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Nejvyšší kontrolní instituce 
zareagovaly na pandemii COVID-19 
rychle 
Pandemie COVID-19 je jednou z největších zdravotních krizí ve světových dějinách 
s dalekosáhlým dopadem na společnosti, hospodářství a jednotlivce všude na světě. Jedním 
z mnoha jejích dopadů je, že také zásadně ovlivnila práci nejvyšších kontrolních institucí (NKI) 
EU. Ty reagovaly rychle a na posouzení a kontrolu reakce na krizi přidělily značný objem 
prostředků. Auditní kompendium, které dnes vydal Kontaktní výbor NKI EU, uvádí přehled 
auditní práce provedené v souvislosti s pandemií COVID-19 a publikované v roce 2020 
nejvyššími kontrolními institucemi EU. 

Dopad pandemie na EU a její členské státy je rozsáhlý, rušivý a vysoce asymetrický. Načasování, 
rozsah a přesná povaha krize a reakce na ni se v EU, ale také na regionální a někdy dokonce na 
místní úrovni výrazně liší a mají dopad na veřejné zdraví, hospodářskou činnost, práci, vzdělávání 
a veřejné finance.  

Ve většině oblastí, které pandemie vážně postihla, má EU jen omezené pravomoci. Částečně je to 
dáno tím, že veřejné zdraví není ve výhradní pravomoci EU, a částečně tím, že členské státy nebyly 
v počátku připravené a nebyly s to shodnout se na společné reakci. Jelikož chyběl koordinovaný 
postup, národní i regionální vlády jednaly při zavádění preventivních opatření a opatření proti 
šíření nákazy, nákupu vybavení a přípravě souborů opatření na podporu oživení a programů pro 
udržení pracovních míst ve snaze zmírnit dopady pandemie samostatně. Nicméně po obtížném 
začátku se zdá, že EU a členské státy spolupráci při zmírňování dopadů krize zlepšily.  

„Pandemie COVID-19 způsobila mnohostrannou krizi, která postihuje téměř všechny oblasti 
veřejného i soukromého života,“ uvedl předseda Evropského účetního dvora (EÚD) Klaus-Heiner 
Lehne. „Její důsledky zásadně ovlivní to, jak budeme v budoucnu žít a pracovat. A protože viry 
nerespektují státní hranice, potřebuje EU prostředky, s nimiž by mohla členské státy podporovat. 
Zda jsme se dostatečně poučili, mimo jiné i o nutnosti lepší spolupráce, se teprve ukáže.“  

Nejvyšší kontrolní instituce členských států a EÚD urychleně iniciovaly řadu kontrolních a 
monitorovacích činností. Kromě 48 auditů uskutečněných v roce 2020 stále probíhá nebo je na 
nadcházející měsíce plánováno dalších 200 kontrolních činností. 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/cs/Pages/ccdefault.aspx
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Dnes zveřejněné kompendium uvádí obecný úvod na téma pandemie a shrnutí jejích dopadů na 
EU a členské státy, včetně reakcí na pandemii. Čerpá také z výsledků kontrol, které provedly NKI 
Belgie, Kypru, Německa, Lotyška, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Slovenka, Švédska a 
EÚD. Shrnuje 17 zpráv (ze 48) zveřejněných v roce 2020, které se týkají pěti prioritních oblastí: 
veřejného zdraví, digitalizace, socioekonomické reakce, veřejných financí a rizik a celkové reakce 
na různých úrovních správy. 

Základní informace 

Auditní kompendium je výsledkem spolupráce evropských NKI v rámci Kontaktního výboru EU. 
Slouží jako zdroj informací pro všechny, kteří se zajímají o dopad pandemie COVID-19 a související 
práci NKI. Je nyní k dispozici v angličtině na internetové stránce Kontaktního výboru EU a později 
bude k dispozici i v dalších úředních jazycích EU.  

Jde o čtvrté auditní kompendium Kontaktního výboru. První kompendium o nezaměstnanosti 
mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce bylo zveřejněno v červnu 2018. Druhé o stavu 
veřejného zdraví v EU bylo vydáno v prosinci 2019. Třetí o kybernetické bezpečnosti v EU a jejích 
členských státech bylo zveřejněno v prosinci 2020. 

Kontaktní výbor je autonomní, nezávislé a nepolitické shromáždění vedoucích představitelů NKI 
EU a jejích členských států. Je fórem, na kterém se diskutuje o otázkách společného zájmu pro EU 
a hledá se jejich řešení. Posilováním dialogu a spolupráce svých členů přispívá Kontaktní výbor 
k účinnému a nezávislému externímu auditu politik a programů EU. 
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