François-Roger CAZALA
Narodil sa v Châteauroux vo Francúzsku v roku 1957

Vzdelanie
Inštitút politických štúdií v Paríži (Sciences Po)
Univerzita Paríž I – bakalárske štúdium práva
Národná škola pre správu (École nationale d’administration – ENA) (promovaný v roku 1981)
Certifikovaný audítor verejnej správy, Inštitút vnútorných audítorov (Institute of Internal
Auditors – IIA)
Profesijná dráha na Dvore audítorov: audítor (1981 - 1985), pomocný sudca (1985 - 1999),
hlavný sudca od roku 1999
Odborná prax
1981 – 1985
francúzsky Dvor audítorov
1986 – 1988
technický poradca ministra povereného štátnou službou a plánom (H. de Charrette); právomoci:
štatutárne otázky, vysokí štátni úradníci, ENA
1988 – 1989
francúzsky Dvor audítorov
1989 – 1992
vyslaný na ministerstvo zahraničných vecí (riaditeľstvo ekonomiky, zástupca riaditeľa poverený
medzinárodnými environmentálnymi záležitosťami)
1992 – 1995
francúzske veľvyslanectvo v Nemecku, druhý poradca (nemecká vnútorná politika)
1995
riaditeľ kancelárie ministerky životného prostredia (Corinne Lepage)
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1996 – 1998
francúzsky Dvor audítorov (sektory kontroly: útvary ministerského predsedu, ministerstvo
vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí)
1998 – 2008
vyslaný ako hlavný administrátor pri OECD pre program SIGMA, spoločnej iniciatívy OECD
a Európskej únie, financovanej predovšetkým Európskou úniou na podporu procesu reformy
verejnej správy v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách európskej susedskej
politiky;
poverený osobitne otázkami verejných financií, vonkajším auditom (zakladanie dvorov
audítorov a rovnocenných subjektov kontroly a vnútorného auditu)
September 2008
francúzsky Dvor audítorov, hlavný sudca tretej komory Dvora audítorov (sektory kontroly:
vzdelávanie, výskum, univerzita, kultúra a komunikácia)
Apríl 2011
francúzsky Dvor audítorov, hlavný sudca siedmej komory Dvora audítorov a predseda sekcie
dopravy
Január 2018
francúzsky Dvor audítorov, hlavný sudca prvej komory Dvora audítorov a predseda sekcie
hospodárskeho rozvoja a verejného finančného sektora
Iné činnosti
1981 – 1987
lektor na Inštitúte politických štúdií v Paríži (Sciences Po)
1981 – 1987
člen alebo spravodajca rôznych medziministerských výborov a pracovných skupín venujúcich sa
otázkam verejnej správy
1996 – 1998
generálny spravodajca finančnej komisie agentúry Agence France-Presse
1996 – 1998
generálny tajomník združenia sudcov a bývalých sudcov Dvora audítorov
2008 – 2012
člen predsedníctva združenia sudcov a bývalých sudcov francúzskeho Dvora audítorov
2009 – 2012
člen tímov auditu medzinárodných organizácií: EUMETSAT (Darmstadt), UNODC (Viedeň),
riaditeľ externého auditu Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok
(OTICE/CTBTO)
2012 – 2013
spolupredseda pracovnej skupiny pre zavádzanie profesionálnych noriem na finančných súdoch
Od roku 2014
zástupca Dvora audítorov v Najvyššej rade pre dohľad nad auditom
Od roku 2016
člen, neskôr podpredseda kolégia audítorov Európskeho mechanizmu pre stabilitu
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