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Předmluva 

 

 

 
V roce 2020 s novým vedením ve většině orgánů EU (Evropském 
parlamentu, Evropské radě, Evropské komisi a Evropské centrální 
bance) a po volbách do Evropského parlamentu se EU nachází na 
důležité křižovatce a musí využít této situace, aby vytvářela 
výsledky. Naší úlohou jako nezávislého externího auditora EU je 
kontrolovat, zda Unie a její členské státy těchto výsledků dosahují a 
zda se finanční prostředky EU vybírají a vynakládají v souladu 
s příslušnými pravidly a nařízeními a jsou správně zaúčtovány. 
 
I když se celkový roční rozpočet EU ve výši 140 miliard EUR může 
zdát velký, z rozpočtového hlediska je poměrně malý, protože 
představuje jen asi 1 % hrubého národního důchodu všech 
členských států EU, jejichž celkové veřejné výdaje jsou 50krát vyšší. 
Je tudíž o to důležitější, aby se rozpočet EU vynakládal účinně, a 
proto se při své práci stále více zaměřujeme na to, zda politiky a 
programy EU dosahují svých cílů a vytvářejí přidanou hodnotu.  
 
Náš pracovní program na rok 2020, který je posledním pracovním 
programem v rámci naší současné strategie, se soustředí na mnoho 
různých témat, která odrážejí výzvy, před nimiž EU v současnosti 
stojí. Zabývá se klíčovými oblastmi, kterými je udržitelné 
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hospodaření s přírodními zdroji, růst a začleňování, migrace, 
bezpečnost a globální rozvoj, jednotný trh a efektivní fungování EU 
při zajištění odpovědnosti. Nadále se budeme věnovat všem těmto 
oblastem, abychom zjistili, zda EU plní to, co slíbila. 
 
Své auditní úkoly jsme vybrali na základě vyhodnocení hlavních rizik 
u výdajů a provádění politik EU a zároveň jsme zohlednili 
předložené návrhy. V tomto roce a zároveň poprvé jsme stanovili 
určité tematické prioritní oblasti, na něž svou auditní práci 
zaměříme. Patří k nim například věda a technologie, hospodářská 
konkurenceschopnost, fiskální udržitelnost a eurozóna, digitalizace 
a elektronická veřejná správa, bezpečnostní hrozby, právní stát a 
demokratické hodnoty, migrační tlak, změna klimatu a sociální a 
hospodářská nerovnováha v evropských společnostech. Budeme 
rovněž přezkoumávat systém Komise na dovozování jistoty pro 
oblast soudržnosti na programové období 2014–2020. 
 
Jedním ze zásadních politických témat v EU a jejích členských 
státech je i udržitelnost, a proto na ni také budeme klást důraz 
v našich auditních úkolech a přezkumech, které budou zahájeny 
v roce 2020. Konkrétně se zaměříme na opatření, která přijala EU ve 
spolupráci s členskými státy pro splnění cílů udržitelného rozvoje 
OSN. S výjimkou tří je v našich nově zvolených úkolech pro pracovní 

program na rok 2020 pokryto všech 17 těchto cílů udržitelného 
rozvoje. A v neposlední řadě se i nadále budeme maximálně snažit 
o to, abychom snížili administrativní zátěž, která kontrolovaným 
subjektům vzniká v souvislosti s našimi audity. 
 
Podrobný seznam zvláštních zpráv a dokumentů založených na 
přezkumu, které chceme zveřejnit v roce 2020, najdete níže.  
 
Věříme, že široký záběr témat v našem pracovním programu na rok 
2020 zajistí, abychom mohli i nadále poskytovat občanům EU a 
našim institucionálním zainteresovaným subjektům a partnerům na 
úrovni EU i z členských států objektivní zprávy o tématech 
důležitých pro budoucnost EU, v nichž budeme vyzdvihovat to, co 
funguje dobře, a upozorňovat na to, co nefunguje.  
 
 

 
 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
předseda 
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Prioritní oblast 
stanovená ve 

strategii Účetního 
dvora na období 

2018–2020 

Kategorie 
priority Název úkolu Cíl úkolu 

Udržitelné 
hospodaření 

s přírodními zdroji a 
řešení změn v oblasti 

klimatu 

Vysoká 
priorita 

Pesticidy Posoudit, zda opatření EU vedla ke snížení rizik souvisejících s používáním pesticidů. 

Plastový odpad Identifikovat slabá místa, překážky, silné stránky a příležitosti v souvislosti s přístupem EU k řešení 
problematiky plastového odpadu, zvláště pak plastových obalových odpadů. 

Priorita 

Jaderná bezpečnost Přezkoumat, zda Komise účinně uplatňuje rámec jaderné bezpečnosti EU. 
Ekodesign a energetické 
štítky 

Posoudit, nakolik účinně přispěla opatření EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky 
k cílům EU týkajícím se energetické účinnosti a životního prostředí. 

Biologická rozmanitost 
v zemědělství 

Posoudit, zda zemědělství zvýšilo svůj příspěvek k cíli zachování a posílení biologické rozmanitosti do 
roku 2020. 

Opylovači Prověřit, zda Komise přijala účinná opatření na řešení úbytku opylovačů. 
Nové technologie 
v monitorování pro 
zemědělství 

Identifikovat příklady osvědčených postupů a zároveň problémy, které brání rychlejšímu a širšímu 
využívání nových zobrazovacích technologií pro monitorování SZP členskými státy a Komisí.  

Výroba mléka a 
mléčných výrobků 

Analyzovat, zda opatření zavedená Komisí v reakci na klesající ceny byla dobře řízena a zda efektivně 
dosáhla svých cílů. 

Mořské prostředí Posoudit, zda opatření EU účinně chrání mořské prostředí před znečištěním a nadměrným rybolovem, 
a to také vhodným vymezením chráněných mořských oblastí. 

ETS (systém 
obchodování s emisemi) 
po roce 2020 

Posoudit přidělování bezplatných emisních povolenek v rámci systému ETS. 

Investice pro 
soudržnost, růst a 

začleňování 

Vysoká 
priorita 

Silnice spojující 
evropské regiony 

Posoudit, zda opatření Komise zajišťují, aby strategie členských států týkající se silnic a financování EU 
byly sladěny s prioritami EU tak, aby se dosáhlo včasného dobudování hlavní sítě TEN-T a zlepšilo se 
dopravní spojení pro občany. 

Kulturní investice EU Posoudit účinnost, udržitelnost a doplňkovost financování EU v oblasti kultury. 
Digitalizace evropského 
průmyslu  

Analyzovat, zda EU postupovala účinně při podpoře národních strategií pro digitalizaci průmyslu a 
podpoře center pro digitální inovace, aby tak podnítila digitální inovace. 

Priorita 
Náklady na provádění 
ESI fondů v období 
2014–2020 

Posoudit existenci a spolehlivost dostupných informací o nákladech na provádění politiky soudržnosti 
a to, jak tyto informace využívá Komise a členské státy. 
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Prioritní oblast 
stanovená ve 

strategii Účetního 
dvora na období 

2018–2020 

Kategorie 
priority Název úkolu Cíl úkolu 

Stěžejní dopravní 
projekty 

Analyzovat způsob, jakým Komise řídí jak dlouhodobé plánování, tak nákladovou efektivnost velkých 
investic do dopravní infrastruktury. 

Dopravní přetížení ve 
městech 

Analyzovat existující politiky pro udržitelnou městskou dopravu, překážky, které mohou bránit jejich 
realizování, a to, jaké kroky může Komise podniknout pro zmírnění těchto překážek. 

Dětská chudoba Posoudit účinnost opatření přijatých Komisí a členskými státy pro boj s dětskou chudobou.  
Uzávěrky finančních 
nástrojů pro období 
2007–2013 

Analyzovat, zda členské státy a Komise vhodně posoudily způsobilost výdajů vykázaných u finančních 
nástrojů EFRR a ESF při uzávěrce programového období 2007–2013. 

Přeshraniční programy Posoudit účinnost podpory EU pro programy přeshraniční spolupráce a konkrétní problémy 
u provádění těchto programů na období 2014–2020. 

Výzvy v oblasti 
migrace, 

bezpečnosti a 
globálního 

udržitelného rozvoje 

Vysoká 
priorita 

Vzdělávání v naléhavých 
situacích 

Posoudit, zda opatření EU na podporu vzdělávání v naléhavých humanitárních situacích a vleklých 
krizích jsou účinná z hlediska toho, aby pro děti bylo zajištěno bezpečné a kvalitní vzdělávání 
podporující začlenění. 

Priorita 

Keňa Posoudit, zda podpora, kterou EU poskytuje Keni, je dobře koordinovaná a komplexní za situace, kdy 
je v zemi aktivních ještě několik dalších významných dárců. 

Dezinformace Posoudit účinnost opatření pro odolnost, které mají posílit kybernetickou bezpečnost v EU. 
Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní 
stráž  

Posoudit, zda agentura Frontex dobře řídila provádění svého nového mandátu a také Evropskou 
pohraniční a pobřežní stráž: zda byla schopna zdvojnásobit počet jejích zaměstnanců a zavést postupy 
na to, aby si stráž mohla pořídit své vlastní vybavení. 

Právní stát na Ukrajině Analyzovat relevantnost opatření EU na řešení hlavních příčin korupce na Ukrajině a posoudit účinnost 
těchto opatření. 

Fungující jednotný 
trh a udržitelná 

měnová unie 

Vysoká 
priorita 

Státní podpora pro 
banky v EU 

Posoudit efektivnost a účinnost prosazovaní unijních pravidel státní podpory a podpory z fondu ze 
strany GŘ pro hospodářskou soutěž. 

Výměna informací 
v daňových 
záležitostech 

Posoudit účinnost systému pro automatickou výměnu informací v daňových záležitostech zavedeného 
Komisí. 
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Prioritní oblast 
stanovená ve 

strategii Účetního 
dvora na období 

2018–2020 

Kategorie 
priority Název úkolu Cíl úkolu 

Priorita 

Situační zpráva 
o předcházení 
finančním krizím 

Předložit horizontální pohled na to, co EU dělá pro zvýšení odolnosti proti budoucím finančním krizím. 

Politika hospodářské 
soutěže EU Posoudit prosazování politiky hospodářské soutěže EU v oblasti fúzí, kartelů a antimonopolních řízení. 

Výkonnost agentur Ověřit účinnost systémů řízení výkonnosti v evropských agenturách. 
Nástroje na ochranu 
obchodu Posoudit uplatňování nástrojů na ochranu obchodu Evropskou komisí. 

Jednotný mechanismus 
pro řešení krizí (Single 
Resolution Mechanism) 

Posoudit, zda mechanismus SRB zajistil pomocí vhodných příruček, postupů a pokynů, aby byly 
vypracovány komplexní plány řešení krize a aby byl správným způsobem stanovován minimální 
požadavek na kapitál (MREL). 

Unie kapitálových trhů 
Posoudit cíl Komise, kterým je zajistit malým a středním podnikům snadnější přístup k soukromému 
financování. Audit bude posuzovat koncepci i provádění konkrétních opatření přijatých v rámci 
strategie pro unii kapitálových trhů. 

Kosmické prostředky 
Evropy 

Přezkoumat, jak účinně Komise podporovala využívání služeb poskytovaných hlavními kosmickými 
programy EU – Copernicus a Galileo – v prvních letech jejich fungování. 

Dohled po ukončení 
programů 

Posoudit účinnost dohledu Komise po ukončení programů v členských státech, kterým byla poskytnuta 
makrofinanční pomoc.  

Financování a správa 
Unie odpovědným a 

efektivním 
způsobem 

Vysoká 
priorita 

Zlepšování právní 
úpravy 

Předložit přehled stávajícího rámce „zlepšování právní úpravy“, který zajišťuje Komise, a poukázat na 
klíčová ponaučení v souvislosti s jeho hlavními nástroji a postupy: posouzením dopadu, konzultacemi 
se zúčastněnými stranami, monitorováním uplatňování právních předpisů EU a přezkumy a 
hodnoceními ex post. 

Strategická agenda pro 
spolupráci mezi EU a 
Asií 

Analyzovat reakci EU na čínskou iniciativu „Jeden pás, jedna cesta“, zejména strategii EU pro propojení 
Evropy a Asie. Po přezkumu je v plánu audit zaměřený na provádění této strategie. 
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Prioritní oblast 
stanovená ve 

strategii Účetního 
dvora na období 

2018–2020 

Kategorie 
priority Název úkolu Cíl úkolu 

Financování 
udržitelných investic 

Posoudit účinnost opatření EU zaměřených na podporu a regulaci udržitelného financování. 

Podávání zpráv 
o legalitě a správnosti 
v oblasti soudržnosti 

Posoudit dostatečnost práce Komise a spolehlivost jejích informací o legalitě a správnosti výdajů 
v oblasti soudržnosti, které jsou předkládány ve výročních zprávách o činnosti a ve výroční zprávě o 
řízení a výkonnosti. 

Priorita 

Evropské centrum pro 
investiční poradenství 

Posoudit, zda koncepce Evropského centra pro investiční poradenství a zavedené řídicí a monitorovací 
systémy zajišťují, aby tato iniciativa byla účinná. 

Řízení celních rizik pro 
zajištění finančních 
zájmů EU 

Posoudit, zda je rámec Komise pro společná kritéria a standardy rizik vhodný a zda jsou členské státy 
dobře připraveny na provádění tohoto rámce, aby se dosáhlo harmonizace při výběru celních kontrol. 

Příspěvky třetích zemí Zhodnotit příspěvky do rozpočtu EU od třetích zemí, určené na financování evropských politik. 
 
  



7 

 

O nás 
 

 
Jsme externím auditorem EU. Evropský účetní dvůr byl zřízen v roce 
1977 a patří mezi sedm orgánů EU. Sídlíme v Lucemburku a 
zaměstnáváme přibližně 900 pracovníků v oblasti auditu, podpory a 
administrativy ze všech členských států EU. Naše kolegium se skládá 
z jednoho člena za každý členský stát EU.  

 
 
 
 
Naším cílem je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, 
podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a 
vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU. 
Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění a upozorňujeme na 
nedostatky i úspěchy. Tvůrcům politik a právních předpisů EU také 
radíme, jak zlepšovat politiky a programy EU.  
 
Naše auditní zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků 
v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. Využívají se při vyvozování 
odpovědnosti subjektů odpovědných za provádění politik a 
programů EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a státních 
správ členských zemí. 
 
Prostřednictvím své práce chceme občanům EU rovněž pomáhat 
jasněji pochopit, jak se Unie a její členské státy vyrovnávají se 
současnými i budoucími výzvami.
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Naše výstupy 
Vydáváme:  
 

— výroční zprávy o souhrnném rozpočtu EU a evropských rozvojových fondech, včetně prohlášení o věrohodnosti, 
 
— specifické výroční zprávy, které prezentují naše výroky vypracované na základě finančních auditů různých agentur a subjektů EU,  
 
— výroční zprávu o aspektech výkonnosti, 
 
— zvláštní zprávy o vybraných auditních tématech, zveřejňované v průběhu roku, především jako výsledek auditů výkonnosti,  
 
— přezkumy jako situační zprávy, informační dokumenty a rychlé přezkumy, 
 
— stanoviska, která využívá Evropský parlament a Evropská rada při schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU.  



 

 

 

Obraťte se na EU 
 
Osobně 
 
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce:  
https://europa.eu/european-union/contact_cs. 
 
Telefonicky nebo e-mailem 
 
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit: 
 
— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),  
— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo 
— e-mailem prostřednictvím internetové stránky:  

https://europa.eu/european-union/contact_cs. 
 
Vyhledávání informací o EU 
 
On-line 
 
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-
union/index_cs. 
 
Publikace EU 
 
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet 
více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-
union/contact_cs). 
 
Právo EU a související dokumenty 
 
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu. 
 
Veřejně přístupná data od EU 
 
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně 
použít pro komerční i nekomerční účely. 

https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/cs
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