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Shrnutí 
I Na konci ledna 2020 byl v Evropě oficiálně zaznamenán první případ onemocnění 
COVID-19. Během několika týdnů se onemocnění rozšířilo po celé EU a většina 
členských států byla nucena zavést opatření, aby se zpomalilo šíření infekce. Protože 
občané byli nabádáni k tomu, aby zůstali doma a pracovali na dálku, musely orgány EU 
najít způsob, jak zajistit kontinuitu činnosti. 

II Cílem tohoto auditu bylo posoudit odolnost orgánů EU: míru jejich připravenosti, 
jak se vypořádaly s pandemií COVID-19 a jaké poznatky z toho načerpaly. Zejména jsme 
prověřovali, zda: 

a) se orgány ve svých plánech kontinuity provozu řídily uznávanými normami a zda 
byly plány přizpůsobeny typu narušení činnosti způsobenému pandemií; 

b) orgány byly schopny fungovat, minimalizovaly důsledky narušení činnosti a plnily 
úlohy, které jim svěřují Smlouvy o EU; 

c) orgány získaly poznatky, jak se přizpůsobit prostředí po pandemii COVID-19. 

III Prověřovali jsme čtyři orgány EU: Evropský parlament, Radu, Evropskou komisi a 
Soudní dvůr EU. Audit se zaměřil na to, jak správa orgánů řešila krizi v období od února 
2020 do července 2021. Zohlednili jsme rozhodnutí přijatá po červenci 2021, pokud 
měla dopad na prostředí, v němž se orgány nacházejí po pandemii COVID-19. 

IV Dospěli jsme k závěru, že orgány EU prokázaly během pandemie COVID-19 svou 
odolnost. Reagovaly rychle a pružně a pomohly jim také předchozí investice do 
digitalizace. Dosud však plně nevyhodnotily, do jaké míry by mohly být nové způsoby 
práce zavedené v reakci na COVID-19 v pokrizovém prostředí efektivní nebo vést k 
úsporám. 

V Zjistili jsme, že plány kontinuity provozu kontrolovaných orgánů měly nezbytnou 
strukturu, která byla východiskem jejich reakce na krizi, ale nebyly navrženy pro 
dlouhodobé narušení činnosti nebo zdravotní krizi a musely být doplněny 
jednorázovými rozhodnutími. Orgány neměly ve svých plánech kontinuity provozu 
vymezeno žádné fórum, na němž by mohly vzájemně konzultovat rozhodnutí, které v 
reakci na krizi přijímaly. Aby orgány zajistily určitou jednotnost svých kroků, vycházely 
ze stávajících struktur pro sdílení informací a dokázaly omezit rozdíly ve svých reakcích. 
Samostatnost, rozdílné role a různá vnitrostátní pravidla, která musely zohlednit, 
omezovala jejich schopnost reagovat shodným způsobem. 
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VI Rovněž jsme zjistili, že reakce kontrolovaných orgánů na krizi byla koncipována a 
prováděna pružným způsobem. Orgány upravily svůj jednací řád tak, aby zabezpečily 
své hlavní činnosti, a prohlásily své prostory pro zaměstnance, jejichž přítomnost 
nebyla nezbytná, za nepřístupné. To jim umožnilo omezit na nejmenší možnou míru 
narušení činnosti a plnit úlohy, které jim svěřují Smlouvy. Na počátku krize měly orgány 
různou úroveň vybavení umožňujícího zaměstnancům práci na dálku. Všem se však 
během šesti týdnů podařilo poskytnout řešení pro práci na dálku všem zaměstnancům. 
Orgány v rámci své reakce urychlily provádění stávajících modernizačních projektů IT, 
jako jsou nové nástroje komunikace a týmové spolupráce, bezpapírové pracovní 
postupy a zvýšené využívání elektronického podpisu a elektronické fakturace. I přes 
dosažený pokrok nebyly dosud správní služby plně digitalizovány. 

VII Orgány začaly přemýšlet o tom, jaké poznatky by mohly z krize COVID-19 vyvodit, 
koncem jara 2020 a v těchto úvahách pokračovaly po celou dobu krize. Zjistili jsme, že 
krize měla na orgány omezený krátkodobý finanční dopad, protože úspory dosažené v 
některých oblastech výdajů, jako jsou cesty, se použily na financování investic do 
informačních technologií. Většina kontrolovaných orgánů zavedla nové způsoby práce 
již před krizí COVID-19. Krize tyto změny urychlila a všechny orgány předpokládají, že 
cestování a správa budov budou po jejím skončení jiné. Efektivnost nových způsobů 
práce byla zatím posouzena jen částečné – posouzení je pokročilejší u hlavních činností 
než u podpůrných úkolů. Důsledně nebyly vyhodnoceny rozpočtové a environmentální 
dopady nové organizace práce. 

VIII Na základě těchto závěrů doporučujeme, aby čtyři kontrolované orgány: 

a) začlenily do plánů kontinuity provozu dlouhodobá narušení činnosti a ustanovení 
o interinstitucionální spolupráci; 

b) dále rozvíjely digitalizaci správních služeb; 

c) posoudily vhodnost nových způsobů práce v prostředí po pandemii COVID-19. 
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Úvod 
01 Na konci ledna 2020 byl v Evropě oficiálně zaznamenán první případ onemocnění 
COVID-19. Během několika týdnů se onemocnění rozšířilo po celé EU, a většina 
členských států byla nucena zavést opatření, jejichž cílem bylo zpomalit jeho šíření. 

02 Za tohoto stavu byla zásadní schopnost orgánů veřejné správy nadále fungovat, 
aby vlády a mezinárodní organizace mohly plnit svou úlohu a na krizi reagovat. Tato 
schopnost se označuje jako odolnost. Je to schopnost absorbovat vzniklé negativní 
dopady nebo se zotavit, když dojde ke katastrofě1. Odolnost umožňuje organizacím 
stát se silnějšími. 

03 Orgány EU byly v nedávné době konfrontovány s krizemi v oblasti zdraví a 
bezpečnosti: epidemií viru Ebola (2014) v případě delegací EU a teroristickými útoky v 
Bruselu (2016) a Štrasburku (2018). Rozsah a trvání krize COVID-19 však neměly 
obdoby. Krize COVID-19 dopadla na tyto hlavní aspekty fungování orgánů: 

o správa a strategie: rozhodovací procesy zajišťující kontinuitu provozu a aktualizace 
pracovních programů tak, aby odrážely přehodnocení priorit, 

o personální řízení: alternativní řešení fyzické přítomnosti na pracovišti a změny 
politik v oblasti lidských zdrojů, aby byla zajištěna trvalá výkonnost zaměstnanců, 

o IT: dostupnost přenosných počítačů a dalších řešení pro práci na dálku, která 
umožňují rozhodování na dálku a zajišťují důvěrnost informací a ochranu údajů, 

o budovy: udržování budov v provozu, zajištění fyzické bezpečnosti a řízení přístupu 
do prostor. 

04 Za aspekty správy a strategie odpovídají předseda a generální tajemník každého 
orgánu. Generální tajemníci jsou rovněž odpovědní za otázky týkající se personálního 
řízení, IT a budov. Když se v této zprávě hovoří o rozhodnutích přijatých orgánem, míní 
se tím rozhodnutí přijatá jak útvary podléhajícími generálním tajemníkům, tak členy 
orgánu (poslanci parlamentu, zástupci členských států v Radě, komisaři a soudci, 
generální advokáti a vedoucí soudních kanceláří SDEU). 

                                                      
1 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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05 Úlohu každého orgánu vymezují Smlouvy2. I když jsou orgány na sobě nezávislé, 
měly by mezi sebou loajálně spolupracovat3. Co se týče personálního řízení, jsou v 
rámci společného rámce stanoveného služebním řádem do značné míry autonomní4. 
Každý orgán má vlastní jednací řád, který upravuje otázky, jako je vnitřní organizace, 
rozhodovací pravidla a vztahy s ostatními orgány. Při reakci na krizi orgány rovněž 
dodržovaly právní předpisy platné v hostitelských členských státech a odpovídajícím 
způsobem upravovaly svá rozhodnutí. 

06 Obrázek 1 ukazuje rozhodnutí přijatá orgány v reakci na vývoj zdravotní situace a 
platné vnitrostátní předpisy. 

                                                      
2 Hlava III Smlouvy o Evropské unii. 

3 Článek 13 Smlouvy o Evropské unii. 

4 Nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, kterým se stanoví služební řád úředníků. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=CS


 8 

 

Obrázek 1 – Rozhodnutí přijatá orgány v reakci na krizi COVID-19 v 
období od ledna 2020 do července 2021 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů WHO, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a orgánů EU. 

Události v oblasti veřejného zdraví
Rozhodnutí orgánů EU 

Opatření členských států EU

24.1.2020 První oficiální případ v Evropě

1.5.2021 Očkování v EU: 
24,6 % (jedna dávka) / 9,1 % (plné očkování)
od května 2021 Postupné rušení omezení

1.7.2021 Očkování v EU: 
51,3 % (jedna dávka) / 33,8 % 

(plné očkování)
V platnost vstupuje digitální certifikát EU 

COVID usnadňující cestování v EU

leden 2020 

únor 2020 

březen
2020 

duben
2020 

květen
2020 

červen
2020 

červenec
2020 

srpen 2020 

září 2020 

říjen 2020 

listopad 
2020 

prosinec 
2020 

leden 2021 

únor 2021 

březen
2021 

duben
2021 

květen
2021 

červen
2021 

červenec
2021 

6.2.2020 Cesty zaměstnanců EU do Číny, 
Hongkongu a Macaa odloženy

24.2.2020 Cestovní omezení pro 
zaměstnance EU týkající se Itálie
a částí Francie

27.12.2020 Zahájení očkovací 
kampaně v EU

leden–únor 2021 Očkování 
zranitelných skupin

Platí střední omezení: zákazy vycházení, 
uzavření obchodů, omezení v odvětví 

pohostinství a cestování

9.3.2020 Itálie jako první členský stát EU 
zavádí omezení volného pohybu osob

16 3.2020 Práce na dálku se v orgánech EU 
stává normou

březen–květen 2020 Omezení volného 
pohybu osob a další omezení v celé EU, 

uzavření hranic

25.5.2020 Komise zahajuje postupný 
návrat k práci v kanceláři. Soudní dvůr
obnovuje jednání

květen–červen 2020 Postupné 
uvolňování omezení

červenec–září 2020 Zvýšená přítomnost 
na pracovišti v orgánech (až 30 %)

od června 2021 Postupné zvyšování 
přítomnosti na pracovišti
Parlament se na červnové plenární zasedání 
vrací do Štrasburku

Od poloviny října 2020
Přítomnost na pracovišti v orgánech 
omezena na kritické pracovníky

konec října 2020 Postupné znovuzavádění 
omezení, včetně omezení volného 

pohybu osob

březen–duben 2021 Další omezení: 
omezení volného pohybu osob, zákazy 

vycházení, uzavření obchodů, omezení v 
odvětví pohostinství a cestování 24.3.2021 Otevřena očkovací střediska pro 

zaměstnance EU v Bruselu

10.3.2020 První jednání Evropské rady
formou videokonference

5.3.2020 Březnové plenární zasedání 
Parlamentu se přesunuje do Bruselu

31.12.2019 První oficiální případy v Číně
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07 Orgány jsou financovány z okruhu „Správní náklady“ víceletého finančního rámce 
(VFR). Výdaje v tomto okruhu v roce 2020 činily 10 miliard EUR. Související náklady se 
týkají především výdajů na lidské zdroje (platy zaměstnanců, příspěvky a důchody), na 
něž připadá 68 % celkové částky. Výdaje na budovy představují přibližně 9 % správních 
výdajů a výdaje na IT 4 %. 
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Rozsah a koncepce auditu 
08 Cílem tohoto auditu bylo posoudit odolnost orgánů EU: míru jejich připravenosti, 
jak se vypořádaly s pandemií COVID-19 a jaké poznatky z toho načerpaly. Zejména jsme 
prověřovali, zda: 

a) se orgány ve svých plánech kontinuity provozu řídily uznávanými normami a zda 
byly plány přizpůsobeny typu narušení činnosti způsobenému pandemií; 

b) orgány byly schopny fungovat, minimalizovaly důsledky narušení činnosti a plnily 
úlohy, které jim svěřují Smlouvy; 

c) orgány získaly poznatky, jak se přizpůsobit prostředí po pandemii COVID-19. 

09 Zaměřili jsme se na rozhodnutí správy orgánů EU, která měla zachovat kontinuitu 
činnosti a zajistit, aby orgány plnily svou úlohu. Neposuzovali jsme opatření EU v reakci 
na krizi COVID-19 ani související právní předpisy. 

10 Audit se týkal rozhodnutí přijatých od ledna 2020 (první opatření omezující cesty 
zaměstnanců do infikovaných oblastí) do července 2021 (uvolnění pravidel v důsledku 
lepší zdravotní situace). Významné události, k nimž došlo po červenci 2021, jsme 
zohledňovali, pokud měly dopad na prostředí, v němž se orgány nacházejí po pandemii 
COVID-19. 

11 Prověřovali jsme čtyři orgány EU: Evropský parlament, Radu Evropské unie, 
Evropskou komisi a Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). Parlament má sídlo ve Francii 
(Štrasburk) a pracoviště v Belgii a Lucembursku. Rada sídlí zcela v Belgii, ale v dubnu, 
červnu a říjnu zasedá v Lucemburku. Útvary Komise jsou převážně v Belgii a 
Lucembursku, ale její Společné výzkumné středisko má pracoviště v Německu, 
Španělsku, Itálii a Nizozemsku. SDEU sídlí v Lucembursku. 

12 Přezkoumali jsme rozhodnutí a postupy orgánů týkající se jejich reakce na krizi a 
dále zápisy ze zasedání orgánů podílejících se na řešení krizí. Pomocí dotazníků jsme 
získali zpětnou vazbu od příslušných správních útvarů a na základě průzkumů 
provedených orgány jsme posoudili, jak jejich zaměstnanci vnímají zavedená opatření. 
Vedli jsme pohovory s vedoucími pracovníky zapojenými do řízení krize a se zástupci 
výborů zaměstnanců. 
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13 Tato zpráva je součásti řady auditních úkolů, které EÚD v souvislosti s krizí COVID-
19 provádí. Je prvním posouzením dopadu krize na fungování orgánů. Audit jsme 
provedli před koncem pandemie, takže naše závěry a doporučení jsou včasné a 
relevantní, aby mohly kontrolovaným orgánům pomoci zlepšit efektivnost a 
připravenost v případě dlouhodobých narušení činnosti. 
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Připomínky 

Plány kontinuity provozu orgánů se většinou řídily uznávanými 
normami a poskytovaly základ pro jejich reakci na krizi 

Orgány se ve svých plánech kontinuity provozu řídily uznávanými 
normami, ale plány nebyly navrženy pro dlouhodobá narušení činnosti 
nebo zdravotní krize 

14 Úlohou plánu kontinuity provozu je umožnit organizaci reagovat na narušení 
činnosti a zároveň udržet schopnost vykonávat základní činnosti a plnit právní 
povinnosti. Plány kontinuity provozu by měly vymezit osoby odpovědné za jejich 
provádění, stanovit hlavní činnosti organizace, být přizpůsobeny rizikům, která 
organizace určila, a být pravidelně aktualizovány a testovány5. 

15 Orgány EU začaly o svých politikách kontinuity provozu uvažovat v roce 2006, 
když se objevila hrozba pandemie ptačí chřipky H5N1. Potřeba komplexní politiky 
kontinuity provozu se ozřejmila v roce 2009, kdy došlo k pandemii chřipky H1N1. V té 
době interinstitucionální výbor pro lékařskou spolupráci (interinstitucionální lékařská 
komise – IMB) odhadoval, že až 30 % zaměstnanců by mohlo zůstat mimo pracovní 
proces, protože by byli sami nemocní nebo by pečovali o nemocné závislé osoby. 

16 Kontrolované orgány poprvé vypracovaly politiky kontinuity provozu a plány 
kontinuity provozu v letech 2006 až 2013. V souladu s platnými normami pro 
kontinuitu provozu (viz bod 14) vymezovaly všechny plány kontinuity provozu úkoly a 
povinnosti a uváděly základní činnosti, které je třeba v době krize zachovat, a 
minimální počet zaměstnanců potřebných k tomuto účelu. Plány kontinuity provozu 
vymezovaly určité decentralizované řízení incidentů, avšak všechny události s dopadem 
na celý orgán měl řešit centrálně v rámci každého orgánu krizový štáb složený z 
generálního tajemníka orgánu a zástupců jeho správních ředitelství. Ve všech 
kontrolovaných orgánech mělo každé ředitelství nebo generální ředitelství vlastní plán 
kontinuity provozu se seznamem základních činností, minimálních zdrojů potřebných k 
jejich provádění a dobou obnovy pro každou z nich. Existoval rovněž ústřední plán 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – 

Požadavky. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
https://www.iso.org/standard/75106.html
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kontinuity provozu pro krizové týmy, který obsahoval kroky, které je třeba provést v 
případě incidentu. 

17 I když v počátcích úvah orgánů o kontinuitě provozu stály pandemie a jimi 
způsobené narušení činnosti, v roce 2020 plány kontinuity provozu výslovné zmínky o 
pandemických plánech již neobsahovaly. Výjimkou byl Soudní dvůr, který plán pro ptačí 
chřipku ve svém plánu kontinuity provozu ponechal. V plánu SDEU pro ptačí chřipku 
byla stanovena přímá spojitost mezi rozhodnutími Světové zdravotnické organizace a 
opatřeními, které má orgán provést. Plán SDEU v nejhorším případě (riziko úmrtí 
zaměstnanců) předpokládal úplné pozastavení soudní činnosti a uzavření prostor. 

18 Pokud jde o ostatní orgány, o pandemiích byly zmínky v hodnocení rizik, avšak 
nebyla navržena možná zmírňující opatření přizpůsobená dlouhodobému narušení 
činnosti nebo dlouhodobé nedostupnosti všech prostor. Tyto orgány měly záložní 
plány a plány přesunu do jiných budov, aby se mohly vyrovnat s několikadenním 
narušením činnosti. Nepočítalo se s nedostupností všech budov současně nebo s 
nemožností cestovat na jiné pracoviště. Parlament předpokládal možnost pracovat v 
omezené míře z domova pouze u činností, které nelze přemístit do jiných prostor. 
Lékařská služba Parlamentu a Rady měla vlastní plán pro nakažlivé choroby, který však 
nebyl do plánu kontinuity provozu začleněn. 

19 Kontrolované orgány obecně své plány kontinuity provozu pravidelně 
aktualizovaly. V době od roku 2013 do ledna 2020 byly plány kontinuity provozu v 
orgánech také prověřeny cvičeními určenými k tomuto účelu nebo během reálných 
krizí, od menších incidentů v budovách až po teroristické útoky (Brusel v roce 2016, 
Štrasburk v roce 2018). 

Při koncipování reakce na krizi vycházely orgány ze svých plánů 
kontinuity provozu 

20 Aby mohla organizace odpovídajícím způsobem reagovat na krizi, musí mít 
krizové rozhodovací orgány, jejichž pravomoci jsou pro danou situaci vhodné. Musí 
rovněž odpovídajícím způsobem spolupracovat s příslušnými zúčastněnými stranami a 
informovat o svých rozhodnutích zaměstnance6. 

                                                      
6 Tamtéž. 
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21 V druhé polovině února 2020 začaly všechny kontrolované orgány aktivovat 
struktury pro řešení krizí stanovené v jejich plánech kontinuity provozu. Do této 
činnosti byla zapojena ředitelství pro lidské zdroje, což zajišťovalo zapojení 
zdravotnických služeb, i když jen nepřímo. Některé orgány přizpůsobily svou strukturu 
krizového řízení okolnostem pandemie COVID-19. 

o Rada se domnívala, že složení jejího krizového štábu není pro řešení krize COVID-
19 nejvhodnější. Místo toho se spoléhala na řídící týmy administrativních 
generálních ředitelství s podporou korespondentů pro kontinuitu provozu jiných 
útvarů a svého hlavního lékaře. 

o Hlavní lékař Parlamentu nebyl členem týmu pro řízení krizí a kontinuity provozu 
(CBMT), ale byl generálním tajemníkem jmenován jako přímý poradce. 

22 Zavedením práce z domova se snížilo riziko nákazy zaměstnanců. Scénář IMB z 
roku 2009, v němž bylo 30 % zaměstnanců nemocných nebo nebylo k dispozici, se 
nikdy neuskutečnil, ale přístup do prostor orgánů byl kvůli vnitrostátním omezením 
volného pohybu osob omezený. Za situace stanovené v plánech kontinuity provozu by 
orgány musely zachovat pouze základní činnosti. Ve skutečnosti však byly schopny 
pokračovat ve všech svých činnostech, avšak musely rozhodnout, které budou nadále 
vykonávány na místě a které budou prováděny na dálku. 

23 Před zavedením vnitrostátních omezení volného pohybu osob na začátku března 
2020 se Rada rozhodla ponechat na místě pouze personál nezbytný pro pořádání 
zasedání Rady. SDEU vybízel k širšímu využívání písemného styku. U věcí, u nichž již 
bylo naplánováno jednání (na místě), byli soudci vyzýváni, aby prověřili, zda je lze 
odložit, a pokud to možné nebylo, zda by mohly být nahrazeny písemnými otázkami a 
odpověďmi. Parlament a Komise zachovaly své činnosti na místě až do poloviny března 
2020. 

24 Orgány si vyměňují informace a spolupracují prostřednictvím různých 
interinstitucionálních výborů. Plán kontinuity provozu žádného z kontrolovaných 
orgánů však úkoly těchto výborů neupravuje až na několik obecných ustanovení o 
informování ostatních orgánů, pokud je plán kontinuity provozu aktivován. Za stavu 
společné krize neměly orgány k dispozici fórum vymezené v plánech kontinuity 
provozu, kde by se mohly o rozhodnutích, která přijaly, rychle vzájemně informovat. 
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25 V druhém březnovém týdnu roku 2020 uspořádal předseda jednoho výboru – 
přípravného výboru pro statutární otázky (CPQS) –, v němž jsou zastoupeny všechny 
orgány a který se zabývá otázkami souvisejícími se služebním řádem a pracovním 
řádem, neformální jednání, na němž se diskutovalo o opatřeních zavedených všemi 
orgány. Toto neformální uspořádání pokračovalo po celou dobu pandemie a konala se 
pravidelná jednání. CPQS není oprávněn přijímat rozhodnutí za orgány, ale tato 
neformální síť do určité míry přispěla ke sladění přijatých rozhodnutí (například 
ohledně toho, jak postupovat při přechodu zaměstnanců z jednoho orgánu do jiného). 
Jelikož orgány jsou samostatné, mají různé úkoly a platné předpisy v hostitelských 
členských státech se lišily, postupoval každý orgán během krize jinak. Zaznamenali 
jsme určité rozdíly v řízení lidských zdrojů, především pokud jde o podmínky, za nichž 
byla povolena práce na dálku mimo místo zaměstnání (viz příloha II). 

26 Kromě interinstitucionální spolupráce orgány pravidelně spolupracovaly s 
vnitrostátními a místními orgány v hostitelských členských státech a projednávaly s 
nimi přijatá opatření v oblasti veřejného zdraví a jejich dopad na fungování orgánů. 

27 Orgány využívaly některé komunikační kanály stanovené v plánech kontinuity 
provozu pro krátkodobé incidenty (e-maily nebo textové zprávy). Koncem února 2020 
rovněž zpřístupnily zvláštní intranetové stránky, aby zaměstnance informovaly o 
přijatých opatřeních a nejnovějších lékařských doporučeních. E-maily se využívaly k 
předávání informací zveřejněných na intranetu, aby se maximálně zvýšil jejich dosah. 

Orgánům se podařilo minimalizovat narušení hlavních činností 

Orgány se přizpůsobily tak, aby mohly dále plnit své úkoly podle Smluv 

28 Každý z kontrolovaných orgánů má hlavní činnosti související s jeho úlohou 
stanovenou Smlouvami, které jsou shrnuty na obrázku 2 2. Odolnost orgánů během 
krize spočívala v tom, jak byly schopné plnit svou úlohu podle Smluv a dodržovat 
zavedené zásady fungování, jako je mnohojazyčnost7. 

                                                      
7 Viz článek 24 Smlouvy o fungování EU, článek 55 Smlouvy o EU a nařízení č. 1/1958. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=CS
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Obrázek 2 – Kontrolované orgány EU a jejich úlohy 

 
Zdroj: EÚD na základě článků 14, 16, 17 a 19 Smlouvy o Evropské unii. 

Orgány upravily svůj jednací řád tak, aby byla zajištěna kontinuita činností v 
krizových situacích 

29 Jednací řády platné v kontrolovaných orgánech v lednu 2020 nebyly navrženy s 
ohledem na možná dlouhodobá narušení činnosti. Ani jeden neobsahoval zvláštní 
ustanovení, která by řešila závažná omezení schopnosti členů orgánu setkávat se 
osobně. 

30 Evropský parlament a Rada vykonávají společně legislativní a rozpočtové 
pravomoci8. Aby mohly plnit svou úlohu, musí být schopny diskutovat a hlasovat o 
politických iniciativách předložených Komisí a měnit je. Před krizí COVID-19 se tyto 
činnosti prováděly téměř výhradně prostřednictvím prezenčních zasedání Parlamentu, 
jednání ministrů Rady nebo pracovních skupin. Když bylo zavedeno omezení volného 
pohybu osob a cestovní omezení, byla již taková prezenční zasedání či jednání na místě 
obtížná a v některých případech nebylo možné je zorganizovat. Jednací řád Komise a 

                                                      
8 Články 14 a 16 Smlouvy o Evropské unii. 

Evropský parlament
Politická kontrola a konzultace

Rada Evropské unie
Vymezování politik a koordinace

Evropská komise
Prosazování práva, provádění opatření, řízení a zastupování

• Pod kontrolou Soudního dvora dohlíží na uplatňování práva Unie 
• Ve spolupráci s členskými státy plní rozpočet Unie a řídí programy financování
• Podporuje obecný zájem Unie a navrhuje nové iniciativy
• Zastupuje EU během mezinárodních jednání

Soudní dvůr Evropské unie
Soudní orgán

Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv

Společně vykonávají legislativní 
a rozpočtovou funkci

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
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SDEU měl větší vnitřní flexibilitu a nabízel alternativy, které bylo možné využít, když 
prezenční jednání nebyla možná (viz rámeček 1). 

Rámeček 1 

Jednací řád orgánů před krizí COVID-19 

Legislativní činnost Parlamentu, jeho rozpravy a hlasování jsou veřejné. Jeho 
jednací řád neobsahoval žádné ustanovení týkající se alternativních způsobů 
hlasování mimo jeho prostory. 

Zasedání Rady jsou veřejná, když Rada projednává legislativní akt nebo o něm 
hlasuje. Nepřítomnost jednoho nebo více členů na zasedání Rady je možná: při 
hlasování může být jeden člen Rady zmocněn hlasovat pouze za jednoho z 
ostatních členů. Písemné postupy byly možné, avšak pouze za určitých okolností. 

Zasedání Komise jsou neveřejná. Písemné postupy jsou běžnou rozhodovací praxí 
Komise za předpokladu, že jsou splněny všechny související podmínky. To je jedna 
z několika možností, které má orgán k dispozici pro přijímání rozhodnutí, i když 
jeho členové nemohou jednat osobně. 

Jednací řád SDEU stanoví, že řízení má písemnou i ústní část, ale ústní část není 
povinná. V konkrétních případech lze rovněž poskytnout písemné odpovědi na 
otázky, což orgánu umožňuje pokračovat v činnosti i v případě, že se jednání 
nemohou konat. Jednací řád rovněž umožňuje prodloužit lhůty pro předložení 
písemných vyjádření a dokumentů. 

31 Aby měly vhodný rámec pro další fungování, musely orgány (s výjimkou SDEU) 
svůj jednací řád přizpůsobit. Parlament 20. března 2020 změnil pravidla pro hlasování 
tak, aby umožňovala distanční hlasování na plenárním zasedání, a 8. dubna 2020 
změnil pravidla pro hlasování ve výborech. Nakonec svůj jednací řád změnil v prosinci 
2020 a zavedl opatření pro „mimořádné okolnosti“, která umožňují parlamentní 
zasedání odložit, přesunout na jiné místo nebo je pořádat v oddělených místnostech 
nebo na dálku. Parlamentní zasedání během kontrolovaného období se konala tak, že 
poslanci hlasovali na dálku, i když někteří byli fyzicky přítomni v prostorách. Kvůli 
cestovním omezením byla od března 2020 do června 2021 plenární zasedání 
přemístěna ze Štrasburku do Bruselu. 

32 Alternativní způsoby hlasování umožnily pokračovat v legislativní činnosti. Účast 
na dálku komplikovala tlumočení (kvůli horší kvalitě zvuku a nedostatku vizuálního 
kontaktu), a proto byla délka jednání zkrácena. Přesto byla legislativní činnost 
Parlamentu v letech 2020 a 2021 podobná jako v roce 2019 (viz tabulka 1 v příloze I). 
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33 Rada svůj jednací řád nezměnila, ale 23. března 2020 zavedla dočasnou odchylku, 
která za určitých podmínek usnadňovala použití písemného postupu. Potřebovala 
alternativní mechanismus přijímání dokumentů, neboť diskuse ministrů 
prostřednictvím videokonference se považovala za neformální jednání, a proto během 
nich nemohly být přijímány žádné oficiální akty Rady. Odchylka umožnila Výboru 
stálých zástupců vlád členských států (COREPER) rozhodnout v souladu s většinovým 
principem platným pro daný akt o použití písemného postupu. V praxi byl příslušný akt 
projednán během neformálního jednání a poté mohl COREPER rozhodnout o použití 
písemného postupu. 

34 Rada odchylku původně schválila na jeden měsíc a během krize ji prodlužovala. 
Současná odchylka vyprší na konci června 2022. Výbor COREPER, který sídlí v Bruselu, 
se v průběhu krize i nadále fyzicky scházel. Toto uspořádání zvýšilo pracovní zátěž 
výboru, ale umožnilo Radě zachovat její legislativní činnost na podobné úrovni jako v 
předchozích letech (viz tabulka 2 v příloze I). Fyzická zasedání Rady se rovněž konala, 
kdykoli to bylo možné. 

35 Komise změnila svůj jednací řád 22. dubna 2020, aby vyjasnila, že její zasedání se 
mohou konat „prostřednictvím telekomunikačních systémů, které umožní identifikaci a 
účinné zapojení členů“, aby se zabránilo narušení činnosti sboru komisařů. Pracovní 
program Komise na rok 2020 byl v květnu 2020 upraven tak, aby odrážel změny priorit 
způsobené krizí COVID-19. Přibližně čtvrtina původně plánovaných politických iniciativ 
byla kvůli pandemii odložena o tři až šest měsíců. Souběžně předložila Komise v reakci 
na krizi nové iniciativy, jako je plán NextGenerationEU (NGEU) (viz rámeček 2), a 
navrhla je spolu s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027. 
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Rámeček 2 

Přijímání politik v době krize: NGEU 

V květnu 2020 předložila Komise pozměněný návrh VFR na období 2021–2027, 
který zohledňoval změnu hospodářské situace způsobenou pandemií COVID-19 
(původní návrh Komise byl z května 2018). V souvislosti s tímto návrhem navrhla 
Komise nástroj na podporu oživení NextGenerationEU (NGEU) s rozpočtem 750 
miliard EUR na období 2021–2024. 

Evropská rada se fyzicky sešla ve dnech 17. až 21. července 2020 (poprvé v roce 
2020) a dohodla se na postoji k NGEU. Parlament projednal závěry Rady dne 23. 
července 2020, přičemž řečníci vystoupili v Bruselu, ale hlasování probíhalo na 
dálku. 

Jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí, ať už osobně, nebo na dálku, 
pokračovala do 10. listopadu 2020. Návrhy VFR a NGEU byly konečně přijaty 16. 
prosince 2020 (prezenční hlasování v Evropské radě a prezenční rozprava s 
distančním hlasováním v Parlamentu). 

36 Činnost SDEU se odvíjí od věcí, které mu jsou předkládány k rozhodnutí. Od 16. 
března 2020 do 25. května 2020 přerušil SDEU jednání, neboť jeho prostory byly pro 
zaměstnance zavřené. Pozastavení jednání nevedlo k pozastavení soudní činnosti (viz 
rámeček 1). Během období, kdy byla jednání odložena, vynášel rozsudky jednou týdně 
osobně předseda. Když byla řízení opět obnovena, zavedl SDEU informační systém 
umožňující účast stran, které nemohly přicestovat do Lucemburku, na dálku. Po 25. 
květnu 2020 již orgán soudní činnost ve svých prostorách znovu nepozastavil. 

37 Celkový účinek krize COVID-19 na soudní činnost SDEU byl smíšený, neboť souvisí 
jak s objemem činnosti vnitrostátních soudů, které mu předkládají věci k projednání, 
tak s objemem činnosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU. V roce 2020 bylo méně 
příchozích věcí k projednání než v roce 2019; počet nevyřízených věcí se mírně zvýšil, 
avšak průměrná délka řízení nikoli (viz tabulka 4 v příloze I). 

Orgány usilovaly o zachování mnohojazyčnosti 

38 Zásada mnohojazyčnosti znamená, že všechny úřední jazyky členských států EU 
jsou úředními a pracovními jazyky orgánů. Orgány zajišťují dodržování této zásady tím, 
že zaměstnávají překladatele a tlumočníky. COVID-19 přinesl tlumočníkům určitá 
omezení: tlumočnické kabiny nemohly být kvůli dodržování bezpečného odstupu plně 
využívány a externí tlumočníci nemohli vždy cestovat. Přechod na schůze na dálku a 
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hybridní schůze přinášel technické problémy (viz bod 32). Navzdory tomu našly orgány 
na ochranu mnohojazyčnosti během krize řešení (viz rámeček 3). 

Rámeček 3 

Mnohojazyčnost v době pandemie COVID-19 

Od 23. března 2020 poskytoval Parlament tlumočení do všech jazyků EU na dálku s 
využitím zvláštní platformy, jejímž prostřednictvím se jeho tlumočníci mohli 
připojit a tlumočit odkudkoli. Tlumočníci se mohli nacházet v dodatečných 
kabinách v prostorách Parlamentu nebo mohli tlumočit na dálku z jiné lokality 
Parlamentu nebo ze středisek, která byla zřízena v některých evropských městech 
(Londýn, Riga, Vídeň a Lublaň). Například tlumočení pro plenární zasedání ve 
Štrasburku mohlo být zajištěno na dálku z Bruselu. 

SDEU vyvinul svůj vlastní systém, který stranám připojeným vzdáleně umožňoval 
účastnit se jednání a využívat živé tlumočení. V květnu 2020 mohlo být pomocí 
tohoto systému zajištěno tlumočení pouze do jednoho jazyka. Od prosince 2020 
mohlo být poskytováno tlumočení do jakýchkoli tří jazyků EU (na základě žádosti 
stran) a od února 2021 až do pěti jazyků. 

Rada se zaměřila na poskytování tlumočení pro neformální ministerské 
videokonference ve všech úředních jazycích EU. Každý členský stát dostal jedno 
vzdálené připojení a tlumočníci pracovali v kabinách v prostorách Rady. V případě 
virtuálních jednání pracovních skupin se rozhodnutí o způsobu tlumočení přijímala 
případ od případu. 

Komise zajišťovala tlumočnické služby ve svých třech pracovních jazycích 
(angličtině, francouzštině a němčině) pro činnosti sboru komisařů. 

Orgány plnily svou povinnost péče o zaměstnance a zachovaly si 
provozní kapacitu 

39 Orgány jsou povinny zaměstnancům poskytovat pracovní podmínky vyhovující 
příslušným normám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví9. Aby byla zachována 
kontinuita provozu, aniž bylo nutné pozastavit jiné než podstatné činnosti, musely 
orgány rovněž na nejvyšší možné úrovni udržovat dostupnost a výkonnost 
zaměstnanců. 

                                                      
9 Viz nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, kterým se stanoví služební řád úředníků, článek 1e. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=CS
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Orgány přijaly vhodná opatření na ochranu zdraví svých zaměstnanců a prevenci 
infekcí ve svých prostorách 

40 Členy komise IMB jsou lékaři orgánů. Jejím úkolem je informovat vedoucí 
správních útvarů orgánů o zdravotních otázkách. Od února 2020 rozeslala IMB řadu 
sdělení, v nichž nejprve podrobně popsala vývoj pandemie, a poté, v dalších jejích 
fázích, informovala o shodě svých členů na různých opatřeních zajišťujících bezpečnost 
zaměstnanců při práci na pracovišti a o pokynech k psychologické podpoře a očkování. 

41 Zaměstnanci vracející se z rizikových oblastí v únoru 2020 byli požádáni, aby 
pracovali na dálku, a omezilo se tak riziko infekce, a orgány vyzvaly zranitelné 
zaměstnance, aby od druhého týdne v březnu 2020 pracovali na dálku. V průběhu 
kontrolovaného období IMB doporučovala práci na dálku jako způsob, jak přerušit 
řetězce přenosu. 

42 Obrázek 3 znázorňuje na základě monitorování orgánů, jak se během 
kontrolovaného období vyvíjely údaje o přítomnosti zaměstnanců: 

o pokud hostitelské členské státy zachovávaly omezení pohybu (jaro 2020, 
zima 2020–2021), činily orgány totéž a udržovaly ve svých prostorách nízký počet 
zaměstnanců, přičemž se jednalo o zaměstnance, jejichž přítomnost byla 
nezbytná, 

o když byla vnitrostátní omezení postupně rušena (v červnu 2020 a opět od 
jara 2021), povolovaly orgány ve svých prostorách přítomnost více zaměstnanců, 
pokud byla jejich přítomnost nezbytná pro výkon hlavních činností na místě 
(například zasedání, schůze a jednání), 

o v době, kdy se zdravotní situace zlepšila (léto a podzim 2020), orgány rovněž 
vybízely zaměstnance, kteří měli s prací na dálku potíže, aby se vrátili do 
kanceláře. 
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Obrázek 3 – Orgány přizpůsobily přítomnost zaměstnanců ve svých 
prostorách zdravotní situaci 

 
*Index přísnosti OxCGRT zaznamenává přísnost politik uzavírání a izolace, které omezují kontakty mezi 
lidmi. Prezentuje se na barevné stupnici od zelené (bez omezení) po červenou (omezení volného pohybu 
osob). 

Zdroj: EÚD na základě Our World in Data (počet hospitalizovaných pacientů), oxfordského indexu 
přísnosti a informací od kontrolovaných orgánů (monitorování se v jednotlivých orgánech lišilo). 

43 Aby orgány zajistili bezpečnost zaměstnanců, kteří pracovali v jejich prostorách, 
zavedly protokoly (dodržování bezpečných rozestupů, úklid, nošení oušek) založené na 
doporučeních IMB, vlastní lékařské služby a vnitrostátních orgánů. Lékařské služby 
všech orgánů sledovaly případy onemocnění COVID-19 (mezi zaměstnanci, dodavateli a 
návštěvníky), aby se snížilo riziko infekcí na pracovišti. Parlament rovněž nabídl 
testování ve svých prostorách. 

Zaznamenaná přítomnost na pracovišti

Index přísnosti (*)

Belgie

Lucembursko

Soudní dvůr

Komise

Rada

Parlament

Žádné 
údaje

12 % 21 %

2 %

31 %

11 %

36 %
19 %

29 %

9 % 12 % 12 %

22 %
7 %

18 % 21 %

4 %
17 %

30 % 24 %

14 %

7 %

17 %

COVID-19 v Belgii a Lucembursku 
Hospitalizovaní pacienti na milion obyvatel 

Belgie

Lucembursko

leden
2020

červenec
2020

duben
2020

říjen
2020

leden
2021

duben
2021

červenec
2021

600

400

0

200

34 %

8 %

6 %

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker


 23 

 

44 Od jara 2021 vybízely orgány své zaměstnance k očkování a buď po dohodě s 
místními orgány zřídily vlastní očkovací střediska (v Bruselu), nebo své zaměstnance 
informovaly o tom, jak se mohou nechat naočkovat v rámci vnitrostátních očkovacích 
kampaní (Lucembursko a další země). Orgány dodržovaly pravidla svých hostitelských 
členských států týkající se očkování a přístupu na pracoviště. Parlament na základě 
doporučení IMB vyžadoval nad rámec vnitrostátních pravidel od listopadu 2021 pro 
vstup do svých prostor předložení digitálního pasu COVID-19. 

Orgány podporovaly zdraví svých zaměstnanců a pomáhaly jim přizpůsobit se novým 
pracovním podmínkám 

45 Počet zaměstnanců EU pracujících pravidelně na dálku byl před krizí nízký: tato 
možnost byla od roku 2009 ve většině orgánů nabízena lingvistům a překladatelům a 
od roku 2016 byla rozšířena na všechny způsobilé zaměstnance, přičemž prvními byly 
Parlament a Komise. V prosinci 2019 Komise uvedla, že možnost příležitostné práce na 
dálku využívá přibližně 25 % jejích zaměstnanců (8 000 osob). Když orgány v polovině 
března 2020 zavedly povinnou práci na dálku, většina jejich zaměstnanců tuto možnost 
předtím nikdy nevyužila. 

46 Aby byla zachována výkonnost zaměstnanců, uspořádaly orgány různá školení 
související s prací na dálku a novými nástroji IT, jež byly zavedeny. Zaměřily se 
především na školení a podporu pro střední manažery, aby byli schopni své týmy řídit 
na dálku, a na zlepšování podmínek pro práci z domova (viz příloha II). 

47 Během krize se z několika důvodů zvýšila dostupnost zaměstnanců. Z údajů, které 
jsme získali od Rady a Komise, vyplývá, že zaměstnanci zaznamenali v letech 
2020/2021 více pracovních hodin než v předchozích letech. Všechny orgány vykázaly 
pokles počtu dnů čerpané krátkodobé pracovní neschopnosti. Ve všech orgánech se 
také snížil počet pracovníků na částečný úvazek (hlavně u zaměstnanců pracujících na 
80 %, 90 % nebo 95 %). 

48 Kontrolované orgány umožnily zaměstnancům pracovat z domova mimo místo 
zaměstnání10 jako výjimečné opatření motivované okolnostmi (izolace, potřeba 
pečovat o příbuzné). Tato možnost byla poskytnuta za zvláštních podmínek. Parlament 
možnost pracovat mimo místo zaměstnání nabízel proto, aby zaměstnancům umožnil 
pečovat o příbuzné, a proto ji podmiňoval požadavkem pracovat na částečný úvazek a 
s odpovídajícím snížením platu (viz příloha II). Orgány sledovaly počet zaměstnanců 
využívajících tuto možnost různým způsobem, avšak celkové zaznamenané údaje byly 

                                                      
10 Viz nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, kterým se stanoví služební řád úředníků, článek 20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=CS
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nicméně nízké: v jakémkoli okamžiku ji využívala ne více než 2 % zaměstnanců 
Parlamentu, 3 % na SDEU a kolem 5 % v Komisi (která měla limit deset dní ročně) a 
5,8 % v Radě (sledováno pouze od května do června 2021). Toto výjimečné opatření 
bylo do konce roku 2021 postupně ukončeno. 

Orgány urychlily provádění stávajících modernizačních projektů, avšak 
digitalizace správních služeb je i nadále náročná 

49 Aby orgány během krize zachovaly výkonnost zaměstnanců, bylo třeba, aby je 
vybavily správnými nástroji pro práci na dálku. Orgány byly nuceny nalézt alternativní 
řešení fyzických schůzí. Tato řešení musela být bezpečná a přiměřená, aby orgánům 
umožňovala vykonávat jak podpůrné úkoly, tak hlavní činnosti. Orgány musely zavést 
správní procesy přizpůsobené práci na dálku a více se spoléhat na bezpapírové 
pracovní postupy. 

Přes rozdílnou úroveň připravenosti orgány rychle umožnily zaměstnancům pracovat 
na dálku 

50 Orgány od roku 2016 postupně rozšiřovaly možnost pracovat na dálku na všechny 
zaměstnance (viz bod 45). Souběžně také začaly zaměstnancům poskytovat vybavení 
umožňující jim pracovat na dálku, a to buďto přenosné počítače od zaměstnavatele s 
přístupem k virtuální soukromé síti (VPN), nebo licence k infrastruktuře virtuální 
pracovní plochy (VDI), které zaměstnancům umožňují připojit se k pracovnímu 
prostředí ze soukromého zařízení. 

51 V lednu 2020 měly orgány pro své zaměstnance mobilní IT vybavení v různých 
objemech. Více než 90 % zaměstnanců Rady a Komise mělo přenosné počítače od 
zaměstnavatele. Oba orgány měly dostatek licencí VPN (stálých nebo nouzových) pro 
všechny své zaměstnance. Měly rovněž omezený počet licencí VDI. 

52 Parlament a SDEU v době přechodu na práci z domova právě prováděly své 
programy IT mobility. Soudní dvůr EU svůj program v roce 2019 urychlil tak, aby byl 
dokončen do jara 2020. Cílem Evropského parlamentu bylo dokončit vybavování 
zaměstnanců přenosnými počítači do konce volebního období 2019–2024. V polovině 
března 2020 bylo již zhruba 35 % zaměstnanců Parlamentu a 71 % zaměstnanců SDEU 
vybaveno řešeními v podobě VPN nebo VDI, která jim umožňovala pracovat na dálku. 
Všichni zaměstnanci měli přístup ke svým pracovním e-mailovým schránkám příchozí 
pošty prostřednictvím webové pošty. 
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53 Parlament a Soudní dvůr Evropské unie urychlily zavádění přenosných počítačů. 
Oba orgány poskytly hardware přednostně kritickým útvarům, jako jsou soudní 
kanceláře SDEU, a rovněž zvýšily počet dostupných licencí VDI (pro zaměstnance dosud 
nevybavené přenosnými počítači od zaměstnavatele). V květnu 2020 bylo schopno 
pracovat na dálku 95 % jejich zaměstnanců s využitím přístupu k VPN nebo licence VDI 
a na konci června 2020 byli vybaveni všichni zaměstnanci. 

54 Všechny orgány rovněž musely zvýšit kapacitu své infrastruktury tak, aby 
odpovídala počtu připojení. Během prvních týdnů přechodu na práci na dálku 
informovali zaměstnanci o určitých problémech s kvalitou a stabilitou připojení, ty však 
byly do dubna 2020 většinou vyřešeny. Počet žádostí adresovaných oddělením 
uživatelské podpory od dubna 2020 výrazně klesal, jak si zaměstnanci na nástroje pro 
práci na dálku zvykali a zvyšovala se kapacita pásma. 

Krize urychlila zavádění cloudových nástrojů spolupráce a řešení umožňujících 
videokonference, což však s sebou přineslo problémy v oblasti ochrany údajů a 
bezpečnosti 

55 Nástroje IT pro spolupráci umožňují zaměstnancům spolupracovat, aniž se 
nacházejí ve stejné místnosti. Pod tento pojem spadá soubor různých nástrojů od 
řešení pro videokonference po platformy umožňující sdílet a redigovat dokumenty v 
reálném čase. Orgány některé z těchto nástrojů používaly již před krizí. Například 
Komise využívá webové stránky pro týmovou spolupráci od roku 2013. Řešení 
umožňující videokonference byla běžná ve všech orgánech. Orgány je obvykle 
používaly ve speciálně vybavených místnostech k jednáním mezi sebou i s externími 
zúčastněnými stranami. 

56 Objem cloudových služeb celosvětově od roku 2016/2017 roste. Tyto služby 
nabízejí nové možnosti spolupráce, neboť nejsou omezeny fyzickou infrastrukturou. 
Některé orgány od roku 2019 testují cloudové nástroje, včetně řešení pro 
videokonference s prvky týmové spolupráce (sdílení a redigování dokumentů). 
Využívání cloudových služeb však ve srovnání s místní infrastrukturou přináší svá 
vlastní rizika, pokud jde o bezpečnost a ochranu údajů11. 

                                                      
11 Zvláštní zpráva č. 5/2022: „Kybernetická bezpečnost orgánů, institucí a jiných subjektů EU“. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_CS.pdf
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57 Kontrolované orgány vyhodnocují rizika v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti IT 
související s cloudovými nástroji pro týmovou spolupráci různě, a proto o jejich 
zavádění rozhodovali rozdílně. Rozsudek ve věci Schrems II 12 z července 2020 a 
následné doporučení evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ)13 nezavádět nové 
služby zahrnující předávání osobních údajů mimo EU dále omezily druhy nástrojů 
týmové spolupráce, které mohou orgány používat. Orgány, které využívají cloudové 
služby a nástroje pro videokonference umístěné v USA, musely přezkoumat smlouvy se 
svými poskytovateli, aby zajistily odpovídající úroveň ochrany údajů (viz rámeček 4). 

Rámeček 4 

Zavádění interních a interinstitucionálních řešení pro 
videokonference 

Komise pokračovala v plánovaném zavádění cloudových nástrojů týmové 
spolupráce, které předtím zkoušela, pro všechny zaměstnance, avšak s 
dodavatelem vyjednala, aby předávání údajů bylo v souladu s rozsudkem ve věci 
Schrems II. Doplnila také vlastní úroveň zabezpečení. 

Rada nepřistoupila k plnému zavedení interního nástroje pro videokonference, ale 
ponechala jej jako pilotní projekt, dokud nebude provedeno posouzení dopadu a 
zavedeno řízení informačních rizik. 

Parlament nepřistoupil k plnému zavedení těchto nástrojů, ale ponechal je jako 
pilotní projekty, dokud EIOÚ neprovede jejich přezkum. 

SDEU se rozhodl nepokračovat v dalším zavádění cloudových nástrojů týmové 
spolupráce a ponechal si původní software pro videokonference. Rovněž 
přezkoumal smlouvu s poskytovatelem tohoto softwaru, aby zajistil dodržování 
rozsudku. 

Orgány tedy pro své každodenní podpůrné činnosti využívají dva různé druhy 
nástrojů pro videokonference – cloudové nástroje a místní nástroje. Tyto dva 
druhy nástrojů jsou nicméně interoperabilní, takže orgány spolu mohou navzájem 
komunikovat. 

                                                      
12 Věc C-311/18 – Facebook Ireland a Schrems, 16.7.2020, zneplatňující rozhodnutí o štítu EU–

USA na ochranu soukromí pro oblast předávání a zpracování osobních údajů. 

13 Viz strategické pokyny EIOÚ pro orgány EU z října 2020: „EIOÚ důrazně vybízí orgány, 
instituce a jiné subjekty EU, aby zajistily, aby žádné nové operace zpracování údajů nebo 
nové smlouvy s poskytovateli služeb nezahrnovaly předávání osobních údajů do Spojených 
států.“ 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=CS
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
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58 Orgány rovněž zavedly specifická řešení pro videokonference, aby mohly na dálku 
vykonávat klíčové činnosti, jako jsou parlamentní rozpravy, zasedání Rady, zasedání 
sboru komisařů a soudní jednání. Realizaci projektů v oblasti videokonferencí pro 
hlavní činnosti v orgánech urychlilo omezení volného pohybu osob. 

59 V rámci svého portfolia projektů IT na období 2019–2021 zvažoval Parlament, jak 
na dálku pořádat konference pro řečníky i účastníky se všemi možnostmi prezenční 
konference, jako je tlumočení a interaktivní diskuse. V březnu 2020 právě vybíral pro 
tento projekt poskytovatele, když bylo přijato rozhodnutí o přechodu na práci na dálku 
a bylo třeba rychle vybrat příslušný nástroj. 

60 Parlament byl schopen nabídnout poslancům infrastrukturu potřebnou pro 
konání schůzí výborů a plenárních zasedání na dálku a zajistit simultánní tlumočení již 
týden po zavedení omezení volného pohybu osob v Belgii (viz rámeček 3). Parlament 
pracoval na tom, aby zvolený nástroj a jeho funkce přizpůsobil svým potřebám. Když 
byla po červnu 2021 obnovena plenární zasedání ve Štrasburku, Parlamentu to 
umožnilo snížit počet zaměstnanců, kteří tam cestovali, protože tlumočení mohlo být 
poskytováno odkudkoli. Infrastruktura, kterou nástroj používaný Parlamentem využívá, 
je zcela založena na cloudových službách. 

61 Rada zvolila jiný software a vybrala nástroj, který mohl být použit jak 
prostřednictvím cloudových služeb, tak na serveru v jejích prostorách, což umožňovalo 
plnou kontrolu připojení pro zasedání ministrů. V lednu 2021 přijala Rada plán na 
zřízení platformy pro videokonference pro jednání o citlivých nebo utajovaných 
informacích až do stupně utajení EU SECRET, neboť stávající software mohl být 
používán pouze pro neutajované informace, které nejsou citlivé. S utajovanými a 
citlivými informacemi je třeba nakládat v prostorách orgánu. 

62 Parlament i Rada vybraly pro videokonferenční služby společnosti se sídlem v 
Evropě (EU nebo ESVO) podléhající nařízením EU o ochraně údajů, což umožnilo 
pořádat parlamentní rozpravy a zasedání Rady. Soudní dvůr nevyužíval cloudové služby 
(viz rámeček 4). Na základě již existujícího softwaru vyvinul pro soudní jednání vlastní 
řešení pro videokonference (viz rámeček 3). 

I přes určitá zlepšení není digitalizace správních postupů ještě dokončena 

63 Aby mohly podpůrné úkoly, zejména v oblasti financí a lidských zdrojů, 
pokračovat bez přerušení nebo zpoždění, bylo třeba, aby orgány digitalizovaly své 
pracovní postupy. Před krizí COVID-19 se úroveň digitalizace správních postupů mezi 
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orgány lišila. Využívaly se sice nástroje jako elektronické faktury a digitální podpisy, 
spolu s bezpapírovými pracovními postupy, avšak míra jejich rozšíření byla různá. 

64 Elektronické zadávání zakázek bylo k dispozici od roku 2009 prostřednictvím 
platformy e-PRIOR. Platforma e-PRIOR rovněž dodavatelům umožňuje vystavovat svým 
zákazníkům faktury elektronicky. Elektronické faktury podporují digitální finanční toky, 
neboť jsou zpracovávány automaticky. Ne všichni dodavatelé však tuto službu využívají 
a orgány je k tomu aktivně nemotivují, a proto elektronickou fakturaci nevyužívají 
všechny orgány všeobecně. 

65 Elektronické faktury představovaly 57 % faktur, které Rada obdržela v roce 2019. 
Na SDEU činil v roce 2019 podíl elektronických faktur 60 %. Narušení činnosti 
způsobené omezeními, která měla zabránit šíření onemocnění COVID-19, se rovněž 
dotklo dodavatelů orgánů, což některé přimělo k přechodu na elektronické faktury. 
Rada a Soudní dvůr Evropské unie uvedly, že u počtu obdržených elektronických faktur 
zaznamenaly čistý nárůst, takže elektronické faktury v roce 2020 dosáhly 74 % všech 
faktur v obou orgánech. Parlament a Komise podíl elektronických faktur, které 
obdržely, nesledovaly. Parlament upravil svá pravidla pro správu faktur tak, že přijímal 
také faktury v elektronické podobě, i když nebyly zaslány prostřednictvím platformy e-
PRIOR. 

66 Stávající právní rámec pro elektronické podpisy pochází z roku 201414. Zvýšené 
využívání elektronických podpisů v orgánech EU souvisí s větším využíváním 
elektronické správy dokumentů, včetně správy složek zaměstnanců. 

67 Před krizí se elektronické podpisy používaly s různou úrovní certifikace v závislosti 
na potřebě ve všech orgánech s výjimkou SDEU. Jejich využívání podpořilo zavedení 
práce na dálku ve velkém rozsahu a potřeba zavést bezpapírové pracovní postupy. 
Zavádění elektronických podpisů však nebylo v jednotlivých orgánech rovnoměrné. 
Rada například akceptovala elektronické podpisy od svých dodavatelů a své 
objednávky podepisuje ručně. Komise začala zavádět kvalifikované elektronické 
podpisy pro uzavírání smluv a během krize jejich zavádění ještě urychlila. Jelikož SDEU 
elektronické podpisy do té doby nepoužíval, během krize potvrzoval platnost 
rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů pomocí elektronické pošty. Později podepsal s 
Komisí dohodu o používání nástroje EU Sign (služba pro elektronické podpisy 
spravovaná Komisí), která mu umožnila zavést kvalifikovaný elektronický podpis do 

                                                      
14 Nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=CS
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konce roku 2021. V době auditu se kvalifikované elektronické podpisy postupně 
zaváděly i v Parlamentu a Radě. 

Začalo posuzování efektivnosti nových způsobů práce v 
pokrizovém prostředí 

Posuzování pokročilo více u hlavních činností než u činností podpory 

68 Odolné organizace jsou ty, které jsou schopny poučit se z krize a vyjít z ní 
silnější15. To vyžaduje, aby se organizace poučila ze všech aspektů reakce na krizi. 
Organizace také musí určit osvědčené postupy zavedené během krize, které budou mít 
uplatnění i po jejím skončení. 

Orgány začaly vyhodnocovat poznatky získané z krize brzy 

69 Poté, co byla omezení z jara 2020 zrušena, zahájily kontrolované orgány 
hodnocení poznatků získaných během reakce na krizi COVID-19. Při těchto prvních 
hodnoceních se orgány soustředily na krizové řízení a způsob, jakým prováděly své 
plány kontinuity provozu. 

70 Ani jedno z těchto hodnocení neodhalilo významné nedostatky v tom, jak orgány 
krizi zvládaly a reagovaly na ni. Orgány začlenily poznatky získané z krize COVID-19 do 
hodnocení rizik v roce 2021, která se výslovněji než podobná předchozí hodnocení 
zaměřila na rizika nedostupnosti zaměstnanců v důsledku pandemií. Orgány jako 
opatření zmírňující toto riziko navrhly práci na dálku. 

71 Od května 2020 prováděly orgány průzkumy mezi zaměstnanci, aby získaly 
poznatky o různých aspektech své reakce na krizi (komunikace, zavedená zdravotní 
opatření) a o přáních a očekáváních zaměstnanců, pokud jde o budoucí organizaci 
práce, zejména v souvislosti s prací na dálku, jakmile bude možný návrat na pracoviště. 
S vývojem situace prováděly orgány další průzkumy a konzultace s vedoucí pracovníky. 

Pokud jde o hlavní činnosti, orgány se domnívají, že fyzické interakce jsou lepší 

72 Kontrolované orgány zavedly nové způsoby provádění svých hlavních činností (viz 
body 58–62), které se více opírají o využívání videokonferencí a nových nástrojů 
spolupráce. Od května 2020 se Komise vrátila k fyzické podobě svých týdenních 

                                                      
15 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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jednání, protože je podle ní pro politické diskuse vhodnější. Na začátku roku 2022 
Parlament, Rada a SDEU stále uvažovaly o tom, do jaké míry budou nové způsoby 
práce zachovány i po pandemii, ale již dříve přijaly určitá rozhodnutí vycházející z 
posouzení efektivnosti těchto nových způsobů práce pro své hlavní činnosti. 

73 V roce 2021 zahájil předseda Parlamentu rozsáhlou debatu o Parlamentu po 
pandemii COVID-19 nazvanou „Nový pohled na parlamentní demokracii“. V době, kdy 
byl tento audit uzavřen, se na základě doporučení pracovních skupin poslanců 
účastnících se této debaty stále diskutovalo o hlasování na dálku za běžných okolností, 
když Parlament může zasedat a někteří poslanci se zasedání nemohou zúčastnit. Ze 
závěrů těchto pracovních skupin vyplývá, že poslanci se domnívají, že parlamentní 
diskuse má vyšší kvalitu, když probíhá za osobní účasti. 

74 Souběžně správa Parlamentu podepsala novou dohodu s externími tlumočníky, 
která jim umožňuje pracovat z domova a ze středisek v členských státech, čímž se 
zlepšila dostupnost tlumočníků pro některé jazyky. Správa posuzuje pokračování v 
tlumočení na dálku na plenárních zasedáních ve Štrasburku, což by mohlo snížit počet 
zaměstnanců, kteří tam cestují. 

75 Rovněž Rada dospěla k závěru, že fyzická zasedání ministrů jsou efektivnější než 
zasedání virtuální. Jak plyne z tabulky 2 v příloze I, většina zasedání (56 %) v roce 2020 
se přes platná omezení konala na místě. U zasedání na vysoké úrovni, jako jsou 
zasedání Evropské rady (hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU), 
považují všechny zúčastněné strany fyzický formát za efektivnější. Upřednostňování 
fyzických schůzí potvrzuje skutečnost, že pravidla usnadňující používání písemných 
postupů byla navržena jako dočasná odchylka, a nikoli jako trvalá změna. Jakmile 
platnost odchylky skončí, bude se písemný postup opět používat za podmínek 
stanovených v jednacím řádu. Rada nicméně hodlá možnost neformálních zasedání na 
dálku zachovat i pro citlivá nebo utajovaná jednání (viz bod 61), včetně neformálních 
jednání ministrů nebo pracovních skupin, jako doplněk fyzických jednání, neboť 
umožňují naléhavé konzultace a výměnu informací. 

76 Také SDEU se domnívá, že i když distanční účast může být užitečná, není zcela 
rovnocenná fyzickému jednání a měla by být jako možnost zachována pouze v případě, 
že okolnosti účastníkovi nedovolují zúčastnit se jednání osobně. 
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Práce na dálku se v orgánech využívá ve větším rozsahu, ale její vhodnost v 
pokrizovém prostředí se stále posuzuje 

77 Práce na dálku a nástroje IT podporující nové způsoby práce byly zavedeny před 
vypuknutím pandemie COVID-19. Orgány se na prostředí po krizi COVID-19 
připravovaly tak, že rozšířily využívání práce na dálku, avšak v době auditu jeho 
efektivnost a vhodnost v pokrizovém prostředí stále vyhodnocovaly, protože krize ještě 
nepominula. 

78 SDEU provedl v květnu 2021 průzkum, v němž se zaměstnanců a vedoucích 
pracovníků dotazoval, který pracovní režim je pro jejich úkoly nejvhodnější. Z výsledků 
vyplynulo, že méně než polovina zaměstnanců (40 %) se domnívá, že při redigování 
dokumentů pracují efektivněji na dálku než na pracovišti, a 37 % nevidělo žádný rozdíl. 
U činností vyžadujících interakci s kolegy nebo u odborné přípravy pouze několik 
respondentů uvedlo, že dávají přednost provádění těchto činností z domova. 
Parlament a Komise takový průzkum před přezkumem svých pravidel pro práci na 
dálku neprovedly. Parlament v době auditu efektivnost rozšířené práce na dálku stále 
posuzoval a Komise dokončovala svoje vlastní pravidla (viz rámeček 5). Rada přijala 
pravidla pro práci na dálku těsně před tím, než se onemocnění COVID-19 začalo šířit, a 
neviděla důvod je revidovat. Žádný z kontrolovaných orgánů nenabízel zaměstnancům 
práci na dálku na plný úvazek (viz příloha III). 



 32 

 

Rámeček 5 

Rozšíření práce na dálku v orgánech 

V září 2021 zavedl Parlament nová pravidla, která zaměstnancům umožňují 
pracovat na dálku jeden, dva nebo tři dny v týdnu. V době ukončení auditu bylo 
schválení práce na dálku na dobu delší než jeden den v týdnu v některých útvarech 
omezeno na šestiměsíční období, protože bylo potřeba posoudit efektivitu tohoto 
pracovního režimu za okolností jiných než pandemie COVID-19. 

Pravidla Rady pro práci na dálku byla testována jen po krátkou dobu za normálních 
okolností. Tato pravidla umožňovala zaměstnancům pracovat z domova až 80 % 
pracovní doby a v době ukončení auditu se bezprostředně neplánovala jejich 
úprava. 

Komise plánuje nakonec svým zaměstnancům nabídnout možnost pracovat na 
dálku až do výše 60 % pracovní doby. 

SDEU se v září 2021 v souladu s provedeným průzkumem rozhodl pro přístup k 
práci na dálku založený na úkolech a ponechal jeho provádění na vedoucích 
pracovnících v závislosti na jejich potřebách a úkolech, které zaměstnanci 
vykonávají. 

79 Práce na dálku mimo místo zaměstnání, která byla umožněna či rozšířena v rámci 
opatření zajišťujících povinnost řádné péče (viz bod 39), bude v některých orgánech v 
omezené míře možná i v rámci pravidel pro období po pandemii COVID-19 (viz 
příloha III). I když je toto opatření reakcí hlavně na žádosti zaměstnanců, orgány 
neposoudily, zda je pokračování v něm efektivní. 

Rozpočtové a environmentální dopady nové organizace práce se v 
orgánech důsledně nevyhodnocují 

80 V posledních letech se orgány EU snažily omezit své správní výdaje a dosáhnout 
úspor efektivnějšími způsoby práce16. Kromě práce na dálku a mobility v oblasti IT se 
plány nových způsobů práce z doby před pandemií COVID-19 týkaly nového uspořádání 
kanceláří, zřízení prostor pro týmovou spolupráci a snížení počtu individuálních 
kanceláří. Tato opatření nabízí další možnosti úspor a také snížení uhlíkové stopy 
orgánů. 

                                                      
16 Zvláštní zpráva č. 15/2019: „Provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 

v Komisi“. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_CS.pdf
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81 Změny ve způsobu práce během krize COVID-19 měly na správní výdaje orgánů 
různý dopad (viz obrázek 4). 

o Výdaje spojené s cestováním se výrazně snížily. 

o Výdaje na IT se zvýšily, neboť na podporu práce na dálku bylo zapotřebí dalších 
investic. Rozsah zvýšení se odvíjel od investic potřebných v každém orgánu 
(hlavně do vybavení nebo vývoje nových řešení pro videokonference). 

o Výdaje na budovy byly nižší u některých položek (bezpečnost, energie), protože 
budovy byly převážně prázdné, ale v jiných byly vyšší (úklid) v důsledku pravidel 
souvisejících s onemocněním COVID-19. Stavební práce (Parlament, Komise) 
pokračovaly, ale někdy s přepracovanými plány kvůli očekávanému dopadu 
nových způsobů práce. Některé orgány použily finanční prostředky zbývající z 
nevyčerpaných rozpočtových položek na nákup budov, které užívaly (Parlament), 
nebo na předčasné splátky úvěrů (SDEU). 

Obrázek 4 – Dopad onemocnění COVID-19 na výdaje na budovy, IT a 
cestování v orgánech (v milionech EUR) 

 
Zdroj: EÚD na základě plnění rozpočtu na rok 2020 uvedeného v rozpočtu EU na rok 2022. Cestovní 
výdaje se vztahují na zaměstnance i členy. V údajích není zahrnuto pořízení budov Parlamentem v roce 
2021 z prostředků přenesených z roku 2020. 

82 Kontrolované orgány informovaly o úsporách dosažených v důsledku krize COVID-
19 ve svých výročních zprávách o činnosti za rok 2020. Jelikož se však týkají především 
budov a cestování, které dohromady představují přibližně 10 % okruhu správních 
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výdajů v rozpočtu EU, byl výsledný dopad na správní náklady omezený. Orgány dosud 
nepředložily návrhy, jak lze tyto úspory po rozšíření nových způsobů práce přeměnit na 
úspory trvalejší povahy. 

Rozšíření schůzí s distanční účastí přináší možné úspory cestovních výdajů 

83 Parlament hodlá i nadále využívat tlumočení na dálku, díky němuž budou 
tlumočníci muset cestovat méně (viz bod 74). Parlament potenciální úspory plynoucí z 
tohoto rozhodnutí neposoudil a ve svém rozpočtu na rok 2022 neplánoval významné 
snížení cestovních výdajů ve srovnání s rozpočtem na rok 2020 z období před pandemií 
COVID-19. Pokrok dosažený ve videokonferencích by orgánu rovněž mohl umožnit 
snížit kromě tlumočníků i počet podpůrných pracovníků, kteří cestují do Štrasburku na 
plenární zasedání, a otevřít tak možnost dalších úspor. Poslední analýza nákladů 
spojených s cestami na plenární zasedání je z roku 2013. V té době stály služební cesty 
tlumočníků do Štrasburku 3,1 milionu EUR ročně (12 % celkových výdajů na cesty do 
Štrasburku) a služební cesty dalších zaměstnanců 12,3 milionu EUR ročně17. 

84 Pro Radu nepředstavuje cestování významný výdaj a souvisí s její hlavní politickou 
činností více než s podpůrnými úkoly. Orgán má v úmyslu zachovat neformální jednání 
na dálku jako součást svého běžného způsobu práce (viz bod 75). Předpokládá se, že 
nové způsoby práce budou mít na jeho cestovní výdaje určitý dopad, avšak jejich 
rozsah nebyl dosud posouzen. 

85 Komise v rámci své strategie ekologizace hodlá ke svému prospěchu využít 
nových způsobů práce a vybízí své zaměstnance, aby cestovali jen tehdy, není-li 
jednání na dálku vhodné. Z rozpočtového pohledu byl celkový rozpočet na služební 
cesty (zaměstnanci a komisaři) na rok 2022 snížen o 22 % ve srovnání s rokem 2019. 

86 Cestovní výdaje Soudního dvora jsou velmi nízké. Orgán je nicméně plánuje v roce 
2022 ve srovnání s rokem 2019 snížit o 17 %. 

S výjimkou Komise orgány nerozhodly o významných změnách ve strategiích v oblasti 
budov 

87 Vlastnická struktura budov orgánů se liší podle orgánů a místa18. V závislosti na 
tom, zda orgány budovy vlastní nebo si je pronajímají, nemají stejná finanční omezení 

                                                      
17 Analýza možných úspor v rozpočtu EU v případě, že by Evropský parlament centralizoval 

svou činnost. 

18 Zvláštní zpráva č. 34/2018: „Kancelářské prostory orgánů EU“. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_CS.pdf
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nebo stejné pobídky, aby rozsah kancelářských prostor omezovaly, a dosahovaly tak 
úspor. Práce na dálku má dopad na průměrnou obsazenost prostor. Větší využívání 
práce na dálku po pandemii by mohlo průměrnou obsazenou kancelářskou plochu v 
orgánech ještě dále snížit. 

88 Parlament vlastní většinu svých budov. Svou současnou strategii v oblasti budov
přijal v roce 2018. Nerozhodl se omezit rozsah svých kancelářských prostor v Bruselu, 
avšak v souladu se svým záměrem konsolidovat vlastnictví budov koupil (za 
74,9 milionů EUR) z prostředků zbývajících z rozpočtu na rok 2020 budovu, kterou si 
předtím pronajímal blízko svého ústředí. V Lucemburku byly částečně s cílem zohlednit 
změny v pracovních postupech dále pozměněny plány výstavby budovy KAD II. 
Parlament se rozhodl, že v některých částech projektu, jejichž náklady odhadl na    
18,6 milionu EUR (4 % celkových nákladů), nebude nepokračovat. 

89 Rada vlastní veškeré své kancelářské prostory. V době našeho auditu uvažovala o
nové strategii v oblasti budov. 

90 Struktura kanceláří Komise je rozmanitější než struktura ostatních orgánů, neboť
některé budovy vlastní a jiné má v nájmu nebo v dlouhodobém pronájmu. Je to také 
instituce s největším portfoliem nemovitostí a jako taková má více příležitostí k 
úsporám. Komise zavedla nové způsoby práce již před krizí COVID-19 a v důsledku krize 
se rozhodla tuto koncepci dále rozvíjet. Strategie Komise v oblasti budov v Bruselu na 
období 2022–2030 počítá se snížením obsazených kancelářských prostorů o 25 % do 
roku 2030 a s třetinovým snížením výdajů (celkem 73,1 milionu EUR v letech 2021 až 
2030). Tyto plány vycházejí z předpokladu, že nejméně 20 % zaměstnanců bude 
pracovat na dálku a že individuální kanceláře budou postupně nahrazeny společnými 
prostorami založenými na činnostech. O žádném významném omezení prostor Komise 
v Lucemburku se zatím nerozhodlo, ale její místní strategie v oblasti budov 
předpokládá prostory založené na činnostech. 

91 Politikou SDEU je budovy, které používá, koupit. Pravidla práce na dálku přijatá v
červenci 2021 umožní její širší využívání než dříve, avšak v době auditu orgán 
neplánoval v krátkodobém výhledu svou strategii v oblasti budov přezkoumat. Chce 
raději počkat několik let, než potřeby vyvolané novými způsoby práce vyhodnotí. 

Nebyly jasně určeny příležitosti z hlediska dopadu na životní prostředí 

92 Změny v cestování a uspořádání budov a také rozšíření práce na dálku nabízejí
kontrolovaným orgánům příležitost snížit jejich dopad na životní prostředí. Všechny 
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jsou si této skutečnosti vědomy, ale ve svých strategiích pro životní prostředí to dosud 
zohledňovaly různou rychlostí. 

93 Parlament na konci roku 2019 přijal soubor ukazatelů pro sledování své 
environmentální výkonnosti. V následujícím hodnocení v polovině období 
(prosinec 2020) byl popsán dopad nových způsobů práce zavedených během 
pandemie, spolu se scénáři, jak by je orgán mohl využít zejména ke snížení emisí 
souvisejících s dopravou. Hlavním cílem strategie Komise v oblasti ekologizace je 
dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality tím, že Komise omezí své kancelářské 
prostory, bude využívat nízkoenergetické budovy, zlepší svou energetickou účinnost 
(technickým zlepšením a změnami chování) a sníží emise z cestování. Aby realizovala 
posledně jmenované opatření, začlenila Komise do platformy pro správu služebních 
cest emisní kalkulačku. 
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Závěry a doporučení 
94 Dospěli jsme k závěru, že orgány EU prokázaly během pandemie COVID-19 svou 
odolnost. Reagovaly rychle a pružně a pomohly jim také předchozí investice do 
digitalizace. Dosud však plně nevyhodnotily, do jaké míry by mohly být nové způsoby 
práce zavedené v reakci na COVID-19 v pokrizovém prostředí efektivní nebo vést k 
úsporám. 

95 Zjistili jsme, že plány kontinuity provozu orgánů se před propuknutím krize 
COVID-19 řídily zavedenými normami. Byly však koncipovány tak, aby řešily krátkodobé 
události s velkým dopadem, nikoli dlouhodobé narušení činnosti, které onemocnění 
COVID-19 způsobilo (body 14–19). 

96 Krize COVID-19 neodpovídala modelu narušení činnosti předpokládanému v 
plánech kontinuity provozu orgánů. Orgány zachovaly ty části svých plánů kontinuity 
provozu, které byly relevantní, a přizpůsobily je zvláštním rysům pandemie COVID-19, 
aby mohly rychle reagovat. Orgány neměly ve svých plánech kontinuity provozu 
vymezeno žádné fórum, na němž by mohly vzájemně konzultovat rozhodnutí, která v 
reakci na krizi přijímaly. Aby byla opatření, která orgány prováděly, do určité míry 
jednotná, vycházely ze stávajících struktur pro sdílení informací a dokázaly omezit 
rozdíly ve svých reakcích. Samostatnost, rozdílné role a různá vnitrostátní pravidla, 
která musely zohlednit, omezovala jejich schopnost reagovat shodným způsobem 
(body 20–27). 

Doporučení 1 – Začlenit do plánů kontinuity provozu 
dlouhodobá narušení činnosti a interinstitucionální spolupráci 

Orgány by měly vycházet ze zkušeností získaných během reakce na krizi COVID-19 a 
začlenit do svých plánů kontinuity provozu opatření související s dlouhodobým 
narušením činnosti. Součástí plánů kontinuity provozu by měl být rovněž mechanismus 
interinstitucionální spolupráce v případě událostí s dopadem na všechny orgány. 

Cílový termín provedení: 1. čtvrtletí roku 2023 

97 Zjistili jsme, že pružná reakce orgánů na krizi jim umožnila minimalizovat narušení 
činnosti. Bylo-li to potřeba, upravily svůj jednací řád, prokázaly pružnost při úpravách 
způsobů práce tak, aby mohly vykonávat své hlavní činnosti, a nadále plnily úlohy, 
které jim svěřují Smlouvy. Podařilo se jim přijmout významné politické iniciativy a 
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víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vydávat rozsudky v podobném objemu 
jako v letech před krizí COVID-19 (body 28–38). 

98 Orgány přijaly opatření na ochranu zdraví svých zaměstnanců a zachování 
kontinuity činnosti. Řídily se lékařským poradenstvím, které poskytovala 
interinstitucionální lékařská komise, a splnily nebo i překročily minimální požadavky 
stanovené vnitrostátní legislativou svých hostitelských zemí. Opatření zavedená na 
podporu zaměstnanců (vybavení, školení, sociální opatření) účinně zachovávala 
výkonnost během krize (body 39–48). 

99 Na počátku krize měly orgány různou úroveň vybavení umožňujícího 
zaměstnancům práci na dálku, avšak všem se během šesti týdnů podařilo zajistit řešení 
práce na dálku pro všechny zaměstnance (body 49–54). Orgány dobře využívaly 
nástroje týmové spolupráce. Zvláštní potřeby a otázky ochrany údajů, bezpečnosti a 
důvěrnosti vedly orgány k tomu, že tyto nástroje zaváděly různou rychlostí a vybraly 
různé dodavatele (body 55–62). Organizace práce zavedená během krize COVID-19 
zvýšila v orgánech EU potřebu bezpapírových pracovních postupů. Digitalizace 
pracovních postupů pokročila, ale její provádění spolu s řešeními, jako je elektronická 
fakturace a kvalifikovaný elektronický podpis, bylo v jednotlivých institucích 
nerovnoměrné. I přes provedená zlepšení nebyly dosud správní služby plně 
digitalizovány. Zejména pokud jde o elektronické faktury, ne všechny orgány jejich 
užívání interně sledují nebo podporují (body 63–67). 

Doporučení 2 – Dále rozvíjet digitalizaci správních služeb 

Orgány by měly vycházet ze zkušeností získaných během reakce na krizi COVID-19 a 
dále digitalizovat své správní služby tím, že: 

a) pokročí se zaváděním bezpapírových pracovních postupů a rozšíří využívání 
elektronického podpisu, včetně kvalifikovaných elektronických podpisů; 

b) budou sledovat užívání elektronických faktur a rozšíří je. 

Cílový termín provedení: 4. čtvrtletí roku 2023 

100 Orgány začaly vyhodnocovat získané poznatky již v rané fázi krize a v úvahách o 
prostředí po skončení pandemie COVID-19 pokračovaly během celé krize (body 68–71). 
Zjistili jsme, že všechny kontrolované orgány, které zavedly způsoby provádění svých 
hlavních činností na dálku, dospěly k podobnému závěru: jednání na dálku jsou 
záložním řešením v dobách narušení činnosti nebo mimořádných událostí a mohou být 
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užitečné k určitým účelům, jako jsou například naléhavé konzultace a výměna 
informací, nemohou však u hlavních činností v dlouhodobém výhledu nahradit 
prezenční jednání (body 72–76). Instituce rozšířily možnosti práce na dálku v 
pravidlech, která navrhly pro prostředí po pandemii COVID-19. I když vysoká míra 
práce na dálku prokázala v krizové situaci svou užitečnost, její efektivnost ve srovnání s 
pracovním režimem před krizí COVID-19 nebyla vždy posouzena pro nekrizové 
okolnosti (body 77–79). 

101 Krize COVID-19 měla na orgány omezený krátkodobý finanční dopad, protože 
úspory v některých oblastech výdajů, jako jsou cesty, se použily na financování investic 
do informačních technologií. Krize urychlila změny v organizaci práce a všechny orgány 
předpokládají, že cestování a správa budov budou po jejím skončení jiné. Orgány však 
možné úspory z nových způsobů práce soustavně nevyhodnocovaly. Podobně orgány 
dosud důsledně neposoudily dopad nových způsobů práce na vlastní politiku v oblasti 
životního prostředí (body 80–93). 

Doporučení 3 – Posoudit vhodnost nových způsobů práce v 
prostředí po pandemii COVID-19 

Při posuzování nových způsobů práce v prostředí po pandemii COVID-19 by instituce 
měly: 

a) posoudit vhodnost plně distančních a hybridních jednání ve srovnání s 
prezenčními a přijmout pokyny ohledně okolností distančních jednání v závislosti 
na činnosti; 

b) posoudit dopad práce na dálku a v případě potřeby upravit pravidla pro období po 
pandemii COVID-19; 

c) sledovat a vykazovat rozpočtový dopad nových způsobů práce, zejména pokud jde 
o budovy; 

d) sledovat a vykazovat dopad nových způsobů práce na životní prostředí. 

Na základě těchto posouzení by orgány měly rozhodnout o možných změnách své nové 
organizace práce. 

Cílový termín provedení: 2. čtvrtletí 2024 
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Tuto zprávu přijal senát V, jemuž předsedá Tony Murphy, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku dne 14. června 2022. 

Za Účetní dvůr 

 

Klaus-Heiner Lehne 
předseda 
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Přílohy 

Příloha I – Dopad pandemie COVID-19 na činnosti kontrolovaných orgánů 
Následující tabulky ukazují dopad krize COVID-19 na hlavní činnosti kontrolovaných orgánů. 

Tabulka 1 – Parlamentní činnost v období 2018–2021 v číslech 

 Počet plenárních zasedání Průměrná délka 
plenárního zasedání Počet hlasování 

 

dílčí zasedání 
(čtyřdenní dílčí 

zasedání obvykle 
konaná ve 

Štrasburku) 

dodatečné 
dílčí zasedání 
(dvoudenní dílčí 

zasedání konaná v 
Bruselu) 

hodiny legislativní texty nelegislativní texty 

2018 (celý rok) 12 3 32:08 258 301 

2019 (celý rok) 11 5 24:09 364 182 

2020 (celý rok)* 11 6 15:29 202 182 

2021 (do 11. 2021) 10 2 28:24 185 224 
Zdroj: údaje EP (GŘ PRES a GŘ IPOL). *Výpočet EÚD. 
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Tabulka 2 – Činnost Rady v období 2018–2020 v číslech 

Zasedání 2018 2019 
2020 

Celkem Prezenční Videokonference 

Vrcholné schůzky 15 17 23 15 8 

Zasedání Rady 75 80 116 31 85 

COREPER 117 124 154 152 0 

COREPER podle 
článku 50 (brexit) 29 28 3 3 0 

Pracovní skupiny 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

Pracovní skupina 
podle článku 50 
(brexit) 

61 28 0 0 0 

Celkem 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy o činnosti GŘ ORG za rok 2020. 
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Tabulka 3 – Činnost Komise v období 2018–2021 v číslech 

 2018 2019 2020 2021 

Celkový počet 
přijatých aktů 

9 668 9 255 9 706 10 163 

z toho v souvislosti 
s krizí COVID-19 – 1 372 (14,1 %) 1 102 (10,8 %) 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

  



 44 

 

Tabulka 4 – Soudní činnost v období 2017–2021 v číslech 

 2017 2018 2019 Průměr za 2017–
2019 2020 2021 

Předložené věci (obě orgány) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Pořádaná jednání (Soudní dvůr) 263 295 270 276 157 107 

Pořádaná jednání (Tribunál) 333 333 255 307 227 240 

Uzavřené věci (oba orgány) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Uzavřené věci (Soudní dvůr) 699 760 865 775 792 772 

Uzavřené věci (Tribunál) 895 1 009 874 926 748 951 

Projednávané věci (Soudní dvůr) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Projednávané věci (Tribunál) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Průměrná délka řízení (Soudní dvůr) 16,40 měsíce 15,70 měsíce 14,40 měsíce 15,50 měsíce 15,40 měsíce 16,60 měsíce 

Průměrná délka řízení (Tribunál) 16,30 měsíce 20,00 měsíců 16,90 měsíce 19,00 měsíců 15,40 měsíce 17,30 měsíce 
Zdroj: EÚD na základě výročních zpráv o činnost SDEU za roky 2017 až 2020 a odpovědí na dotazník EÚD. 
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Příloha II – Opatření zavedená na podporu zaměstnanců pracujících na dálku během krize COVID-19 do 
konce roku 2021 

Opatření Parlament Rada Komise SDEU 

Dodatečné 
vybavení IT 

Ano 
2 326 obrazovek, 

2 069 klávesnic a 1 968 myší 
(listopad 2020). 

Ano 
Balíček domácí kanceláře 
(obrazovka, klávesnice, 

dokovací stanice) 
poskytovaný od 
listopadu 2020. 

Ano 
Listopad 2020: proplacení 

obrazovek (až 150 EUR) 
Červen 2021: balíčky IT 

(dokovací stanice, klávesnice, 
myši). 

Ano 
Okolo 1 000 balíčků IT 

(obrazovka, klávesnice, 
dokovací stanice) 

poskytnutých od května 
2021. 

Dodatečné 
vybavení 
(nábytek) 

Ano 
Poskytnuto 

378 ergonomických židlí 
(listopad 2020). 

Ne 
Ano 

Od listopadu 2020: proplacení 
židlí (až 200 EUR). 

Ano 
Kolem 600 kancelářských 

židlí poskytnuto v 
březnu 2021. 

Úhrada nákladů 
na komunikaci 

Ano 
40 EUR měsíčně Ne Ne Ne 

Práce na dálku 
mimo místo 
zaměstnání 

V řádně odůvodněných 
případech (rodina, zdraví) na 

částečný úvazek s 
pozastavením příspěvků za 
práci v zahraničí / pobyt v 

zahraničí. 
Ukončeno 31.12.2021. 

Pokud byla schválena 
vedením a slučitelná se 

služebním zájmem. 
Standardní pravidla umožňují 

160 dnů v průběhu kariéry 
plus pět dnů v roce. 

V řádně odůvodněných 
případech (rodina, zdraví). 

K tomu navíc: 
2020: deset dnů spojených s 

vánočními svátky. 
2021: deset dnů spojených s 
nejméně pěti dny dovolené. 

V řádně odůvodněných 
případech (rodina, zdraví) a 
během svátků a dovolené 

(Velikonoce, Vánoce, léto). 
Po září 2021: Pouze v řádně 
odůvodněných případech. 

Zdroj: ECA na základě informací poskytnutých orgány. 
  



 46 

 

Příloha III – Pravidla práce na dálku v kontrolovaných orgánech po krizi COVID-19 

Parlament Rada Komise SDEU 

Pravidla platná od září 2021 

Zaměstnanci mohou pracovat na 
dálku v procentech své pracovní 
doby: 

o 20 % (jako právo, bez 
nutnosti souhlasu 
vedoucího), 

o 40 % (podléhá schválení 
vedoucího), 

o 60 % (podléhá schválení 
vedoucího). 

Schválení se uděluje na dobu 
šesti měsíců nebo jednoho roku 
a lze je prodloužit. 

Práce na dálku mimo místo 
zaměstnání není povolena. 

Pravidla platná od února 
2020 

Zaměstnanci mohou pracovat 
na dálku až do 80 % pracovní 
doby. 

Práce na dálku mimo místo 
zaměstnání je povolena až 
pět dní v roce a dalších 160 
dnů v průběhu kariéry 
zaměstnance a podléhá 
souhlasu vedoucího. 

Pravidla přijatá v březnu 2022 

Zaměstnanci mají právo pracovat na 
dálku 20 % pracovní doby. 

Maximální povolený objem práce na 
dálku je 60 % a podléhá souhlasu 
vedoucího. 

Práce na dálku mimo místo 
zaměstnání je povolena až deset dní 
v roce s návazností na nejméně pět 
dní dovolené a podléhá souhlasu 
vedoucího. 

Za výjimečných okolností může 
Generální ředitelství Komise pro 
lidské zdroje po konzultaci s 
nadřízeným zaměstnanců udělit 
povolení na jeden měsíc, které lze za 
stejných podmínek prodloužit. 

Pravidla přijatá v červenci 2021 
a platná od 2. čtvrtletí 2022 

Práce na dálku je povolena ve 
všech útvarech. 

Přesné podmínky (úkoly, 
minimální přítomnost na 
pracovišti, maximální doba 
platnosti povolení k práci na 
dálku) stanoví vrcholné vedení 
každého útvaru. 

Práce na dálku podléhá schválení 
vedoucího. 

Práce z domova mimo místo 
zaměstnání na omezenou dobu 
je povolena se schválením 
vedoucího, je-li to odůvodněné a 
slučitelné se služebním zájmem. 

Zdroj: ECA na základě informací poskytnutých orgány. 
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Zkratky 
COREPER: Výbor stálých zástupců vlád členských států EU 

CPQS: přípravný výbor pro statutární otázky (Comité préparatoire des questions 
statutaires) 

EIOÚ: evropský inspektor ochrany údajů 

ESVO: Evropské sdružení volného obchodu 

IMB: interinstitucionální lékařská komise (Interinstitutional Medical Board) 

NGEU: NextGenerationEU 

SDEU: Soudní dvůr Evropské unie 

VDI: infrastruktura virtuální pracovní plochy (virtual desktop infrastructure) 

VFR: víceletý finanční rámec 

VPN: virtuální soukromá síť (virtual private network) 

WHO: Světová zdravotnická organizace 
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Glosář 
Cloud computing: zpracování a uchovávání údajů na dálku prostřednictvím internetu. 

COREPER: výbor zástupců vlád členských států zodpovědný za přípravu práce Rady 
Evropské unie. 

Člen orgánu EU: osoba, která byla jmenována nebo zvolena do rozhodovacího orgánu 
některého z orgánů EU. 

Elektronická faktura: faktura, která je vystavena, odeslána a obdržena ve 
strukturovaném elektronickém formátu, který umožňuje automatické zpracování. 

Infrastruktura virtuální pracovní plochy: prostředí pracovní plochy umístěné na 
centrálním serveru a přístupné osobním počítačům a jiným zařízením. 

Kvalifikovaný elektronický podpis: elektronický podpis, které má v právu EU tentýž 
právní účinek jako vlastnoruční podpis a není možné jej odmítnout. 

Virtuální soukromá síť: systém umožňující uživatelům přístup k zabezpečené síti na 
dálku prostřednictvím internetu. 
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Odpovědi orgánů 
 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Harmonogram 
 

 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61688


 50 

 

Auditní tým 
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a 
programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti 
rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co 
nejvyšší, a zároveň zohledňuje rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, 
objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem 
veřejnosti. 

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát V, který se zaměřuje na financování a 
správu Unie a jemuž předsedá člen EÚD Tony Murphy. Audit vedl člen Účetního dvora 
Marek Opioła a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Kinga Wisniewska-Daneková 
a tajemník kabinetu Bernard Witkoś, vyšší manažer Colm Friel, vedoucí úkolu Marion 
Kilhofferová a auditoři Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot a Nikolaos Kylonis. 
Grafickou podporu zajišťovali Jesús Nieto Muñoz a Alexandra Maziluová. Jazykovou 
podporu zajišťoval Richard Moore. 

 

Zleva doprava: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhofferová, 
Marek Opioła, Kinga Wisniewska-Daneková, Tomasz Kokot, Colm Friel. 
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Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu 
obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD 
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Používání loga EÚD  
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Cílem tohoto auditu bylo posoudit odolnost orgánů EU během 
krize COVID-19: jak se vypořádaly s pandemií a jaké poznatky z 
toho načerpaly. Dospěli jsme k závěru, že ačkoli byly plány 
kontinuity provozu orgánů navrženy pro krátkodobá narušení 
činnosti a úroveň připravenosti se mezi orgány lišila, díky rychlé a 
pružné reakci a předchozím investicím do digitalizace prokázaly 
orgány během krize COVID-19 odolnost. Musí však v pokrizovém 
prostředí lépe vyhodnotit nové způsoby práce zavedené v reakci 
na COVID-19. Doporučujeme, aby orgány začlenily do svých plánů 
kontinuity provozu dlouhodobé narušení činnosti, dále rozvíjely 
digitalizaci správních služeb a posoudily vhodnost nových 
způsobů práce v prostředí po pandemii COVID-19. 

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce 
Smlouvy o fungování EU. 
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