stranách je pod příslušnými
okruhy víceletého finančního rámce na období
2014–2020, tj. víceletého rozpočtu EU, krátce shrnuto
24 zvláštních zpráv, které EÚD přijal v roce 2014.
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Inteligentní růst podporující začlenění
Inteligentní růst podporující začlenění se týká dvou oblastí:
konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost, z níž se financuje výzkum a inovace, vzdělávání a odborná
příprava, transevropské energetické sítě, doprava a telekomunikace, sociální politika, rozvoj podniků atd. Výdaje
EU určené na konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost na období 2014–2020 činí v současných cenách
142 miliard EUR, neboli 13 % celkových výdajů rozpočtu EU;
hospodářské, sociální a územní soudržnosti, pod niž spadá regionální politika, jejímž cílem je pomáhat
nejméně rozvinutým zemím a regionům EU dostihnout ostatní regiony, posilovat konkurenceschopnost všech
regionů a rozvíjet spolupráci mezi nimi. Plánované výdaje EU na soudržnost na období 2014–2020 činí v součas
ných cenách 367 miliard EUR, tj. 34 % celkového rozpočtu EU.

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti následující zvláštní
zprávy.

••

Účinnost projektů veřejné městské dopravy
podporovaných EU (1/2014) – ve zprávě se
posuzovala realizace a účinnost projektů městské
veřejné dopravy spolufinancovaných ze struktu
rálních fondů EU a dále to, zda tyto projekty plní
potřeby uživatelů a dosahují stanovených cílů.

Je nutné prostřednictvím místních politik mobility
v evropských městech posilovat mobilitu a zároveň
omezovat kongesci, nehody a znečištění. EU přidě‑
lila na městskou dopravu pro období 2000–2006
a 2007–2013 částku 10,7 miliardy EUR. Spolufi‑
nancované projekty městům pomáhají budovat
městské dopravní sítě, jako např. metro, tramvaje
a autobusy.

Při auditu bylo zjištěno, že dvě třetiny projektů
městské dopravy spolufinancované ze struktu
rálních fondů EU nejsou dostatečně využívány.
K tomuto stavu nejvíce přispěly dva faktory:
nedostatky v koncepci projektů a nevhodná
politika mobility. Nedostatečnou výkonnost však
navrhovatelé ani vnitrostátní orgány většinou
následně nekontrolovali. Obecně byly infrastruk
tura a vozidla realizovány v souladu s projektovou
specifikací. Byla sice zjištěna výrazná zpoždění
a překročení nákladů, nicméně po dokončení
uspokojovaly téměř všechny auditované projekty
potřeby uživatelů.

Tramvaje a autobusy jsou klíčovými prostředky městské dopravy.
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••

Dosáhla podpora z fondů politiky soudržnos
ti na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
dobrých výsledků? (6/2014) – ve zprávě se
posuzovaly výsledky, jichž bylo dosaženo pomo
cí prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Fondu soudržnosti, tedy dvou největších
zdrojů financování výdajových programů EU na
podporu energie z obnovitelných zdrojů. Prově
řovalo se, zda byly finanční prostředky v tomto
období přiděleny na nákladově efektivní a pro
pracované projekty výroby energie z obnovitel
ných zdrojů, které měly dobře stanovené priority
a racionální cíle, a v jaké míře se pomocí těchto
prostředků dosáhlo dobrých výsledků, pokud
jde o plnění cíle EU týkajícího se podílu energie
z obnovitelných zdrojů do roku 2020.
Účetní dvůr dospěl k závěru, že má‑li financování
v rámci těchto programů maximálně přispět k do
sažení daného cíle, je potřeba provést zlepšení.
Plánované výstupy kontrolovaných projektů byly
realizovány a většina z nich byla v době výběru
dostatečně pokročilá a připravená k realizaci. Ne
došlo u nich k většímu překročení nákladů ani ke
zpožděním a kapacity pro výrobu energie z ob
novitelných zdrojů byly instalovány podle plánu
a byly v provozu. Ne vždy však byly splněny cíle
pro výrobu energie nebo nebyly náležitě změ
řeny. Celková hodnota za peníze byla omezená,
protože nákladová efektivita nebyla při plánování
a realizaci projektů určujícím faktorem a výdaje
měly pouze limitovanou přidanou hodnotu EU.

z obnovitelných zdrojů bylo v období 2007–2013
z EFRR a FS vyčleněno přibližně 4,7 miliardy EUR.

••

Podpořil EFRR úspěšně rozvoj podnikatel
ských inkubátorů? (7/2014) – v této zvláštní
zprávě se posuzovalo, zda podnikatelské inkubá
tory spolufinancované Evropským fondem pro
regionální rozvoj (EFRR) úspěšně podporovaly
začínající podniky s vysokým potenciálem.
Účetní dvůr dospěl k závěru, že EU poskytla
významný finanční příspěvek na vytvoření infra
struktury inkubátorů, a to zejména v členských
státech, kde je tento typ podnikatelské podpory
relativně vzácný. Výkonnost kontrolovaných
inkubátorů však byla nízká. Poskytování inkubač
ních služeb bylo spíš omezené, a to v důsledku
jednak finančních omezení a jednak nízké úrovně
inkubačních činností. Příčinou byl hlavně nedo
statek manažerských odborných zkušeností s in
kubačními postupy a dále nedostatky v řídicích
systémech.
Cílem podnikatelských inkubátorů je podporo‑
vat úspěšné zakládání a další rozvoj začínajících
podniků (tzv. start‑upů). Jejich podpora se proto
v posledních letech stává čím dál tím větší politickou
prioritou. Výdaje EU na tuto oblast v období 2007–
2013 dosáhly celkové výše 38 miliard EUR.

Rada Evropské unie stanovila EU závazný cíl: energie
z obnovitelných zdrojů má do roku 2020 tvořit
20 % hrubé konečné spotřeby energie. Na energii

Budova „Delta“ v technologickém parku ve Vratislavi financovaná
z EFRR. Architekt: Anna Kościuková.
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••

Financuje EFRR účinně projekty, které přímo
podporují biologickou rozmanitost v rámci
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2020? (12/2014) – ve zvláštní zprávě se
zkoumalo, zda členské státy využily dostupného
financování z EFRR k přímé podpoře biologické
rozmanitosti, a posuzovalo, zda projekty spolufi
nancované z EFRR, které přímo podporují biolo
gickou rozmanitost, účinně zastavují její úbytek.
Při auditu bylo zjištěno, že členské státy čerpají
prostředky na tyto projekty méně než u jiných
oblastí výdajů z EFRR. Má‑li být EFRR i nadále
užitečným nástrojem pro realizaci strategie EU
pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti do
roku 2020, podpora, kterou Komise poskytuje
členským státům při provádění konkrétních plánů
ochrany a péče pro stanoviště a druhy, by měla
být větší. Spolufinancované projekty byly obecně
v souladu s prioritami členských států a EU v ob
lasti biologické rozmanitosti. Posuzování jejich
účinnosti však bylo ztíženo, neboť většina člen
ských států nezavedla žádné ukazatele výsledků
ani systémy monitorování pro posuzování vývoje
stanovišť a druhů.
Ochrana biologické rozmanitosti je pro EU klíčovou
prioritou. Poté, co se nepodařilo splnit předchozí
cíl, kterým bylo zastavit úbytek biologické rozmani‑
tosti v Evropě do roku 2010, schválila Rada novou
strategii pro období do roku 2020. V programo‑
vém období 2007–2013 bylo na přímou podporu
biologické rozmanitosti a ochranu přírody přiděleno
z EFRR 2,8 miliardy EUR.

••

Byla podpora z EFRR pro malé a střední podni
ky v oblasti elektronického obchodu účinná?
(20/2014) – ve zprávě se zkoumalo, zda operační
programy představovaly dobrý základ pro efek
tivní podporu opatření v oblasti elektronického
obchodu pro malé a střední podniky, zda řídicí
orgány vybíraly a monitorovaly projekty v oblasti
elektronického obchodu vhodným způsobem
a zda byly projekty v oblasti elektronického ob
chodu spolufinancované z EFRR úspěšně realizo
vány a přinesly měřitelné přínosy.
Při auditu bylo zjištěno, že podpora z Evropské
ho fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro malé
a střední podniky v oblasti elektronického obcho
du (nákup a prodej zboží na internetu) přispěla ke
zvýšení dostupnosti obchodních služeb on‑line.
Nedostatky v monitorování však zapříčinily, že
nebylo možné posoudit, do jaké míry podpora
z EFRR přispěla k plnění cílů EU i jednotlivých
členských států pro oblast informačních a ko
munikačních technologií. Nedostatečné výbě
rové postupy členských států kromě toho také
způsobují, že mnohé projekty pravděpodobně
nepřinesou hodnotu za peníze. Řídicí orgány se
zaměřily více na využití prostředků (výstupy) než
na dosažení výsledků.
Evropská komise podporuje rozvoj elektronické‑
ho obchodu prostřednictvím Digitální agendy
pro Evropu (DAE). V rozpočtu byly mezi lety 2007
a 2013 z EFRR na podporu lepšího využití infor‑
mačních a komunikačních technologií vyčleněny
3 miliardy EUR.

Video EÚD ke zvláštní zprávě (20/2014) „Byla podpora z EFRR pro malé
a střední podniky v oblasti elektronického obchodu účinná?“ – EUAudi
torsECA na Youtube.

Naše činnosti

20

Audit výkonnosti v praxi: Letištní infrastruktury financované EU: neoptimální využití
prostředků (21/2014)
Objem letecké dopravy v Evropě už řadu let roste a od
haduje se, že do roku 2030 se téměř zdvojnásobí. Ačkoliv
politika EU v oblasti letecké dopravy se snaží problémy
s kapacitou překonat výstavbou další infrastruktury, ale
také lepším využitím té stávající, optimalizací letištních
služeb i integrací jiných druhů dopravy, Evropa nebude
schopna na značnou část těchto potřeb reagovat kvůli
nedostatku vzletových a přistávacích drah a pozemní
infrastruktury.
V Evropě nyní existuje přes 500 dopravních letišť, která
společně s aerolinkami přímo či nepřímo zaměstnávají
milion osob a jejich podíl na evropské ekonomice činí
Uzavřená část naddimenzovaného terminálu na letišti Fuerteventura.
více než 140 miliard EUR. Projekty letištní dopravní
infrastruktury jsou důležitou výdajovou oblastí rozpočtu
EU. EU přidělila v programovém období 2000–2013 na tyto projekty přibližně 4,5 miliardy EUR, z toho více než
2,8 miliardy EUR šlo z fondů politiky soudržnosti.
EÚD provedl audit výkonnosti této podpory, aby prověřil, zda pro tyto investice existovala prokazatelná potře
ba, zda stavební práce byly dokončeny včas a v mezích rozpočtu a zda se nově postavené nebo modernizované
infrastruktury plně využívaly. Posuzovali jsme, zda investice vedly ke zvýšení počtu cestujících a zlepšení zákaz
nických služeb a zda jsou financovaná letiště finančně udržitelná.
Audit probíhal od května 2013 do října 2014 a auditoři se zaměřili na 20 letišť financovaných z prostředků EU
v Estonsku, Řecku, Itálii, Polsku a Španělsku. Tato letiště v letech 2000 až 2013 obdržela celkem více než 600 mili
onů EUR z prostředků EU. Auditní tým provedl prověrku příslušné legislativy, dokumentů týkajících se plánování
letového provozu v pěti členských státech a zpráv hlavních odvětvových sdružení. Auditoři především osobně
navštívili 20 letišť, aby získali a posoudili přímé důkazní informace o výstupech, využití, výsledcích a dopadech
financování EU a finanční situaci letišť.
Účetní dvůr dospěl k závěru, že investice do letišť, které EU financovala, nepředstavovaly optimální využití
prostředků. Financováno bylo příliš mnoho letišť, která se často nacházela ve vzájemné blízkosti a disponovala
obdobnou infrastrukturou, a v mnoha případech byla infrastruktura příliš velká. Pouze na polovině kontrolova
ných letišť se podařilo zvýšit počet cestujících. Zlepšení zákaznických služeb nebo regionální socio‑ekonomické
přínosy, jako například počet nově vytvořených pracovních míst, se buď neměřily, nebo nebyly prokázány.
Rovněž jsme zjistili, že sedm letišť není finančně udržitelných a bez větší finanční podpory z veřejných zdro
jů bude mít problém zůstat v provozu. U většiny kontrolovaných letišť auditoři zjistili zpoždění ve stavebních
pracích a dodávkách infrastruktury. Téměř u poloviny kontrolovaných letišť došlo k překročení nákladů, což
znamená, že členské státy musely ze svých vnitrostátních rozpočtů vynaložit skoro o 100 milionů EUR více, než
se původně počítalo.
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Financování nebylo členskými státy dobře koordinováno, neboť většina zemí neměla žádný strategický dlouho
dobý plán rozvoje letišť. Komise navíc neprováděla dostatečný dohled nad financováním a zpravidla neví, která
letiště dostávají finanční prostředky a v jaké výši. Za této situace si nemůže vytvořit celkový přehled o inves
ticích EU do letištní infrastruktury, což omezuje její možnosti, pokud jde o monitorování a zajištění náležité
koncepce a realizace politik.
Na základě těchto zjištění jsme doporučili, aby se Komise v programovém období 2014–2020 ujišťovala, že
členské státy poskytují finanční prostředky na letištní infrastruktury pouze na těch letištích, která jsou finančně
rentabilní a kde potřeba investic byla náležitě posouzena a prokázána. Účetní dvůr dále doporučil, aby členské
státy měly ucelený regionální, národní a nadnárodní plán pro rozvoj letišť s cílem zamezit výstavbě zbytečně
velké kapacity, duplikaci a nekoordinovaným investicím do letištní infrastruktury.
Komise odpověděla, že se z této zkušenosti poučila, a pro programové období 2014–2020 zvolila v příslušné
legislativě radikálně jiný přístup. Zpráva byla předložena Evropskému parlamentu, který se se závěry a doporu
čeními EÚD v plném rozsahu ztotožnil.
Zveřejnění zprávy se setkalo s velkým mediálním zájmem. Největší mediální zájem byl ve Španělsku, ale titulky
související s touto zprávou se objevily i ve významných zahraničních novinách, televizních zpravodajstvích a na
sociálních sítích.

Zleva doprava: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchnerová, Patrick Weldon, Mircea Radulescu, Pietro Puricella, Joël Costantzer,
George Pufan (člen EÚD odpovědný za zprávu), Fernando Pascual Gil, Luc T‘Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo Pirelli, Efstratios Varetidis, Jelena
Magermaneová, Erki Must.
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Udržitelný růst: přírodní zdroje
EU má rozsáhlou odpovědnost za politiky v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rybolovu a životního prostředí.
Plánované výdaje na období 2014–2020 činí v současných cenách 420 miliard EUR, tj. 39 % celkového rozpočtu EU.
Tři čtvrtiny výdajů připadají na přímé platby zemědělcům a podporu zemědělských trhů prostřednictvím Evrop
ského zemědělského záručního fondu (EZZF) – „prvního pilíře“ společné zemědělské politiky (SZP). Další pěti
nou výdajů podporuje Evropská unie rozvoj venkova, který je financován z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) – „druhého pilíře“ SZP. Zemědělství a rozvoj venkova spadají pod sdílené řízení Komise
a členských států.

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti níže uvedené
zvláštní zprávy.

••

Začlenění cílů vodní politiky EU do SZP: čás
tečný úspěch (4/2014) – ve zprávě se posuzova
lo, zda byly cíle vodní politiky EU úspěšně začle
něny do společné zemědělské politiky (SZP).
Při auditu bylo zjištěno, že EU byla při začleňo
vání cílů vodní politiky do společné zemědělské
politiky (SZP) pouze částečně úspěšná. Byly
zjištěny nedostatky u obou integračních nástrojů
(podmíněnost a rozvoj venkova) a zpoždění i ne
dostatky v provádění rámcové směrnice o vodě.
Nástroje SZP mají zatím na podporu cílů politiky,
spočívajících ve zlepšování kvality a kvantity
vody, pozitivní dopad. Tyto nástroje jsou nicméně
v porovnání s ambicemi SZP omezené. Ani jeden
z těchto dvou nástrojů například neumožňuje
v rámci výdajů na SZP uplatňovat zásadu „znečiš
ťovatel platí“ v plném rozsahu. Na úrovni EU ani
ve členských státech není o vlivech zemědělských
činností na vodu a o jejich vývoji k dispozici do
statek informací.

Ochrana kvality evropských vodních zdrojů je pro
EU prioritou. Zemědělství jako jeden z hlavních
uživatelů a znečišťovatelů vody hraje při udržitel‑
ném nakládání s tímto zdrojem významnou roli.
Prostřednictvím společné zemědělské politiky, která
se na rozpočtu EU podílí téměř 40 % (přes 50 mili‑
ard EUR na rok 2014), se EU snaží ovlivňovat země‑
dělské postupy, které mají dopad na vodu.

23

Naše činnosti

••

Řídila Komise začleňování podpory vázané na
produkci do režimu jednotné platby účinně?
(8/2014) – v této zvláštní zprávě se posuzovalo,
jak Komise po „kontrole stavu“ společné zeměděl
ské politiky (SZP) v roce 2008 řídila začleňování
podpory EU vázané na určitá množství zeměděl
ské produkce (například na obdělávanou plochu
nebo počet zvířat) do režimu jednotné platby
(SPS).
Účetní dvůr zjistil, že Komise dostatečně nedohlí
žela na to, jak členské státy vypočítávaly platební
nároky na podporu EU pro zemědělce v režimu
jednotné platby v období 2010–2012. Třebaže
členské státy povětšinou využívaly referenční
údaje zemědělců správně, byly zjištěny významné
nedostatky ve správném uplatňování pravidel
a zásad pro výpočet. Komise svůj mandát nevyu
žila k tomu, aby zajistila, aby kritéria uplatňovaná
při rozdělování dostupných částek byla vždy ve
shodě se zásadami EU, a neposuzovala, zda se
tato kritéria řídí zásadou řádného finančního říze
ní nebo potenciálně neovlivňují tržní podmínky.
Rámec stanovený Komisí také dostatečně jasně
nevysvětloval, které kontroly mají členské státy
provádět, a kontrolní systémy členských států
měly různou kvalitu.
Hlavním cílem SPS bylo přeorientovat politiku z pod‑
pory trhu na podporu příjmů oddělenou od produk‑
ce, a posílit tak tržní orientaci zemědělců a zajistit
jim stabilnější příjem. SPS byl dosud zaveden v 18
členských státech a připadá na něj 54 % celkového
rozpočtu EU na zemědělství a rozvoj venkova.

••

Je podpora EU na investiční a propagační
opatření pro odvětví vína dobře řízena a lze
její výsledky z hlediska konkurenceschopnosti
vín z EU doložit? (9/2014) – ve zprávě se posu
zovalo, zda měla investiční a propagační opatření
vhodnou koncepci, a Účetní dvůr rovněž zkoumal
monitorovací a hodnoticí údaje, které byly k dis
pozici, s cílem posoudit, zda se Komisi a členským
státům podařilo dosáhnout očekávaných výsled
ků efektivním způsobem.
Auditoři EU dospěli k závěru, že řízení investič
ní a propagační podpory pro odvětví vína bylo
negativně ovlivněno koncepčními i prováděcími
nedostatky a že dopad této podpory na konku
renceschopnost vín z EU nebyl vždy doložitelný.
Potřeba zvláštního investičního opatření pro od
větví vína není opodstatněná, neboť takové opat
ření již existuje v rámci politiky rozvoje venkova.
Granty EU na propagaci vín byly často využívány
ke konsolidaci stávajících trhů namísto získávání
trhů nových či opětovného získávání trhů starých.
Efekt investičního opatření nelze snadno oddělit
od efektu investic v rámci rozvoje venkova.
Evropská unie je největším producentem vína na
světě. Smyslem podporu EU je posílit konkurence‑
schopnost a zajistit lepší rovnováhu mezi nabídkou
a poptávkou. V letech 2009–2013 vynaložily členské
státy na propagační opatření 522 milionů EUR a na
investiční opatření 518 milionů EUR z prostředků EU.
Došlo k velkému nárůstu prostředků, které jsou člen‑
ským státům na toto opatření přiděleny na období
2014–2018.
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Účinnost podpory z Evropského rybářského
fondu (ERF) určené na akvakulturu (10/2014) –
ve zvláštní zprávě se hodnotilo, zda opatření na
podporu akvakultury byla na úrovni EU i člen
ských států dobře koncipována a prováděna a zda
prostředky z ERF byly optimálně využity a podpo
rovaly udržitelný rozvoj akvakultury.
Při auditu bylo zjištěno, že opatření na podporu
akvakultury nebyla na úrovni EU i členských států
dobře koncipována a prováděna a že prostředky
z ERF nebyly optimálně využity a účinně nepod
porovaly udržitelný rozvoj akvakultury. Neexis
toval adekvátní rámec umožňující převést cíle EU
pro udržitelný rozvoj akvakultury do reality a vý
sledky byly nedostatečné. Opatření na podporu
udržitelného rozvoje akvakultury v členských
státech nebyla dobře koncipována a prováděna.
Národní strategické plány a operační programy
členských států nebyly dostatečně jasné a chy
běla jim jednotná strategie pro toto odvětví.
Financování projektů v oblasti akvakultury z ERF
nebylo dobře zacíleno a auditoři zjistili, že projek
ty obvykle nedosáhly plánovaných výsledků ani
nepřinesly optimální zhodnocení prostředků.
Každý rok se v EU vyprodukuje asi 1,3 milionu tun
ryb z akvakultury a obrat odvětví činí 4 miliar‑
dy EUR. Jedním z cílů společné rybářské politiky
v období do roku 2013 bylo podpořit udržitelný
rozvoj akvakultury. Z ERF bylo do května 2013
poskytnuto více než 400 milionů EUR na financování
opatření pro produktivní investice do akvakultury
a dále na opatření na ochranu životního prostředí
a zdraví.

••

Dosahování hospodárnosti: udržení kontro
ly nad náklady u grantů na projekty rozvoje
venkova financovaných EU (22/2014) – tato
zpráva se zabývala tím, zda Komise a členské stá
ty postupovaly při udržování nákladů na granty
v oblasti projektů rozvoje venkova pod kontrolou
těmi nejúčinnějšími způsoby.
Z auditu vyplynulo, že členské státy EU by v sou
vislosti s granty na projekty rozvoje venkova
mohly realizovat výrazné úspory a zároveň zaru
čit optimální využití prostředků. Auditoři identifi
kovali proveditelné a nákladově efektivní přístupy
ke kontrole nákladů na granty v oblasti rozvoje
venkova, které by šlo uplatňovat v širším měřítku.
Kontrolní systémy členských států se v žádostech
o grant soustřeďovaly na kontrolování cen věc
ných položek či prací a menší pozornost věnovaly
tomu, zda jsou tyto položky přiměřené. Některé
typy cenových kontrol byly časově náročné nebo
neposkytovaly dostatečnou jistotu, že schvále
né náklady jsou přiměřené. Komise na začátku
programového období neposkytovala dostatečné
pokyny ani nešířila osvědčené postupy. Komi
se nezajistila, aby systémy členských států byly
účinné ještě předtím, než se schválí velké objemy
grantů.
Přibližně polovina výdajů ve výši 100 miliard EU byla
vyčleněna na rozvoj venkova v období 2007–2013
v podobě grantů na náklady investic a jiné projekty
realizované zemědělci, venkovskými podniky, sdru‑
ženími a místními orgány.
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••

Chyby ve výdajích na rozvoj venkova: jaké
mají příčiny a jak jsou řešeny? (23/2014) –
v této zprávě se prověřoval soulad provádění
politiky rozvoje venkova s příslušnými předpisy
a nařízeními a pojmenovávají se v ní hlavní příči
ny vysoké míry chyb v oblasti rozvoje venkova.
Při auditu bylo zjištěno, že příčinou většiny chyb
je porušování podmínek stanovených členským
státem. Kontrolní orgány členských států mohly
a měly většinu chyb v investičních opatřeních
v oblasti rozvoje venkova odhalit a napravit. Kon
trolní systémy jsou nedostatečné, protože kontro
ly nejsou vyčerpávající a vycházejí z nedostateč
ných informací. Průměrná míra chyb u výdajů na
rozvoj venkova vynaložených v posledních třech
letech činila 8,2 %. Investiční opatření se na míře
chyb podílela ze dvou třetin, podpora na země
dělskou plochu z jedné třetiny. Pouze 16 % míry
chyb připadalo na nedodržení přímých ustano
vení nařízení EU, zatímco největší podíl (84 %) se
týkal porušování podmínek stanovených člen
ským státem.
Evropská unie (EU) a členské státy vyčlenily na
politiku rozvoje venkova v programovém období
2007–2013 více než 150 miliard EUR, které byly téměř
rovnoměrně rozděleny mezi investiční opatření
a podporu na zemědělskou plochu. Tyto výdaje jsou
obzvlášť náchylné k chybám.

••

Je podpora EU určená na prevenci škod
způsobených v lesích požáry a přírodními
katastrofami a na obnovu lesů dobře řízena?
(24/2014) – ve zprávě se posuzovalo, zda podpo
ra z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) určená na obnovu lesnického
potenciálu (opatření 226) a zavádění preventiv
ních opatření byla dobře řízena a zda Komise
a členské státy jsou schopny prokázat, že pod
pora dosáhla svých zamýšlených cílů nákladově
efektivním způsobem.
Při auditu bylo zjištěno, že finanční prostředky EU
určené na prevenci lesních požárů a na obno
vu lesů poškozených přírodními katastrofami
a požáry nejsou dostatečně dobře řízeny. Komise
a členské státy nejsou schopny prokázat, že pod
pora dosáhla svých zamýšlených cílů nákladově
efektivním způsobem.
Za posledních 30 let je v Evropské unii každoročně
zasaženo požáry v průměru 480 000 ha lesů. Na
preventivní akce připadlo více než 80 % z částky
prostředků EU na financování pro období 2007–2013
ve výši 1,5 miliardy EU.

26

Naše činnosti

Bezpečnost a občanství
Tato oblast politiky byla vytvořena, aby zajistila volný pohyb osob a občanům poskytla vysokou úroveň ochrany.
Týká se jak správy vnějších hranic EU, tak soudní spolupráce v občanskoprávních i trestních věcech. Patří sem
i azylová a migrační politika, policejní spolupráce a boj proti zločinu. Plánované výdaje EU na tuto oblast v ob
dobí 2014–2020 by měly v současných cenách činit 18 miliard EUR, tj. méně než 2 % celkového rozpočtu EU.

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti níže uvedené
zvláštní zprávy.

••

Poznatky z vývoje druhé generace Schengen
ského informačního systému (SIS II) Evropskou
komisí (3/2014) – tato zvláštní zpráva se zabývala
tím, proč Komise dodala systém SIS II s více než
šestiletým zpožděním oproti plánu a s náklady,
které osmkrát překročily původní odhady. Dále
se zjišťovalo, zda byla během trvání projektu
SIS II k dispozici spolehlivá ekonomická analýza
projektu, zohledňující zásadní změny v nákladech
a očekávaných přínosech.
Z auditu vyplynulo, že tato zpoždění a nadměrné
náklady byly způsobeny nedostatky v řízení ze
strany Komise. Původní lhůta nebyla realistická
a Komise nebyla až do roku 2009 schopna účinně
řídit hlavní dodavatelskou zakázku. V původ
ních orientačních odhadech nákladů byl výraz
ně podceněn skutečný rozsah nutné investice.
Celkové náklady na vývoj centrálního systému
SIS II se vyšplhaly na 189 milionů EUR, k čemuž
je potřeba připočítat 330 milionů EUR na vývoj
vnitrostátních systémů. Původně se celkové
náklady odhadovaly na 23 milionů EUR. Komise
plně neprokázala, že SIS II přinesl nejlepší hodno
tu za vynaložené peníze. Poučila se ale ze svých
zkušeností v první části projektu a některé z nich
již uplatnila při přípravě jiných rozsáhlých projek
tů v oblasti IT.
Schengenský informační systém je využíván pohra‑
niční stráží, policií, celníky a vízovými a justičními
orgány v rámci schengenského prostoru. Obsahuje
informace (záznamy) o osobách, které mohou být
zapojeny do závažné trestné činnosti nebo které ne‑
musejí mít právo vstupu nebo pobytu na území EU.
Dále obsahuje záznamy o pohřešovaných osobách
nebo odcizených věcech.

••

Fond pro vnější hranice posílil finanční soli
daritu, avšak vyžaduje lepší měření výsled
ků a potřeb, aby poskytoval další přidanou
hodnotu EU (15/2014) – v této zvláštní zprávě se
hodnotila účinnost Fondu pro vnější hranice (EBF)
a jeho přidaná hodnota EU a nakolik byly splněny
cíle projektů a programů spolufinancovaných
z fondu.
Při auditu bylo zjištěno, že Fond pro vnější hra
nice přispěl k řízení vnějších hranic EU a posílil
finanční solidaritu mezi členskými státy. Další
přidaná hodnota EU však byla omezená a celkový
výsledek nebylo možné změřit kvůli nedostatkům
v monitorování odpovědnými orgány a závažným
vadám v hodnocení, která prováděla Komise
a členské státy. Programy členských států nebyly
začleněny do vnitrostátních strategií ochrany
hranic a víz a postrádaly cíle SMART a měřitelné
ukazatele. Postupy výběru projektů nezajišťovaly
naplňování skutečných potřeb členských států.
Neadekvátní zadávací řízení v členských státech
ohrožovala řádné finanční řízení. Auditoři zjistili
závažné nedostatky v řízení fondu v klíčových
členských státech (Řecku, Španělsku, Itálii a v pří
padě prvních let financování také na Maltě).
EBF jako hlavní finanční nástroj EU na podporu
řízení vnějších hranic poskytl v období 2007–2013
prostředky ve výši 1,9 miliardy EUR. Obecným cílem
EBF bylo pomoci současným a budoucím státům
schengenského prostoru zajistit jednotné, účinné
a efektivní kontroly na jejich společných vnějších
hranicích.
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Globální Evropa
Činnosti EU v oblasti vnějších vztahů se zaměřují na rozšíření, posilování stability, bezpečnosti a prosperity
v sousedních zemích, aktivní účast na podpoře udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni a opatření na pod
poru globální politické správy a zajišťování strategické bezpečnosti a bezpečnosti občanů.
Na splnění těchto cílů v období 2014–2020 vyčlenila EU 66 miliard EUR v současných cenách, tj. 6 % celkového
rozpočtu. Většinu výdajů řídí přímo Komise z ústředí nebo prostřednictvím svých delegací. Část podpory je také
řízena společně s mezinárodními organizacemi.

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti níže uvedené
zvláštní zprávy.

••

Ustavení Evropské služby pro vnější činnost
(ESVČ) (11/2014) – v této zvláštní zprávě Účetní
dvůr posuzoval, zda bylo ustavení ESVČ řádně
připraveno, zda byly zdroje ESVČ organizovány
a přidělovány efektivně a podle priorit a zda ESVČ
účinně koordinovala svou činnost s Komisí a člen
skými státy.

••

Podpora EU na obnovu po zemětřesení na Ha
iti (13/2014) – v této zvláštní zprávě se zkoumalo,
zda podpora, kterou EU poskytla Haiti na obnovu,
byla dobře koncipována a realizována a zda Komi
se zajistila náležitou návaznost mezi poskytová
ním základní pomoci, obnovou a rozvojem.

Z auditu vyplynulo, ESVČ by měla být efektivnější
a dělat pro EU a její občany více. Ustavení ESVČ
probíhalo pod časovým tlakem a nebylo řádně
připraveno. Efektivnost služby omezovaly nedo
statky ve stanovení priorit, organizaci a alokaci
zdrojů. Koordinace mezi ESVČ a Komisí byla
pouze částečně účinná, především kvůli absenci
účinných koordinačních mechanismů a nepružné
mu finančnímu a správnímu rámci v delegacích.
Koordinaci se členskými státy je možné dále roz
vinout a těžit ze synergií, např. sdílením informací
nebo společnými sídly, a zlepšit konzulárních
služby, včetně ochrany občanů EU.

Při auditu bylo zjištěno, že podpora, kterou Ev
ropská unie poskytla Haiti na obnovu po zemětře
sení v roce 2010, měla dobrou celkovou koncepci
a zaměřovala se na řešení hlavních potřeb země,
programy však nebyly realizovány dostatečně
účinně a chyběla patřičná návaznost mezi základ
ní pomocí, obnovou a rozvojem. Většina pro
gramů prověřovaných Účetním dvorem dosáhla
nebo bylo pravděpodobné, že dosáhne, pláno
vaných výstupů, i když většinou se zpožděním.
Přestože si Komise byla vědoma složité situace,
dostatečně neřídila některá významná rizika pro
realizaci a dosažení cílů svého programu. Pro
gramy byly monitorovány, ale Komise a Evropská
služba pro vnější činnost včas neposílily zdroje
delegace EU na Haiti, jež neměla dostatečné ka
pacity na provádění návštěv na místě.

ESVČ sídlí v Bruselu a disponuje globální sítí 140
delegací. Rozpočet ESVČ na rok 2014 činil 519 mi‑
lionů EUR a dělil se mezi ústředí (41 %) a delegace
(59 %).

V březnu 2010 přislíbilo 55 dárců 5,4 miliardy USD na
obnovu a rozvoj v období 2010–2012 a další 3 mili‑
ardy na rok 2013 a následující roky. EU s finančním
příslibem 1,2 miliardy EUR patřila k hlavním dárcům.
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••

Účinnost kombinování grantů regionálních
investičních facilit s půjčkami finančních
institucí za účelem podpory vnějších politik
EU (16/2014) – v této zvláštní zprávě se zkoumalo
ustavení a řízení investičních facilit a to, zda kom
binování zdrojů přineslo zamýšlený prospěch.
Závěry auditu kladně hodnotí ustavení a celkovou
účinnost kombinování grantů regionálních inves
tičních facilit s úvěry od finančních institucí, na
druhé straně však upozorňují na řadu klíčových
otázek, které je nutno naléhavě řešit. Facility byly
sice dobře ustaveny, ale kvůli nedostatkům v ří
zení prováděném Komisí nevedlo kombinování
zdrojů k maximálním možným přínosům. U téměř
poloviny projektů, které auditoři prověřovali,
nenalezli dostatek důkazních informací o tom, že
granty byly odůvodněné. V některých případech
by byly investice provedeny i bez příspěvku EU.
Komise by měla zajistit, aby se granty EU přidě
lovaly na základě zdokumentovaného posouzení
přidané hodnoty z hlediska realizace cílů EU
v oblasti rozvoje, sousedství a rozšíření.
Komise od roku 2007 vytvořila osm regionálních
investičních facilit. Facility kombinují granty
financované z evropských rozvojových fondů a ze
souhrnného rozpočtu EU s úvěry, zejména od ev‑
ropských finančních institucí podporujících rozvoj.
Kombinování zdrojů je zacíleno zejména na inves‑
tiční příležitosti, obvykle významné infrastrukturní
projekty, které lze realizovat, ale nepřitahují dosta‑
tečné finanční prostředky z tržních zdrojů.

••

Může iniciativa EU týkající se středisek exce
lence účinně přispět k omezení chemických,
biologických, radiologických a jaderných
(CBRN) rizik pocházejících ze zemí mimo EU?
(17/2014) – v této zvláštní zprávě se posuzovalo,
zda je iniciativa založena na důkladné analýze
situace před rokem 2010, zda je organizační
uspořádání iniciativy vhodné pro řešení zjiště
ných výzev a zda byl zaveden a funguje náležitý
systém řízení.
Účetní dvůr se ve své zvláštní zprávě k tomu, jak
střediska excelence mohou přispět ke zmírnění
rizik v oblasti CBRN, vyjadřuje veskrze kladně.
Iniciativa je v souladu s prioritami stanovenými
v Evropské bezpečnostní strategii a strategii
EU proti šíření zbraní hromadného ničení. Počí
tá se zapojením všech zainteresovaných stran
v partnerských zemích, což zvyšuje vyhlídky na
udržitelnost podniknutých opatření. Organizační
struktura iniciativy je obecně vhodná, ale její slo
žitost přispěla k tomu, že při ustavování a rozjez
du projektů docházelo ke zpožděním.
Iniciativa týkající se středisek excelence souvisí s vy‑
tvořením regionálních platforem v různých regio‑
nech s cílem řešit chemická, biologická, radiologická
a jaderná rizika. Jedná se o největší opatření v rámci
dlouhodobé složky nástroje stability a v období
2010–2013 na ně bylo přiděleno 100 milionů EUR.
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••

Systémy Generálního ředitelství pro rozvoj
a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení
a monitorování zaměřené na výsledky (ROM)
(18/2014) – v této zvláštní zprávě se zkoumalo,
zda jsou tyto systémy spolehlivé, zda jsou vhodně
organizovány a disponují vhodnými zdroji a zda
zajišťují relevantní a spolehlivá zjištění a jejich
maximální využití.
Auditoři byli ke spolehlivosti těchto systémů
kritičtí. Funkce hodnocení a ROM jsou sice dobře
organizovány, avšak větší pozornost by se měla
věnovat efektivnímu využívání zdrojů. Systémy
neposkytují dostatek informací o dosažených
výsledcích a nezajišťují maximální využití zjištění.
Hodnocení projektů a programů, která organizují
delegace Komise a která se provádějí v partner
ských zemích, není řízeno uspokojivým způso
bem. Celkový dohled je nedostatečný, objem
využívaných zdrojů je nejasný a chybí přístup
k výsledkům.
Dvěma klíčovými prvky rámce pro vyvozování od‑
povědnosti, který ustavilo Generální ředitelství Ev‑
ropské komise pro rozvoj a spolupráci (EuropeAid),
jsou jeho systémy pro hodnocení a monitorování
zaměřené na výsledky (ROM). Celkové roční náklady
na systémy se odhadují na 34 až 38 milionů EUR.
Roční náklady na rozvoj, které tyto systémy pokrý‑
vají, se odhadují na přibližně 8 miliard EUR.

••

Předvstupní pomoc EU pro Srbsko (19/2014) –
v této zvláštní zprávě se zkoumalo, zda Komise
řídila předvstupní podporu poskytovanou Srbsku
v období 2007–2013 účinně a také její podpora
v klíčové oblasti správy věcí veřejných.
Při auditu bylo zjištěno, že podpora EU ve výši
zhruba 1,2 miliardy EUR během období 2007–2013
celkově účinně připravovala Srbsko na členství
v EU. Financování z nástroje předvstupní pomoci
(NPP) spolu s dalšími formami podpory pomáhalo
Srbsku při provádění sociálních a hospodářských
reforem a zlepšování správy veřejných financí.
Na základě zkušeností získaných v jiných zemích,
kterým byla poskytována pomoc z NPP, klade
Komise při plánování své finanční i nefinanční po
moci určené Srbsku stále větší důraz na aspekty
správy věcí veřejných. Komise řídila nefinanční
pomoc poskytovanou Srbsku v oblasti správy věcí
veřejných a boje proti korupci účinně. Pokud jde
o přípravu Srbska na decentralizované hospoda
ření s finančními prostředky EU, byl přístup Komi
se k podpoře správy věcí veřejných účinný, avšak
pouze v omezené oblasti řídicích struktur NPP.
Na správu věcí veřejných, již Komise označila za
nejproblematičtější oblast, byla vyčleněna čtvrtina
finančních prostředků NPP, což v období 2007–2013
odpovídalo přibližně 170 milionům EUR ročně.
Financování z NPP doplňuje EU o některé nefinanční
prostředky, jež mají Srbsku pomoci připravit se na
členství v EU.
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Správa
Správní výdaje orgánů, agentur a dalších subjektů EU zahrnují personální výdaje, jako jsou platy a důchody,
a výdaje na budovy, vybavení, energie, komunikaci a informační technologie. Plánované výdaje EU na tuto ob
last v období 2014–2020 činí v současných cenách 70 miliard EUR, tj. 6 % celkového rozpočtu EU.

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti níže uvedenou
zvláštní zprávu.

••

Jakým způsobem orgány a instituce EU vypo
čítávají, snižují a kompenzují své emise sklení
kových plynů? (14/2014) – ve zprávě se posu
zovalo, zda mají orgány a subjekty EU politiky na
snížení dopadu svého administrativního provozu
na životní prostředí a zda byly tyto politiky účin
ně realizovány.
Ve zprávě se orgány a instituce EU vyzývají k vy
tvoření jednotné politiky zaměřené na snížení
emisí skleníkových plynů (tzv. „uhlíkové stopy“).
Pokrok při zavádění Evropského systému envi
ronmentálního řízení a auditu je pomalý, infor
mace o skutečném objemu emisí jsou neúplné.
„Zelené“ veřejné zakázky systematicky využívá
jen několik orgánů.

Zatímco u budov se orgánům a institucím EU po
dařilo zvrátit trend rostoucích emisí skleníkových
plynů vznikajících v důsledku spotřeby energie,
co se týče ostatních zdrojů emisí (např. emisí
vznikajících v souvislosti se služebními cestami),
nebylo možné vzhledem k neúplnosti údajů zjistit
jednoznačně klesající trend. Více než polovina
kontrolovaných orgánů a institucí EU si pro sníže
ní emisí nestanovila žádné kvantifikované cílové
hodnoty.
Politika Evropské unie v oblasti životního prostředí
má za cíl vysokou úroveň ochrany. Smlouva o fun‑
gování Evropské unie stanoví, že požadavky na
ochranu životního prostření musí být zahrnuty do
vymezení a provádění politik a činností Unie s ohle‑
dem na podporu udržitelného rozvoje.
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Příjmy – vlastní zdroje
Vlastní zdroje jsou příjmy EU, které Unie využívá k financování svých výdajů. Existují tři typy vlastních zdrojů: tra
diční vlastní zdroje (dovozní cla na zboží, které nepochází z EU, a dávky z cukru), vlastní zdroje odvozené z DPH
a vlastní zdroje odvozené z HND (největší zdroj příjmů rozpočtu EU).

V roce 2014 přijal EÚD v této oblasti níže uvedenou
zvláštní zprávu.

••

Jsou preferenční obchodní režimy vhodným
způsobem řízeny? (2/2014) – v této zvláštní
zprávě se posuzovalo, zda Komise vhodným způ
sobem posoudila hospodářské účinky preferenč
ních obchodních režimů a zda kontroly těchto
režimů účinně zajišťují, že dovozy nemohou
neoprávněně požívat výhod plynoucích z prefe
renční sazby, jež by ve svém důsledku snižovaly
příjmy EU.
Při auditu bylo zjištěno, že Komise, i když během
doby zvýšila kvalitu svých posouzení dopadu,
stále dostatečně neanalyzuje hospodářské účin
ky preferenčních obchodních režimů. EU dále
přichází o příjmy kvůli nedostatečným celním
kontrolám členských států, které nejsou schopny
zabránit tomu, aby některé dovozy neopráv
něně požívaly výhod preferenčního sazebního
zacházení.
U jednostranných režimů EU poskytuje preference
s cílem umožnit rozvojovým zemím přístup na trh
EU, a tím přispět k eliminaci chudoby a podpoře udr‑
žitelného rozvoje. V roce 2011 činila hodnota zboží
dovezeného do EU v rámci těchto režimů více než
242 miliard EUR, což odpovídá 14 % dovozu do EU.
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Správa finančních a ekonomických záležitostí
Cílem rámce hospodářské správy Evropské unie je předcházet problematickým ekonomickým trendům nebo
tyto trendy zjišťovat a korigovat. Jde například o nadměrné schodky veřejných financí nebo nadměrnou míru
veřejného dluhu, které mohou brzdit růst a ohrožovat udržitelnost veřejných financí.

V roce 2014 přijal EÚD první zvláštní zprávu, která se
zabývá touto oblastí.

••

Evropský bankovní dohled dostává podo
bu – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
v měnícím se kontextu (5/2014) – ve zprávě se
posuzovalo, zda Komise a EBA uspokojivým způ
sobem plnily své povinnosti při zavádění nových
mechanismů pro systém regulace bankovního
sektoru a dohledu nad ním. Rovněž se zkoumalo,
jak úspěšně tyto nové mechanismy fungují.
Při auditu bylo zjištěno, že reforma právních
předpisů bankovního sektoru provedená Komisí
a zřízení EBA představovaly první důležité kro
ky v reakci na finanční krizi. EBA přišel s prvky
nového regulatorního a dohledového systému
pro bankovnictví. Byly však zjištěny nedostatky
v oblasti přeshraničního bankovního dohledu,
posuzování odolnosti bank EU a podpory ochrany
spotřebitele. EBA měl při provádění zátěžových
testů v roce 2011 omezený právní mandát i nedo
statečné personální zdroje. Tyto testy byly navíc
realizovány bez toho, aby byla na úrovni EU při
jata opatření pro finanční jištění. Ačkoli zátěžové
testy byly užitečné v tom, že vedly k rekapitalizaci
velkého počtu bank, odhalila se při nich také
omezení, která testy mají, když nejsou spojeny
s hodnocením kvality portfolia aktiv. Otázkou
zůstává budoucí role EBA v dohledu nad bankami
i úlohy a povinnosti EBA a ECB.
Po vypuknutí finanční krize podnikla Komise opat‑
ření na stabilizaci bankovního sektoru. Snažila se
posílit příslušný regulatorní rámec a dohled nad
bankami, zejména nad těmi, které působí přeshra‑
ničně. Jako součást rozsáhlých návrhů regulatorních
změn byl také v roce 2011 nově zřízen Evropský or‑
gán pro bankovnictví (EBA). EBA má místo v oblasti
bankovní regulace, dohledu a ochrany spotřebitelů.

Všechny zvláštní zprávy se v plném znění zveřejňují
ve 23 jazycích EU na internetových stránkách EÚD
(eca.europa.eu) a prostřednictvím internetového
knihkupectví EU Bookshop (bookshop.europa.eu).
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Stanoviska a ostatní výstupy v roce 2014
EÚD přispívá ke zlepšování finančního řízení EU rovněž
svými stanovisky k návrhům nových či pozměněných
právních předpisů s finančním dopadem. Tato stano
viska se vydávají na žádost ostatních orgánů a institucí
EU a při své práci je využívají legislativní orgány, tedy
Evropský parlament a Rada. Účetní dvůr rovněž může
z vlastní iniciativy vydávat písemná stanoviska a zprávy
na jiná témata. Stanovisko ke zprávě Komise o proti
korupčních opatřeních zveřejnil EÚD z vlastní iniciati
vy, oproti tomu analýza možných úspor plynoucích
z jednoho sídla Evropského parlamentu vznikla na
žádost Evropského parlamentu.

••
••
••

stanovisko k návrhu pozměněného nařízení
rozpočtového výboru Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (OHIM), kterým se stanoví pro úřad
platné finanční předpisy (5/2014);
stanovisko týkající se návrhu nařízení, kterým
se mění nařízení týkající se Úřadu pro boj proti
podvodům (OLAF), pokud jde o vytvoření funkce
inspektora procesních záruk (6/2014);
stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se
mění nařízení o systému vlastních zdrojů Evrop
ských společenství (7/2014).

V roce 2014 přijal EÚD sedm stanovisek týkajících se
řady důležitých oblastí:

••

••
••
••

stanovisko k návrhu na změnu nařízení o vzájem
né pomoci mezi správními orgány členských států
a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného
používání celních a zemědělských předpisů
(1/2014);
stanovisko k návrhu na úpravu odměn a důcho
dů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské
unie a koeficientů použitelných na tyto odměny
a důchody (2/2014);
stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění
nařízení o finančním nařízení pro 10. Evropský
rozvojový fond za účelem provádění překlenova
cího nástroje (3/2014);
stanovisko k návrhu, kterým se mění finanční
nařízení o rozpočtu evropských škol (4/2014);

7
stanovisek

vydaných v roce 2014

Naše činnosti

Situační zprávy
Rok 2014 byl pro Evropskou unii obdobím zásadní
obnovy. V této době velkých změn EÚD koncipoval
a vytvořil nový typ publikace: situační zprávu. Situač
ní zprávy se zaměřují na obecná témata zvolená na
základě výstupů, nashromážděných poznatků a zkuše
ností Účetního dvora. Mají sloužit jako východisko pro
konzultace a dialog s partnery Účetního dvora a dát
Účetnímu dvoru prostor vyjádřit se k důležitým zále
žitostem, které jinak nemusí být předmětem auditů.
První situační zpráva, zveřejněná v září 2014, se věno
vala problematice vyvozování odpovědnosti a auditů
veřejných prostředků EU (viz rámeček) a v říjnu 2014
byla hlavním podkladem pro konferenci o vyvozování
odpovědnosti v EU (viz strana 42). Druhá zpráva s ná
zvem „Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační
zpráva o rizicích finančního řízení rozpočtu EU“ byla
zveřejněna v listopadu 2014. Poskytuje přehled o fi
nančních tocích EU a shrnuje problémy, které je třeba
řešit, aby bylo mimo jiné zajištěno, že daňoví poplatníci
EU budou za prostředky vynaložené z rozpočtu EU
dostávat větší hodnotu (viz rámeček).

34
Stanoviska a situační zprávy se zveřejňují v plném
znění ve 23 jazycích EU na naší internetové stránce
(eca.europa.eu).

2
situační zprávy

vydané v roce 2014
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Nedostatky, přesahy a výzvy: situační zpráva o mechanismech EU v oblasti vyvozo
vání odpovědnosti a auditu veřejných prostředků
Cílem této situační zprávy je zvýšit povědomí a podnítit úvahy o tématu, které má pro demokratickou legitimitu
institucionálního systému EU skutečný význam.
Zpráva vymezuje klíčové prvky rámce vyvozování odpovědnosti, úlohy auditu veřejných prostředků a hlavní
součásti, které tvoří pevný řetězec vyvozování odpovědnosti a auditu, popisuje šest významných oblastí, v nichž
je třeba vyrovnat se s výzvami v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu veřejných prostředků na úrovni EU,
a analyzuje mechanismy vyvozování odpovědnosti a auditu, které se používají ve spojitosti s nejrůznějšími no
vými evropskými a mezivládními nástroji, jež byly vyvinuty v reakci na finanční krizi.
Zpráva závěrem uvádí, jak zlepšit vyvozování odpovědnosti a audit veřejných prostředků na úrovni EU, včetně:
οο systému kontrol založeného na intenzivnější spolupráci v oblasti koordinovaných či mezivládních nástrojů,
které sdílejí EU a členské státy;
οο jednotnějšího a ucelenějšího souboru mechanismů pro všechny politiky, nástroje a finanční prostředky EU
spravované orgány a subjekty EU;
οο lepších řídicích a kontrolních systémů u činností a finančních prostředků EU jako předpokladu pro zajištění
transparentnosti, řádné správy věcí veřejných a vyvozování odpovědnosti;
οο důrazu na měření dopadů a výsledků politik EU v případech, kdy rozpočet EU má jen poměrně malou funkci,
ale kdy na úrovni EU existuje významný regulační či právní předpis;
οο omezení nákladného překrývání činností v oblasti auditu politik a finančních prostředků EU tím, že se audito
ři na každé úrovni budou moci v přiměřené míře spoléhat na práci jiných auditorů.

Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích finančního řízení
rozpočtu EU
Tato situační zpráva shrnuje připomínky EÚD ke všem aspektům řízení rozpočtu EU v době, kdy vlády a daňoví
poplatníci členských států vyžadují za prostředky, jimiž přispívají do rozpočtu EU, větší hodnotu.
Zpráva čerpá z 35leté zkušenosti s prováděním kontroly výdajů a příjmů EU, poskytuje přehled o finančním říze
ní EU a souhrnným způsobem představuje problémy, které je třeba řešit, aby bylo zajištěno, že daňoví poplatníci
EU budou za vynaložené prostředky z rozpočtu EU dostávat větší hodnotu. Analýzu doplňují podrobné infor
mační přehledy k hlavním charakteristikám a problémům spojeným s různými oblastmi příjmů a výdajů a návrhy
na zlepšení.

36
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Při přezkumu bylo zjištěno několik klíčových skutečností, které zasluhují zvláštní pozornost:
οο příliš složitá pravidla způsobilosti a další podmínky získání podpory EU, která komplikují pochopení, adminis
traci i kontroly a vedou k různým interpretacím;
οο nedůsledné uplatňování předpisů a postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to buď záměrně, nebo
v důsledku nesprávného pochopení pravidel, což vede k vyšším nákladům či zpožděním u projektů financo
vaných EU;
οο nedostatečná kapacita orgánů členských států spravovat a čerpat peněžní prostředky EU, která zvyšuje riziko
chyb a nekvalitních výdajů;
οο nedostatečná rozpočtová koordinace EU a členských států, nedostatek prostředků členských států na spo
lufinancování a důraz na zajištění souladu s pravidly, nikoliv na dosažené výsledky;
οο z rozpočtu EU je nutno financovat velký objem závazků z předchozího výdajového období.

Rámec vyvozování odpovědnosti pro řízení a finanční kontrolu EU
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Evropská komise
a veřejná správa
členských států

Diagram ze situační zprávy o vyvozování odpovědnosti v EU a auditu veřejných prostředků.
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Vztahy se zainteresovanými stranami
Hodnota přínosu EÚD k vyvozování odpovědnosti v EU
do značné míry závisí na tom, jak naši hlavní partneři
v procesu vyvozování odpovědnosti naši práci a vý
stupy využívají. Těmito partnery jsou politické orgány
zodpovědné za veřejný dohled nad využíváním pro
středků EU (tj. Evropský parlament, Rada EU a národní
parlamenty). Naše strategie na období 2013–2017 nás
zavazuje posilovat mechanismy pro monitorování ex
terního vývoje a řízení vztahů s partnery.
Předseda a členové EÚD udržují pravidelné kontakty
s výbory Evropského parlamentu, zejména s výbo
rem pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Předseda EÚD
Vítor Caldeira se v roce 2014 účastnil dvou zasedání
výboru CONT a také řady plenárních zasedání Evropské
ho parlamentu. V rámci svých návštěv prezentoval roční
plán práce Účetního dvora a výroční zprávy. Jedním
z našich strategických cílů je posílit partnerství s hlavní
mi zainteresovanými stranami, například s různými spe
cializovanými výbory Evropského parlamentu a Rady.

37
V dubnu 2014 jmenoval EÚD Villeho Itäläho do nově
vzniklé funkce člena odpovědného za vztahy s ostatní
mi orgány, což na strategické úrovni přispělo k posílení
našich vztahů s ostatními orgány EU a rozšířilo příleži
tosti pro zvýšení dopadu naší práce.
V roce 2014 vystoupili další členové EÚD na výbo
ru CONT 64krát na 17 jednáních na téma výročních
a zvláštních zpráv. Výsledné diskuse vedly k tomu, že
jednotliví členové CONT vypracovali zprávy o zvláštních
zprávách EÚD, včetně návrhu zprávy o zvláštních zprá
vách EÚD v kontextu udělování absolutoria za rok 2013.
Výbor CONT začal v roce 2014 systematicky v rámci
svých zasedání zvát specializované výbory na prezen
tace našich zvláštních zpráv, a pomáhá tak zvyšovat
dopad naší práce.

I v roce 2014 pokračovala tradice společného zasedání členů CONT a EÚD, společné zasedání se konalo v říjnu v sídle EÚD v Lucemburku.
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Začátkem roku 2014 přijal Evropský parlament zprávu
o budoucí úloze Evropského účetního dvora. EÚD
uvítal názor vyjádřený ve zprávě, že jakákoli reforma
Účetního dvora by měla být posuzována v širších sou
vislostech zlepšování vyvozování odpovědnosti v EU.
Náš orgán začal řešit otázky, v nichž má pravomoc jed
nat. Zejména v naší práci, našich vztazích se zúčastně
nými stranami a ve způsobu, jakým využíváme zdroje.
Pokrok, jehož jsme při řešení těchto otázek dosáhli, byl
zdůrazněn v nezávislém posouzení zveřejněném v roce
2014 (viz Významné události).
V řadě případů již EÚD některé iniciativy, které jsou
součástí realizace jeho strategie na období 2013–2017,
provádí, jako např. zefektivnění auditních a vykazova
cích postupů a pružnější organizace zdrojů. Tyto kroky
ve výsledku vedly ke zvýšení počtu vydaných zvláštních
zpráv a zároveň zkrácení doby jejich vzniku. Očekává
se další zvýšení efektivnosti a účinnosti procesu auditu
v důsledku projektu interní reformy, který byl zahájen
v roce 2014.
Evropský parlament ve svém usnesení z listopadu 2013
požádal EÚD o ucelenou analýzu možných úspor pro
rozpočet EU, včetně úspor plynoucích z omezení ztrát
pracovní doby a větší efektivnosti v případě pouze
jednoho sídla Evropského parlamentu. EÚD zveřejnil
výsledky své práce v červenci 2014 se závěrem, že pře
sun ze Štrasburku do Bruselu by mohl vést k výrazným
úsporám a přesun z Lucemburku do Bruselu by k těmto
úsporám mohl přispět jen okrajově.

členka francouzského senátu Nicole Bricqová (uprostřed), kterou na
EÚD vítá předseda Vítor Caldeira a členka EÚD Danièle Lamarqueová.

38
EÚD rovněž v roce 2014 pokračoval v pravidelné
spolupráci s Radou v jejích mnoha různých konfigura
cích a aktivitách. V prosinci 2014 prezentoval předseda
Caldeira výroční zprávy Radě pro hospodářské a finanč
ní věci a EÚD byl v průběhu roku pravidelně zván, aby
představil zvláštní zprávy různým výborům a pracov
ním skupinám Rady.
Další z priorit EÚD je udržovat produktivní vztahy
s národními parlamenty. Členové EÚD často předsta
vují výroční zprávy ve svých členských státech. O čin
nostech EÚD jsou pravidelně informovány i výbory
pro evropské záležitosti a finanční kontrolu národních
parlamentů. V průběhu roku navštívily EÚD delegace
z řady národních parlamentů, včetně delegace fran
couzského senátu v červenci 2014. EÚD dále pozval
hlavní zainteresované strany na výroční seminář členů,
který se konal v prosinci 2014, aby zde prezentovaly svá
stanoviska k výzvám v oblasti vyvozování odpovědnos
ti v EU.
EÚD spolupracuje s Evropským úřadem pro boj
proti podvodům (OLAF) v boji proti podvodům, které
postihují rozpočet EU. Předáváme úřadu OLAF veškerá
podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální čin
nosti postihující finanční zájmy EU, která zjistíme v prů
běhu naší auditní práce nebo jež nám sdělí třetí strany.
V roce 2014 jsme úřadu OLAF postoupili 16 podezření
z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti posti
hující finanční zájmy EU, která jsme zjistili v průběhu
naší auditní práce.
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Spolupráce s ostatními nejvyššími
kontrolními institucemi

V září 2014 EÚD přezkoumal a aktualizoval svou strate
gii pro mezinárodní spolupráci (viz rámeček níže).

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

••
••
••

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

Kongres EUROSAI, Haag, červen 2014.

Strategie EÚD pro mezinárodní spolupráci
V souladu s celkovou strategií na období 2013–2017 je cílem strategie EÚD pro spolupráci maximalizovat přínos
EÚD k vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti v EU, zejména posílením dvoustranné i vícestranné spolupráce
s relevantními partnery, jako jsou nejvyšší kontrolní instituce a mezinárodní kontrolní organizace. Jak se oblasti
dopadu našich auditních povinností v Evropě (např. finanční správa) i ve světě (např. změna klimatu) rozšiřují,
význam našich aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce roste.
Strategie EÚD pro spolupráci má tyto priority:
οο hlavní důraz bude i nadále kladen na spolupráci na úrovni EU prostřednictvím kontaktního výboru i jednotli
vě s nejvyššími kontrolními institucemi členských států EU. Součástí takové spolupráce mohou být společné
audity a práce v oblasti vyvozování odpovědnosti relevantní pro rozpočet EU nebo jiné oblasti politik EU;
οο v kontextu rozšíření EU budeme i nadále podporovat nejvyšší kontrolní instituce kandidátských a potenciál
ních kandidátských zemí v jejich aktivitách souvisejících s budováním kapacit;
οο vzhledem k významu budování kapacit a sdílení znalostí v oblasti auditu veřejných prostředků posílíme
v rámci mezinárodních auditních organizací, jako je INTOSAI, svou účast na spolupráci v oblasti definování
profesních standardů.
Naší strategií pro spolupráci i dalšími opatřeními z nedávné doby, např. nově zavedenými konferencemi a jedná
ními na nejvyšší úrovni, budeme přispívat ke zvyšování povědomí o finančním řízení a vyvozování odpovědnos
ti v EU.
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Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních
institucí členských států EU
Ustanovení Smlouvy o EU požadují, aby EÚD a kon
trolní instituce členských států spolupracovaly v duchu
důvěry a při zachování své nezávislosti. EÚD s NKI člen
ských států EU aktivně spolupracuje prostřednictvím
kontaktního výboru. Tato spolupráce zahrnuje výroční
zasedání a různé pracovní skupiny, sítě a zvláštní sku
piny ustanovované pro oblasti specifických záležitostí
společného zájmu.
V říjnu 2013 EÚD převzal na dobu jednoho roku před
sednictví kontaktního výboru. V této funkci pořádal
výroční zasedání kontaktního výboru, které se konalo
v říjnu 2014. K hlavním bodům programu patřil seminář
o posílení spolupráce, zejména o otázkách souvisejících
se strategií Evropa 2020 a bankovní unií, prezentace
zpráv o činnosti kontaktního výboru a jeho profesních
partnerů a audity související s EU prováděné členy kon
taktního výboru.

Zasedání kontaktního výboru v Lucemburku 15. až 17. října 2014.

40
Rovněž spolupracujeme s nejvyššími kontrolními insti
tucemi členských států EU na bilaterální úrovni. Dob
rým příkladem této spolupráce je projekt EÚD a polské
nejvyšší kontrolní instituce (Najwyższa Izba Kontroli).
Jeho součástí byla aktivní účast auditorů polského NKI
na naší auditní práci v Polsku v oblasti eradikace, kon
troly a monitorování nákaz zvířat. Rovněž spolupracuje
me s NKI Polska a Portugalska v oblasti strategie Evropa
2020 v kontextu kapitoly o výkonnosti z naší výroční
zprávy za rok 2014.
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Síť NKI kandidátských a potenciálních
kandidátských zemí EU
EÚD spolupracuje s NKI kandidátských a potenciálních
kandidátských zemí hlavně prostřednictvím sítě1 po
dobné kontaktnímu výboru. V průběhu roku 2014 jsme
tuto síť podporovali při provádění paralelního auditu
výkonnosti energetické účinnosti, především formou
zajištění odborníků na danou problematiku a na meto
diku auditu výkonnosti.

Mezinárodní organizace nejvyšších kon
trolních institucí
EÚD se i v roce 2014 nadále aktivně podílel na činnos
tech INTOSAI a významně přispíval k práci několika
jejích výborů a pracovních skupin:

••
••
••

1

*

V červnu 2014 jsme se účastnili IX. kongresu EUROSAI,
včetně organizace semináře na téma „Měření výkon
nosti“, a XLI. a XLII. jednání správní rady EUROSAI (EÚD
je členem správní rady od roku 2011).
Nadále jsme se aktivně účastnili činnosti pracovních or
gánů organizace EUROSAI, zejména pracovních skupin
pro informační technologie a environmentální audit,
monitorovacího výboru pro zřízení a provoz elektronic
ké databáze osvědčených postupů pro kvalitu auditu
a pracovní skupiny pro audit a etiku. EÚD se také stal
členem nově ustavené pracovní skupiny pro audit
finančních prostředků učených na pomoc při katastro
fách a živelních pohromách.
V rámci společných konferencí regionálních skupin
INTOSAI se EÚD aktivně účastnil II. společné konference
ASOSAI2 a EUROSAI, která se zaměřila na poučení ze
zkušeností při přijímání standardů ISSAI3 a jeho význam
pro budoucnost.

k cíli 1 organizace INTOSAI jako člen výboru pro
profesní standardy a jeho podvýborů pro finanční
audit, audit výkonnosti a audit souladu;
k cíli 2 organizace INTOSAI jako člen výboru pro
budování kapacit a jeho podvýboru pro propa
gaci osvědčených postupů a kontrolu kvality
formou dobrovolných vzájemných přezkumů;
k cíli 3 organizace INTOSAI jako člen výboru pro
sdílení znalostí a jeho pracovních skupin pro envi
ronmentální audit, finanční modernizaci a refor
mu právních předpisů.

K lednu 2015 je členem sítě pětice 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
s postavením pozorovatele účastní Kosovo*.
Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu
a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244
a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení
nezávislosti Kosova.

2

Asijská organizace nejvyšších kontrolních institucí (Asian
Organisation of Supreme Audit Institutions).

3

Mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí
(International Standards of Supreme Audit Institutions).

Naše činnosti

Významné události
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Konference na vysoké úrovni o zlepšení
vyvozování odpovědnosti v EU

Mezinárodní nezávislé posouzení EÚD
EÚD v roce 2013 vyzval NKI Francie, Německa a Švéd
ska, aby provedly nezávislé posouzení našich postupů
pro audit výkonnosti. Nezávislé posouzení využívalo
zkušeností všech tří zúčastněných partnerů a bylo
velmi užitečné jak pro EÚD, tak pro prověřující sub
jekty. Jeho metodika vycházela z obecně uznávaných
kritérií pro práci nejvyšších kontrolních institucí a zo
hledňovala rovněž pokyny stanovené v mezinárodních
standardech.
Nezávislé posouzení bylo v roce 2014 zveřejněno na
našich internetových stránkách (eca.europa.eu). Naši
kolegové v něm dospěli k závěru, že EÚD učinil od
posledního nezávislého posouzení z roku 2008 výrazný
pokrok. Analyzovali jsme výzvy plynoucí z komplexní
ho institucionálního rámce EU a přijali jsme opatření
k dalšímu posílení účinnosti a efektivnost našich auditů
a kvality auditních zpráv. Kolegové zjistili, že je třeba,
abychom zefektivnili a urychlili rozhodování a zlepšili
formulaci doporučení ve zvláštních zprávách.
Mezinárodní nezávislá posouzení vycházejí z dopo
ručení mezinárodních auditorských standardů. Dávají
nejvyšším kontrolním institucím možnost získat z mezi
národních standardů vycházející dobrovolné posouzení
toho, jak plní své funkce. EÚD v roce 2014 vedl nezávislé
posouzení nejvyšší kontrolní instituce Litvy a byl při
zván k posouzení švýcarského Federálního kontrolního
úřadu a dále k nezávislému posouzení NKI Španělska
a Lotyšska.

Zleva doprava: vedoucí kabinetu Jacques Sciberras, člen EÚD Kevin
Cardiff, předseda Vítor Caldeira a místopředseda EP Olli Rehn.

Evropský účetní dvůr (EÚD) uspořádal v říjnu 2014 kon
ferenci na vysoké úrovni, na níž se setkali mnozí z těch,
jichž se vyvozování odpovědnosti za veřejné prostřed
ky vynakládané na plnění cílů EU dotýká. Na konferenci
se diskutovalo o nedostatcích, přesazích a výzvách,
které existují na úrovni EU a členských států, jak byly
popsány v nedávno zveřejněné situační zprávě EU
o mechanismech EU v oblasti vyvozování odpovědnosti
a auditu veřejných prostředků (viz strana 35).
Konference poskytla platformu pro diskusi účastníků,
včetně členů Evropského parlamentu, Evropské komi
se, EÚD, Evropské centrální banky, Evropské investiční
banky, Evropského mechanismu stability, nejvyšších
kontrolních institucí a zástupců akademického pro
středí, o tom, jak by se tyto mechanismy měly vyvíjet
v reakci na vývoj v oblasti hospodářské, rozpočtové
a monetární integrace. Diskuse se soustředila na vy
vozování odpovědnosti v rámci EU, zejména ve vztahu
k centrálním bankám a dohledovým orgánům, krizo
vým a pokrizovým strukturám, využívání prostředků
EU s účastí externích subjektů a posilování důrazu na
výkonnost EU.
Účastníci konference se shodli, že je zapotřebí, aby
správní orgány, parlamenty a auditoři na úrovni EU
i členských států více spolupracovali, a občanům tak
umožnili vytvořit si lepší představu o výkonnosti politik
a programů EU.

Naše činnosti

Posilování partnerských vztahů s orgány
státní správy v Litvě
V září navštívila delegace EÚD na vysoké úrovni Litvu,
aby zde posílila partnerské vztahy s litevským parla
mentem, vládou, centrální bankou a NKI a podpořila
optimální využívání prostředků EU i dohled nad jejich
využíváním. EÚD a jeho litevští partneři si vyměňovali
názory na priority, pokud jde o zlepšování vyvozování
odpovědnosti v EU, a na nejvhodnější možnosti spolu
práce při podpoře přidané hodnoty výdajů EU a deba
tovali o tom, jak napomoci tvůrcům politik a litevskému
parlamentu optimálně využít výsledků auditu EÚD.
V rámci návštěvy se delegace EÚD aktivně zapojila do
konference litevského parlamentu na téma „Výzvy pro
vyvozování odpovědnosti a audit veřejných prostřed
ků“. Delegace a její partneři dále diskutovali o otázkách
týkajících se finanční a hospodářské správy a přínosů
vstupy Litvy do eurozóny 1. ledna 2015.
Litva byla první v řadě návštěv členských států EU,
kterými EÚD zamýšlí posílit v příštích letech partner
ské vztahy s národními orgány odpovědnými za řízení
prostředků EU a související dohled.

Jednání mezi delegací EÚD a nejvyšší kontrolní institucí Litvy.

43

Řízení naší práce

Kolegium EÚD
Kolegium EÚD se skládá z jednoho člena za každý člen
ský stát. V souladu se Smlouvou činí funkční období
členů EÚD šest let. Členové mohou být jmenováni
opakovaně.
Členové jsou přiděleni do jednoho z pěti senátů. Senáty
přijímají zprávy a stanoviska a rozhodují o obecnějších
strategických a správních otázkách. Každý člen také
zodpovídá za svoje úkoly, které se v první řadě týkají
auditu. Související auditní práci provádí auditoři EÚD
a koordinuje ji zodpovědný člen, který má k dispozici
svůj kabinet. Člen zprávu prezentuje senátu anebo
Účetnímu dvoru k přijetí a poté Evropskému parlamen
tu, Radě a dalším zainteresovaným stranám, včetně
sdělovacích prostředků.

Členové EÚD na konci roku 2014.

1 000. zasedání členů EÚD dne 27. října 2014.
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Na základě nominace členskými státy a po konzultaci
s Evropským parlamentem jmenovala Rada Evropské
unie v roce 2014 šest nových členů Evropského účetní
ho dvora. Čtyři – Alex Brenninkmeijer (Nizozemsko), Da
nièle Lamarqueová (Francie), Nikolaos Milionis (Řecko),
Phil Wynn Owen (Spojené království) – se stali členy
Účetního dvora k 1. lednu a další dva – Klaus‑Heiner
Lehne (Německo) a Oskar Herics (Rakousko) – se ujali
funkce k 1. březnu 2014.
Dne 23. ledna 2014 dvacet osm členů Evropského účet
ního dvora opětovně zvolilo Vítora Caldeiru předsedou
Účetního dvora na třetí tříleté funkční období. Předseda
dohlíží na práci Účetního dvora a zastupuje jej navenek.
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EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
31. prosince 2014

předseda
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Portugalsko

Senát I — Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

předsedající skupiny
Rasa
BUDBERGYTĖ
Litva

Jan
KINŠT

Česká republika

Kersti
KALJULAID
Estonsko

Augustyn
KUBIK

Polsko

Kevin
CARDIFF
Irsko

Nikolaos
MILIONIS

Řecko

Senát II — Strukturální politiky, doprava a energetika

předsedající skupiny
Henri
GRETHEN
Lucembursko

Ladislav
BALKO

Slovensko

Iliana
IVANOVA
Bulharsko

George
PUFAN

Rumunsko

Phil
WYNN OWEN

Spojené království

Oskar
HERICS

Rakousko

Senát III — Vnější akce

předsedající skupiny
Karel
PINXTEN

Belgie

Szabolcs
FAZAKAS
Maďarsko

Hans Gustaf
WESSBERG

Švédsko

Danièle
LAMARQUE

Francie

Klaus-Heiner
LEHNE
Německo

Senát IV — Příjmy, výzkum a vnitřní politiky a orgány a instituce Evropské unie

předsedající skupiny
Milan Martin
CVIKL
Slovinsko

Louis
GALEA
Malta

Pietro
RUSSO

Itálie

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA

Španělsko

Senát CEAD — Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj

Neven
MATES

Chorvatsko

Lotyšsko

Lazaros S.
LAZAROU
Kypr

Henrik
OTBO ( † 1/2/2015)

Dánsko

Nizozemsko

MIR — člen odpovědný za vztahy
s ostatními orgány

předsedající skupiny
Igors
LUDBORŽS

Alex
BRENNINKMEIJER

Ville
ITÄLÄ
Finsko
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Strategie EÚD na období 2013–2017: dosažený pokrok
Rok 2014 byl druhým rokem provádění strategie EÚD na období 2013–2017. Cílem EÚD pro toto období je maxi
málně zvýšit hodnotu jeho příspěvku k vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti v EU. Abychom mohli tento cíl
splnit, stanovili jsme si tyto hlavní priority:
οο zaměřit výstupy EÚD na zlepšování vyvozování odpovědnosti v EU;
οο spolupracovat s ostatními subjekty na posílení přínosu EÚD k vyvozování odpovědnosti v EU;
οο dále EÚD rozvíjet jako profesionální kontrolní orgán;
οο optimálně využívat znalostí, vědomostí a odbornosti EÚD;
οο prokazovat výkonnost a vyvozování odpovědnosti EÚD.
Tato strategie v roce 2014 přispěla k zahájení zásadních organizačních změn. Dvě pracovní skupiny pro interní
strategii, jedna pro zefektivnění procesu auditu a druhá pro lepší definici úloh a povinností, předložily své vý
sledky. V téže době byla zveřejněna zpráva Evropského parlamentu o budoucí úloze EÚD a prezentace výsledků
nezávislého posouzení EÚD.
Realizace různých doporučení byla konsolidována do podoby zásadní reformy, jež byla zahájena koncem roku
2014 a potrvá do poloviny roku 2016. Reforma má dvojí cíl. Zaprvé zefektivnit proces auditu: doba produkce
zvláštních zpráv by se tak měla zkrátit, výroční zpráva by měla být více zacílená a mělo by rovněž dojít k úspoře
zdrojů. Druhým cílem je transformovat EÚD do podoby organizace strukturované podle úkolů: náš orgán tak
bude moci lépe směrovat zdroje na audity a přezkumy, které přinášejí občanům EU největší přidanou hodnotu.
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Měření výkonnosti EÚD

Kvalita a dopad práce EÚD

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

EÚD posuzuje kvalitu a dopad svých zpráv na zákla
dě hodnocení zainteresovaných stran, expertních
posouzení a následných opatření reagujících na jeho
doporučení pro zlepšení finančního řízení EU. EÚD dále
vyhodnocuje svou přítomnost v médiích.

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 při využívání našich zdrojů. Klíčové ukaza
tele výkonnosti byly na strategické období 2013–2017
aktualizovány.

Hodnocení zainteresovaných stran

Hodnocení zainteresovaných stran
Užitečnost zpráv
13

56

Velmi vysoká

Vysoká

25
Střední

Nízká

42
Velmi nízká

Pravděpodobný dopad zpráv
13
0%

53
20 %

Velmi vysoký

40 %
Vysoký

25
60 %
Střední

80 %

9
100 %

Nízký

Z odpovědí vyplývá, že 94 % hlavních zainteresova
ných stran hodnotí zprávy EÚD jako užitečné pro svou
práci (98 % v roce 2013) a 91 % soudí, že mají dopad
(94 % v roce 2013).

EÚD vyzval hlavní zainteresované strany – výbor pro
rozpočtovou kontrolu a rozpočtový výbor Evropského
parlamentu, rozpočtový výbor Rady, hlavní kontro
lované subjekty v Komisi a evropských agenturách
a vedoucí představitele NKI členských států EU –, aby
zhodnotily užitečnost a dopad jeho zvláštních zpráv
v roce 2014 na pětibodové stupnici od „velmi nízké“ do
„velmi vysoké“.
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Expertní posouzení
Obsah a prezentaci vzorku zpráv EÚD každoročně hod
notí nezávislí externí experti. V roce 2014 posuzovali
hodnotitelé osm zvláštních zpráv a výroční zprávy za
rok 2013. Známkovali kvalitu zpráv z různých hledisek
na čtyřstupňové škále od 1 – „výrazné nedostatky“
po 4 – „vysoce kvalitní“.

V uplynulých letech byly výsledky velmi stabilní, což
vypovídá o uspokojivé kvalitě našich zpráv.

Expertní posouzení zpráv EÚD
Hodnocení kvality

4
3
2

2,8

3,0

3,0

3,1

2011

2012

2013

2014

1
0

Kontroly opatření v návaznosti na předchozí
doporučení
Jedním z hlavních způsobů, jak přispíváme ke zlepšení
finančního řízení EU, je prostřednictvím doporučení
v našich auditních zprávách. Některá doporučení lze
realizovat rychle, zatímco u jiných si vzhledem k jejich
složitosti může realizace vyžádat delší dobu.

Realizace doporučení EÚD podle roku vydání
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

91 %
58 %

60 %

2014

2013

65 %

2012

2011

Systematicky sledujeme, nakolik kontrolované subjekty
naše doporučení plní. Do konce roku 2014 bylo reali
zováno 69 % doporučení z téměř šesti set doporučení
vydaných v letech 2011–2014. Jde o nárůst oproti míře
plnění 60 % v roce 2013, která se týkala doporučení
vydaných v období 2010–2013.
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Přítomnost v médiích
Ukazatel přítomnosti EÚD ve sdělovacích prostředcích
odráží jeho dopad v médiích. Souvisí se strategickým
cílem zvyšovat povědomí o naší instituci, jejích výstu
pech a auditních zjištěních a závěrech.

Zmínky ve sdělovacích prostředcích podle témat
29

0%

11

20 %
Zvláštní zprávy

800

60

40 %

60 %

80 %

Výroční zprávy za rok 2013

100 %
EÚD obecně

Efektivní a účinné využívání zdrojů

Provádění pracovního programu EÚD na rok 2014
80 %

100 %

100 %

100 %

85 %

95 %
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Výroční
zprávy

Zvláštní Specifické výroční
zprávy
zprávy

Ostatní
úkoly

Více než
zveřejněných článků
o zvláštní zprávě EÚD
o letištích

Provádění pracovního programu

Efektivnost a účinnost využívání svých zdrojů posuzu
jeme podle toho, nakolik jsme schopni realizovat svůj
pracovní program, provádět včasné audity a zajišťovat
odbornou způsobilost svých zaměstnanců.

100 %

V roce 2014 jsme na internetu nalezli více než 5 100
článků, které se týkaly našich zvláštních zpráv, výroč
ních zpráv za rok 2013 a orgánu obecně. Z toho více než
40 % se týkalo našich auditních zpráv, přičemž zbytek
se zabýval obecně naším orgánem a jeho prací.

Celkem

Své audity a další úkoly plánujeme ve svém ročním
pracovním programu, jehož plnění sledujeme během
celého roku.
V roce 2014 jsme realizovali 95 % našeho pracovního
programu (90 % v roce 2013). Práce na výročních a spe
cifických výročních zprávách proběhla podle plánu,
zatímco u zvláštních zpráv tomu tak bylo v 85 % přípa
dů (70 % v roce 2013). Nedokončené audity výkonnosti
z roku 2014 byly převedeny do roku 2015.
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Vydávání zvláštních zpráv
Aby naše zprávy měly nějaký dopad, musí být včasné.
V posledních letech se nám podařilo čas nutný pro
přípravu zvláštních zpráv zkrátit. Jedním z cílů naší
strategie na období 2013–2017 je tento stav dále zlepšit
a příslušný dopad by se měl projevit v následujících
několika letech a měl by být měřitelný.

V roce 2014 jsme přijali 24 zvláštních zpráv, z nichž bylo
42 % dokončeno v cílové lhůtě 18 měsíců (37 % v roce
2013). Průměrná doba potřebná k vydání zvláštních
zpráv přijatých v roce 2014 činila 19 měsíců (20 měsíců
v roce 2013).

Doba přípravy zvláštních zpráv vypracovaných v roce 2014
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Déle než 26 měsíců
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Odborná příprava
V souladu se směrnicemi vydanými Mezinárodní fede
rací účetních se Účetní dvůr snaží každému ze svých
auditorů poskytnout v průměru 40 hodin (pět dní)
nejazykové odborné přípravy ročně.

Dny

Počet dní odborné přípravy na auditora za rok
7
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4
3
2
1
0

5,2

2012

6,4

2013

5,8

Cíl ≥ 5 dnů

2014

Průměrný počet dní nejazykové odborné přípravy na auditora
Opět jsme překročili cíl v oblasti odborné přípravy
auditního personálu, což svědčí o tom, jaký význam
přikládáme rozvoji zaměstnanců.

Započte‑li se jazyková výuka, absolvovali auditoři
v roce 2014 v průměru 10 dní odborné přípravy.
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Útvary pro podporu auditu

Lidské zdroje

Najímání zaměstnanců

Rozdělení zaměstnanců
Vzhledem k obtížné finanční situaci v oblasti evrop
ských veřejných financí EÚD pokračoval v uplatňování
1% roční kvóty na snižování počtu zaměstnanců po
dobu pěti let (2013–2017), jak stanoví interinstitucio
nální dohoda o rozpočtové kázni a řádném finančním
řízení z prosince 2013.
V roce 2014 se proto počet přidělených pracovních míst
pro úředníky a dočasné zaměstnance na Účetním dvoře
snížil z 891 na 882 míst (tento počet nezahrnuje členy,
smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a stá
žisty). Z toho 561 osob pracuje v auditních senátech
(včetně 113 pracovníků v kabinetech členů).
V zájmu co nejlepšího využívání zdrojů se v roce 2014
nadále pokračovalo v hledání a zavádění opatření na
zvýšení efektivnosti formou zjednodušení postupů ve
všech oblastech činnosti. Přesun pracovníků ze služeb
podpory do auditu v roce 2014 pokračoval. Byl však
kompenzován přesunem některých podpůrných služeb
z kabinetů členů do správního útvaru a přesunem
pracovníků odpovědných za komunikaci a interinstitu
cionální vztahy pod předsednictví.

Pro personál EÚD je typická široká škála akademické
kvalifikace a profesních zkušeností a kvalita práce i na
sazení jeho zaměstnanců jsou na výstupech Účetního
dvora patrné. Politika EÚD pro najímání zaměstnanců
se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řá
dem 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 proběhl interní konkurz pro pracovníky zařazené
do platové třídy AST 1 a výběrové řízení na pozici mluv
čího. EÚD také v průběhu roku zajistil vysokoškolským
absolventům 77 stáží v délce tří až pěti měsíců.
V roce 2014 EÚD najal 78 zaměstnanců: 31 úředníků,
29 dočasných zaměstnanců, 13 smluvních zaměstnanců
a pět vyslaných národních odborníků. Zvláště se dařilo
obsazovat pracovní místa v auditu. Míra neobsazených
pracovních míst se od roku 2011 pohybuje okolo 3 %
(27 pracovních míst k 31. prosinci 2014).

Rozdělení pracovníků Účetního dvora
k 31. prosinci 2014

2012

2013

2014

Audit

573

576

561

Překladatelské služby

143

147

141

Správa

139

137

141

Předsednictví

32

31

39

Celkem

887

891

882
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Podíl mužů a žen
Podobně jako ostatní orgány EU i EÚD uplatňuje při ří
zení lidských zdrojů a najímání pracovníků politiku rov
ných příležitostí. Podíl mužů (50 %) a žen (50 %) mezi
zaměstnanci EÚD je nyní díky postupnému zvyšování
počtu žen v posledních letech vyrovnaný.
Následující tabulka zachycuje podíl mužů a žen podle
funkčních skupin k 31. prosinci 2014. Tento podíl byl
v posledních několika letech stabilní.

Poměrné zastoupení mužů a žen podle funkčních skupin v roce 2014
100 %
80 %

66 %

41 %

60 %

0%

69 %

59 %

40 %
20 %

31 %

34 %
Asistenti
a sekretářky

Auditoři
a administrátoři
Muži

Řízení
Ženy
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Vedoucí pracovníci podle státní příslušnosti a zastoupení mužů a žen k 31. prosinci 2014
Ženy

Muži

Státní příslušnost1

Ředitelé

Vedoucí
oddělení

4

Belgie

1

3

1

Bulharsko

1

1

Česká republika

1

1

1

Dánsko

2

3

4

Německo

1

Estonsko

3

Irsko

1

2

1

2

Řecko

1

2

3

4

Španělsko

1

6

8

Francie

1

7

1

Chorvatsko

1

2

Itálie

3

1

1

6
1

Kypr
1
1

Lotyšsko
1

Litva

1
1

1

Lucembursko
1

Maďarsko

1

Malta

1

1

Nizozemsko

2

1

Rakousko

1

1

Polsko

1

1

Portugalsko

3

1

Rumunsko

1

1

Slovinsko

1

Slovensko

1

1

Finsko

1

1

Švédsko

1

1
1

2

1

1

8

Spojené království

4

5

21

46

Celkem

11

56

1 V protokolárním pořadí členských států.
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Cílem plánu EÚD 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 48 % žen (v roce 2009
to bylo 43 %).

Vzhledem k očekávané obměně vyššího managementu
v příštích pěti až deseti letech a zvyšujícímu se podílu
žen se zařazením do skupiny AD se očekává, že podíl
žen ve vedoucích funkcích bude v budoucnu vyšší.

Věková struktura

Z 67 ředitelů nebo vedoucích oddělení Účetního dvora
je 27 (40 %) zaměstnancům přes 55 let. Tato skutečnost
v příštích pěti až deseti letech povede v souvislosti s je
jich odchodem do důchodu k výrazné obměně perso
nálu na řídících pozicích.

Z věkové struktury zaměstnanců v aktivní službě
k 31. prosinci 2014 je patrné, že 53 % zaměstnanců Ev
ropského účetního dvora je v kategorii do 44 let.

20–24 0,1 %
25–29 2,4 %
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
3,9 %
65+ 0,3 %

10,3 %
21,9 %
18,1 %
19,2 %
14,3 %
9,4 %

55

Útvary pro podporu auditu

Podpůrné služby
Odborná příprava
Aby se EÚD mohl dále rozvíjet jako profesionální
kontrolní orgán a optimálně využívat svých znalostí,
vědomostí a odbornosti, musí se zaměstnanci průběž
ně vzdělávat, aby udrželi krok s nejnovějším vývojem
v oboru a rozvíjeli nové dovednosti. Specifičnost naše
ho kontrolního prostředí s sebou také nese potřebu mít
zaměstnance s dobrými jazykovými znalostmi.
V roce 2014 se naši zaměstnanci (jak auditoři, tak ostat
ní) v průměru zúčastnili osmi dní odborné přípravy.
Podíl jazykových kurzů jako procenta odborné přípravy
se i nadále snižuje. Na jazykové kurzy v roce 2014 připa
dalo 43 % (ve srovnání s 46 % v roce 2013).
Abychom co nejlépe využili dostupných zdrojů a tech
nologií, začali jsme našim zaměstnancům v roce 2014
nabízet kurzy elektronického vzdělávání a odborné
přípravy v podobě kombinovaného učení, kdy účastníci
napřed nastudují teoretické poznatky formou elektro
nické výuky a pak teprve přijdou do třídy. Dále jsme
v rámci našeho cíle interně sdílet znalosti a informovat
auditory o aktuálním dění v auditu veřejných financí
pokračovali v organizaci prezentací interních i exter
ních odborníků o vývoji v auditu i v jiných oblastech.

Překladatelské služby
Překladatelské služby jsou součástí podpory auditu,
která Účetnímu dvoru umožňuje plnit jeho poslání
a také cíle v oblasti komunikace a zpřístupňovat naše
výstupy v jazycích občanů EU. V roce 2014 byl celkový
objem překladatelské práce o 4 % vyšší než v roce 2013.
Více než 98 % překladů bylo provedeno včas.
Kromě běžné překladatelské práce ředitelství EÚD pro
překlady dále posílilo zapojení překladatelů do auditu
a klíčových procesů našeho orgánu. Překladatelé zajiš
ťovali jazykovou podporu auditorům při 40 kontrolních
návštěvách v celé EU a také při koncipování auditních
zpráv.

V roce 2014 se ředitelství pro překlady soustředilo na
kontrolu kvality. Přijalo svůj první manuál pro kontrolu
kvality a vypracovalo systém zpětné vazby pro své kli
enty. Dále jsme, abychom naše služby ještě zefektivnili,
přezkoumali a optimalizovali průběh pracovních ope
rací v rámci překladatelských služeb a začali jsme spolu
s ředitelstvím pro informační technologie pracovat na
jeho automatizaci.

Informační technologie
Kromě úspěšné adaptace stávajícího informačního sys
tému na nová ustanovení služebního řádu v roce 2014
ředitelství pro informační technologie:

••

••

konsolidovalo svou investici do řízení znalostí:
byly vydány následné verze nástroje podpory
auditu (Assyst2), a práce na prohlášení o věro
hodnosti za rok 2014 tak může probíhat v tomto
novém systému. Naši internetovou stránku (eca.
europa.eu) je nyní možné prohlížet i na mobilních
zařízeních jako chytrých telefonech a byl rovněž
úspěšně zahájen provoz nového intranetu s vět
ším důrazem na sdílení a šíření znalostí.
realizovalo nové projekty na podporu účinnosti
a efektivnosti EÚD: systém řízení auditu (AMS) je
plně funkční pro plánování auditu a vykazování
pracovní doby, v rámci souboru interních nástrojů
byl všem zaměstnancům dán k dispozici nástroj
MT@EC Evropské komise pro strojový překlad,
byla zavedena nová verze systému oficiální regis
trace dokumentů na EÚD (Adonis 2), byly otes
továny první kroky k bezpapírovým zasedáním
Účetního dvora a byla posílena mobilita auditorů
díky novým mobilním zařízením (např. přenos
né scannery, laptopy s oddělenými pracovními
prostředími atd.).

Všech nových výstupů bylo dosaženo, aniž by byla
ohrožena bezpečnost provozu a kontinuita činnosti
orgánu. V roce 2014 například po přesunu do budovy
K3 proběhl test kompletní obnovy po katastrofě a mo
dernizace klíčových prvků IT (např. zahájení migrace
poštovního systému EÚD).
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Správa a zařízení
Posláním ředitelství pro finance a podporu je poskyto
vat přiměřené zdroje, služby a infrastrukturu, které mají
Účetnímu dvoru umožnit plnit jeho poslání a strate
gické cíle, a zajišťovat, aby všechny činnosti Účetního
dvora měly podporu v podobě zavedených nezbytných
mechanismů financování, vnitřní kontroly a účetnictví.
V roce 2014 se ředitelství nadále zaměřovalo na zvyšo
vání efektivnosti a hospodárnosti svých činností.
Pracujeme na vývoji systému environmentálního řízení
pro náš orgán v souladu se zásadami Systému envi
ronmentálního řízení a auditu (EMAS) s cílem získat
certifikaci do konce roku 2016.
V průběhu roku 2014 přinesla realizace několika opatře
ní hmatatelné výsledky, což svědčí o našem odhodlání
v oblasti životního prostředí:

••
••
••
••
••

byla přijata environmentální politika;
byla provedena environmentální analýza a audit
souladu s právními předpisy;
počet kampaní na zvýšení povědomí zaměstnan
ců o životním prostředí se zvýšil ze čtyř v roce
2013 na osm v roce 2014;
získali jsme certifikaci BREEAM (přední světová
metoda pro koncepci a posuzování udržitelných
budov) pro budovu K3 a udrželi jsme si certifikaci
pro příkladné nakládání s odpady;
podpořili jsme udržitelnou dopravu zaměstnanců
a pro cyklisty jsme otevřeli novou místnost se
sprchami a převlékárnou, instalovali jsme nabíjecí
stanici pro elektrické automobily a vyhradili jsme
parkovací prostory pro sdílená vozidla.
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Finanční informace
EÚD je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie. Náš rozpočet představuje přibližně 0,093 % celko
vých výdajů EU a 1,58 % všech správních výdajů. V roce
2014 dosahovala celková míra plnění rozpočtu 98,8 %
oproti 92 % v roce 2013.

Za lepší mírou plnění je především lepší odhad a pro
gramování výdajů u hlavy 1 s průměrnou mírou plnění
ve výši 98,8 %. Průměrná míra plnění v případě rozpoč
tové hlavy 2 byla 98,4 %.

Plnění rozpočtu na rok 2014
ROZPOČTOVÝ ROK 2014

Konečné
rozpočtové
prostředky1

Závazky

% čerpání
(závazky / rozp.
prostředky)

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

Platby

(v tis. eur)

10 – Členové orgánů

15 190

14 554

96 %

14 420

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

93 180

92 774

99 %

92 745

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 191

4 113

98 %

4 071

162 – Výdaje na služební cesty

3 350

3 119

93 %

2 641

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

2 629

2 592

98 %

1 957

118 540

117 152

99 %

115 834

20 – Nemovitý majetek

2 564

2 541

99 %

1 830

210 – Informační technologie a telekomunikace

7 199

7 199

100 %

3 581

212 + 214 + 216 – Movitý majetek
a související výdaje

1 543

1 541

99 %

686

23 – Běžné správní výdaje

552

532

96 %

450

25 – Zasedání a konference

703

649

92 %

466

27 – Informace a publikační činnost

2 397

2 264

94 %

1 316

14 958

14 726

98 %

8 329

133 498

131 878

99 %

124 163

Mezisoučet – hlava 1
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé
provozní výdaje

Mezisoučet – hlava 2
Účetní dvůr celkem
1

Rozpočet, jak byl původně schválen, a převody rozpočtových prostředků provedené během roku.
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Rozpočet na rok 2015
Ve srovnání s rokem 2014 se rozpočet na rok 2015
o 0,4 % snížil.

Rozpočet na rok 2015
2015

ROZPOČET 1

2014

(v tis. eur)

(v tis. eur)

10 – Členové orgánů2

10 291

15 175

12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

97 420

93 180

14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 301

4 096

162 – Výdaje na služební cesty

3 700

3 700

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

2 669

2 612

118 381

118 763

20 – Nemovitý majetek

3 080

3 350

210 – Informační technologie a telekomunikace

7 152

7 110

212 + 214 + 216 – Movitý majetek
a související výdaje

785

808

23 – Běžné správní výdaje

426

438

25 – Zasedání a konference

717

768

27 – Informace a publikační činnost

2 365

2 261

14 525

14 735

132 906

133 498

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

Mezisoučet – hlava 1
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé
provozní výdaje

Mezisoučet – hlava 2
Účetní dvůr celkem
1

Tabulka zachycuje rozpočet tak, jak byl původně schválen.

2 Na základě návrhu Komise zahrnout výdaje související s důchody členů všech orgánů a institucí EU do oddílu v rozpočtu věnovanému Komisi, kte
rý již obsahuje výdaje na důchody zaměstnanců všech orgánů a institucí, byly výdaje související s důchody členů EÚD přesunuty do oddílu Komise
ve schváleném rozpočtu na rok 2015.
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Audit a vyvozování odpovědnosti
Interní audit EÚD

Výroky externího auditora – rozpočtový
rok 2013
Pokud jde o účetní závěrku:

Interní auditor poskytuje EÚD poradenství v oblasti
řízení rizika tím, že vydává stanoviska ke kvalitě řídicích
a kontrolních systémů a doporučení, jež si kladou za
cíl zlepšit provádění činností a podpořit řádné finanční
řízení. Interní auditor také poskytuje podporu externím
auditorům, kteří jsou pověřeni ověřit účetní závěrku
EÚD. Interní auditor podal EÚD zprávy o výsledcích
auditů provedených v roce 2014, o zjištěních, vyda
ných doporučeních a o opatřeních reagujících na tato
doporučení. EÚD rovněž každoročně předkládá Evrop
skému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích činností
interního auditu.

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz finanční situace Evropského účetního
dvora k 31. prosinci 2013 a jeho finanční výkonnosti
a peněžních toků za rozpočtový rok 2013 v souladu
s nařízením Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o sou
hrnném rozpočtu Unie, a nařízením Komise v přene
sené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012
o prováděcích pravidlech k uvedenému finančnímu
nařízení.“

V říjnu 2014 získal náš útvar interního auditu certifikaci
potvrzující soulad s definicí interního auditu, etickým
kodexem a standardy Institutu interních auditorů (IIA).
Tato certifikace je výsledkem rozsáhlého posuzování
kvality našeho útvaru interního auditu, které na žádost
interního auditora a našeho auditního výboru provedl
externí hodnotitel, firma Deloitte Sàrl, aby byly splněny
povinnosti vyplývající ze standardů IIA pro odborné
provádění interního auditu.

Pokud jde o použití zdrojů a kontrolu
postupů:

Externí audit EÚD

••

Účetní závěrku Účetního dvora ověřuje nezávislý ex
terní auditor. Jedná se o důležitý prvek úsilí Účetního
dvora zajistit, aby se sám řídil stejnými zásadami trans
parentnosti a vyvozování odpovědnosti, jaké uplatňuje
na kontrolované subjekty.
Zpráva externího auditora, společnosti Pricewater
houseCoopers Sàrl, o ověření účetní závěrky EÚD za
rozpočtový rok 2013 byla zveřejněna 18. září 2014.

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

••

zdroje přidělené EÚD nebyly použity ke stanove
ným účelům;
zavedené kontrolní postupy neposkytují potřeb
né záruky zajišťující soulad finančních operací
s platnými pravidly a předpisy.“

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

••
••

prohlašuji, že informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;
prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že:

--

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

--

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

--

náklady na kontroly a jejich přínosy jsou přiměřené.

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

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

V Lucemburku dne 26. února 2015.

generální tajemník
Eduardo Ruiz García
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(*)
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