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ÚVODNÍ SLOVO V důsledku toho poskytne EU na programy obnovy po skončení 
pandemie COVID-19 a na opatření pro boj proti změně klimatu 
finanční pomoc v nebývalém rozsahu. Kromě obvyklých 
rozpočtových zdrojů dohodnutých v rámci víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 zahájila Evropská unie iniciativu 
NextGenerationEU (NGEU), jejíž významná část je věnována 
ekologické transformaci.  

Naší úlohou jako nezávislého externího auditora Evropské unie je 
kontrolovat, zda se finanční prostředky EU vybírají a vynakládají 
v souladu s příslušnými pravidly a právními předpisy a zda výdaje 
přinášejí pro evropské daňové poplatníky výsledky. Týká se to rovněž 
nových opatření, která byla přijata, aby občanům pomohla zvládat 
negativní dopady pandemie a výzvy spojené se změnou klimatu.  

Pracovní program na období po roce 2022 jsme vypracovali právě 
s ohledem na tyto výzvy. V rámci výdajové oblasti „reakce EU na 
pandemii COVID-19 a obnova po krizi“ plánujeme zveřejnit 16 zpráv 
o otázkách, jako je zadávání zakázek na očkovací látky proti
onemocnění COVID-19, a řadu auditů o Nástroji pro oživení a
odolnost. V rámci okruhu „změna klimatu, životní prostředí a
přírodní zdroje“ máme v plánu vypracovat 17 zpráv, včetně zpráv
o zohledňování oblasti klimatu a biopalivech.

Celosvětová pandemie COVID-19 i nadále silně doléhá na životy lidí 
v Evropské unii. I když to nejhorší již máme za sebou, budeme muset 
v následujících letech stále čelit jejím následkům. 

Zároveň se EU postavila do čela boje proti globální změně klimatu a 
přechodu k moderní a konkurenceschopné ekonomice efektivně 
využívající zdroje. 
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Zabýváme se však také mnoha dalšími oblastmi výdajů a politikami 
EU. Níže uvádíme seznam 79 zvláštních zpráv a přezkumů, které 
v roce 2022 a následujících hodláme zveřejnit.  

Občané EU, naši institucionální partneři a partneři na úrovni EU i v 
členských státech si mohou být jisti, že jim budeme předkládat 
nezávislé a objektivní audity a zprávy o tématech zásadního významu 
pro budoucnost Evropské unie. Pokud se setkáme s hrozbami a 

příležitostmi, budeme na ně upozorňovat, abychom tak podpořili 
Evropskou unii při plnění jejích cílů. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
předseda 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Reakce EU na pandemii 
COVID-19 a obnova po 

krizi 

 

2022 

Zadávání zakázek na očkovací 
látky proti onemocnění COVID-19 

Audit, jehož cílem je posoudit snahy EU zajistit účinným způsobem dostatečné množství očkovacích látek 
proti onemocnění COVID-19. 

Evropské strukturální a investiční 
fondy a Nástroj pro oživení a 
odolnost 

Přezkum, jehož cílem je analyzovat rizika a příležitosti při koordinaci evropských strukturálních a investičních 
fondů a Nástroje pro oživení a odolnost v souvislosti s financováním veřejných investic. 

Nástroj pro oživení a odolnost – 
koncepce kontrolního systému 
Komise  

Audit, jehož cílem je posoudit, zda je kontrolní systém Komise schopen zajistit správnost plateb z Nástroje 
pro oživení a odolnost a chránit finanční zájmy EU. 

Národní plány pro oživení a 
odolnost 

Audit, jehož cílem je posoudit proces schvalování národních plánů pro oživení a odolnost předkládaných 
v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. 

Investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+) a 
iniciativa REACT-EU 

Audit, jehož cílem je zjistit, zda Komise účinně přizpůsobila politiku soudržnosti na období 2014–2020 
prostřednictvím investičních iniciativ pro reakci na koronavirus a iniciativy REACT-EU a v reakci na pandemii 
COVID-19 rychle mobilizovala fondy ESI. 

Podpora na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné 
situaci (SURE) 

Audit, jehož cílem je analyzovat, zda během krize COVID-19 podpora SURE účinně chránila pracovní místa 
prostřednictvím podpory příjmu zaměstnanců a náhrady příjmu samostatně výdělečně činných osob, a 
předcházela tak zbytečnému propouštění. 

Řízení dluhu v Komisi Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise vyvinula účinné systémy pro řízení dluhového financování pro 
NGEU. 

Odolnost orgánů a institucí EU Audit, jehož cílem je posoudit správní opatření, která zavedly orgány a instituce EU, aby zachovaly kontinuitu 
provozu během krize COVID-19. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu  Druh auditu  
a cíl úkolu 

Reakce EU na pandemii 
COVID-19 a obnova po 

krizi 

 

2022 

Volný pohyb – fáze I Audit, jehož cílem je zjistit, zda Komise přijala účinná opatření na ochranu práva na volný pohyb včetně 
fungování Schengenské dohody v kontextu krize COVID-19 od února 2020 do září 2021. 

Volný pohyb – fáze II Audit, který doplňuje audit „volný pohyb – fáze I“ a jehož cílem je posoudit právo na volný pohyb 
v souvislosti s krizí COVID-19. 

 

Reakce EU na pandemii 
COVID-19 a obnova po 

krizi 

 

2023 a následující 

Potravinový řetězec během 
pandemie COVID-19 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise a členské státy řádně reagovaly na pandemii COVID-19, aby 
zachovaly potravinové zabezpečení v celé EU. 

Reakce agentur EU na pandemii 
Audit, jehož cílem je posoudit, jak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) reagovaly na pandemii COVID-19 a zda byla tato reakce vhodná pro daný 
účel. 

Čerpání finančních prostředků 
z Nástroje pro oživení a odolnost 

Audit, jehož cílem je posoudit jeden z hlavních cílů Nástroje pro oživení a odolnost: rychlost vyplácení 
prostředků. Do jaké míry byly finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost skutečně předsunuty a 
využity členskými státy na reformy a investice? 

Výkonnost Nástroje pro oživení a 
odolnost 

Audit, jehož cílem je posoudit vhodnost mechanismu, jehož pomocí Komise monitoruje plnění dohodnutých 
milníků a cílů stanovených v plánech členských států pro oživení a odolnost, aby mohla měřit výkonnost 
Nástroje pro oživení a odolnost. 

Kontrolní systémy členských států 
pro Nástroj pro oživení a 
odolnost 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda jsou kontrolní systémy členských států pro správu prostředků z Nástroje 
pro oživení a odolnost nastaveny tak, aby chránily finanční zájmy EU. 

Provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost v členských státech 

Audit, jehož cílem je posoudit výkonnost plánů pro oživení a odolnost v malém počtu členských států se 
zaměřením na klíčové cíle národního plánu pro oživení a odolnost v každé zemi. Během celého životního 
cyklu provádění Nástroje pro oživení a odolnost by EÚD mohl postupně provést audity všech 27 národních 
plánů pro oživení a odolnost. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

 

Zvýšení hospodářské 
konkurenceschopnosti EU 
ve prospěch všech občanů 

 

2022 

 

Rozšíření programu Horizont 
2020 

Audit, jehož cílem je analyzovat opatření stanovená v programu Horizont 2020, která mají „překonat propast 
v oblasti výzkumu a inovací v Evropě“ mezi „vedoucími inovátory“ a „nejslabšími inovátory“, a rozšířit tak 
účast v programu Horizont 2020 a přispět budování Evropského výzkumného prostoru. 

Konkurenceschopnost malých a 
středních podniků  

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise a členské státy zajistily využívání podpory poskytované z EFRR 
způsobem zaměřeným na výsledky, aby malé a střední podniky byly konkurenceschopnější a připravené na 
budoucnost. 

Bezpečnost sítí 5G Audit, jehož cílem je posoudit, zda EU zavádí bezpečné sítě 5G včas a koordinovaně. 

Internacionalizace malých a 
středních podniků Audit, jehož cílem je prověřit programy EU podporující internacionalizaci malých a středních podniků v EU. 

Energetická unie 
Audit, jehož cílem je přezkoumat dohled Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) nad jednotným a účinným prováděním pravidel trhu s elektřinou a dozor nad zneužíváním 
trhu a transparentností (REMIT) v oblasti vnitřního trhu s energií. 

Data velkého objemu GŘ AGRI Audit, jehož cílem je posoudit, jak Komise využívá dat a analýzy dat k analyzování společné zemědělské 
politiky, a jak se připravuje na lepší využívání dat velkého objemu. 

Práva duševního vlastnictví Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise postupuje účinně při vytváření politiky EU pro duševní vlastnictví 
a při ochraně práv duševního vlastnictví na jednotném trhu. 

Elektronická veřejná správa 
Audit, jehož cílem je posoudit koncepci, účinnost a monitorování akčního plánu pro elektronickou veřejnou 
správu na období 2016–2020. Jelikož plán obsahuje mnoho různých opatření, omezujeme své posouzení na 
opatření zaměřená na podniky. 

Digitalizace škol Audit, jehož cílem je posoudit účinnost podpory EU určené na digitalizaci škol. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Zvýšení hospodářské 
konkurenceschopnosti 
Unie ve prospěch všech 

občanů 

 

2023 a následující 

Stát se do roku 2024 druhým 
největším světovým výrobcem 
baterií 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise a členské státy účinně vyvíjejí celosvětově konkurenceschopný 
hodnotový řetězec pro baterie v EU účinně využívající zdroje. 

Přímé zahraniční investice Audit, jehož cílem je poskytnout první informace o tom, jak účinně se provádí nařízení 2019/452 
o mechanismech prověřování přímých zahraničních investic. 

Oprávněné hospodářské subjekty 
Audit, jehož cílem je ověřit, zda Komise a členské státy zajišťují, aby program oprávněných hospodářských 
subjektů plnil své cíle, kterými je posílit bezpečnost mezinárodního dodavatelského řetězce a usnadnit 
obchod a současně zajistit výběr příjmů v plné výši. 

Odvětví mikročipů Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise a členské státy účinně podporovaly celosvětově 
konkurenceschopné odvětví mikročipů v EU. 

Používání vodíku v dopravě 
Audit, jehož cílem je posoudit účinnost strategie Komise při prosazování vodíkové infrastruktury pro dopravu 
v EU a efektivnost podpory EU určené na rozvoj a včasné poskytnutí vodíkové infrastruktury pro dopravu v 
členských státech. 

Uznávání odborné kvalifikace 
v rámci EU 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda v rámci vnitřního trhu EU přetrvávají překážky bránící vzájemnému 
uznávání odborných kvalifikací a vysokoškolských diplomů pracovníků. 

Umělá inteligence Audit, jehož cílem je analyzovat, zda jsou investice Komise v oblasti umělé inteligence, zejména 
prostřednictvím programu Horizont 2020, v EU, a zejména v průmyslu EU, komerčně využívány. 

E-soudržnost a budování 
strategické správní kapacity 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise a členské státy plně využívají možností e-soudržnosti, aby mohly 
uplatnit strategický přístup k budování správní kapacity v oblasti soudržnosti. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Odolnost vůči hrozbám 
pro bezpečnost Unie a 
dodržování evropských 

hodnot, kterými jsou 
svoboda, demokracie a 

právní stát 

 

2022 

Právní stát na západním Balkáně Audit, jehož cílem je posoudit, zda podpora EU pro západní Balkán účinně přispěla ke zlepšení právního státu 
v regionu. 

Zabezpečení orgánů EU proti 
útoku hackerů 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda jsou orgány a agentury EU připraveny na kybernetické bezpečnostní 
incidenty. 

Střety zájmů Audit, jehož cílem je zkoumat, zda Komise a členské státy zavedly účinné politiky a postupy k řešení otázek 
střetu zájmů v souvislosti s platbami v rámci SZP a soudržnosti. 

SZP a opatření proti podvodům Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise přijala vhodná opatření proti podvodům ve výdajích na SZP a zda 
určila rizika spojená se „zabíráním půdy“ a řádně na ně reagovala. 

Programování rozvojové pomoci Audit, jehož cílem je posoudit, zda EU přidělila svou rozvojovou pomoc na období 2021–2027 na základě 
řádně vymezené strategie a zda vytvořila kvalitní programy podpory. 

Přeshraniční spolupráce v rámci 
evropského sousedství 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje 
sousedství účinně posilovaly územní spolupráce za vnějšími hranicemi EU. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Odolnost vůči hrozbám 
pro bezpečnost Unie a 
dodržování evropských 

hodnot, kterými jsou 
svoboda, demokracie a 

právní stát 

2023 a následující 

Přípravná akce zaměřená na 
obranný výzkum 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda byla přípravná akce v oblasti obranného výzkumu účinnou zkouškou 
mechanismů financování a stimulace spolupráce mezi aktéry v členských státech EU. 

Iniciativa Spotlight Audit, jehož cílem je posoudit, zda příspěvky EU ke společné iniciativě EU a OSN Spotlight představují účinný 
způsob řešení násilí páchaného na ženách a dívkách na celém světě. 

Rovnost osob se zdravotním 
postižením Audit, jehož cílem je posoudit, zda EU účinně přispívá k zajištění rovnosti osob se zdravotním postižením. 

Evropská služba pro vnější 
činnost 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda je Evropská služba pro vnější činnost dobře vybavena k tomu, aby účinně 
přispívala k soudržnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). 

Řešení základních příčin migrace 
v Africe 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda projekty prováděné prostřednictvím svěřenského fondu EU pro Afriku 
dosáhly zamýšlených výsledků při současném dodržování základních lidských práv. 

Nástroj pro uprchlíky v Turecku Audit v návaznosti na doporučení uvedená ve zvláštní zprávě č. 27/2018, jehož cílem je posoudit výsledky 
rozvojové složky v rámci první tranše nástroje pro uprchlíky v Turecku. 

Právní stát v EU 
Audit, jehož cílem je zjistit, zda je nový mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu 
účinným nástrojem na ochranu finančních zájmů EU v případě porušení zásad právního státu v oblasti 
soudržnosti. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

 

Změna klimatu, životní 
prostředí a přírodní zdroje 

 

2022 

Udržitelnost investic do 
diverzifikace a infrastruktury ve 
venkovských oblastech 

Audit, jehož cílem je zjistit, zda Komise a členské státy přijaly taková opatření, aby příslušné investice do 
rozvoje venkova, zejména ty souvisejících s diverzifikací a infrastrukturou, směřovaly do projektů 
s dlouhodobými přínosy. 

Zdanění energie a dotace v této 
oblasti 

Přezkum, jehož cílem je prověřit politiku zdanění energie a subvenční politiku z hlediska jejího přínosu 
k cílům EU v oblasti klimatu. 

Uhelné regiony procházející 
transformací 

Audit, jehož cílem je získat přehled o úloze, kterou financování EU sehrálo při socioekonomické transformaci 
v regionech, kde uhelný průmysl upadá, a o tom, zda Komise a klíčové vnitrostátní a regionální orgány tyto 
fondy co nejúčinněji řídily. 

Nezákonný rybolov Audit, jehož cílem je posoudit, zda se opatření EU proti nezákonnému rybolovu zaměřují na klíčová rizika a 
podporují udržitelná moře. 

Zohledňování problematiky 
klimatu 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise vykazuje relevantní a spolehlivé informace o výdajích v oblasti 
klimatu a o pokroku v plnění 20% cíle zohledňování oblasti klimatu na období 2014–2020. 

Ochrana půdy a hospodaření se 
statkovými hnojivy 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda společná zemědělská politika a příslušná ustanovení směrnice 
o dusičnanech umožňují EU dosáhnout udržitelného hospodaření s půdou a zabránit nadměrné koncentraci 
z kejdy. 

Intermodální nákladní doprava Audit, jehož cílem je posoudit, zda projekty financované EU účinně stimulovaly udržitelnou multimodální 
nákladní dopravu. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Změna klimatu, životní 
prostředí a přírodní zdroje 

 

2022 

Oběhové hospodářství Audit, jehož cílem je prověřit účinnost podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj určené na fázi 
návrhu a výroby v oběhovém hospodářství. 

Změna klimatu a rozvojová 
pomoc 

Audit, jehož cílem je posoudit účinnost globální aliance pro boj proti změně klimatu + (GCCA+), což je hlavní 
iniciativa EU v oblasti vnější činnosti v boji proti změně klimatu, při pomoci nejzranitelnějším zemím se 
zmírňováním rizik a adaptací na změny. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Změna klimatu, životní 
prostředí a přírodní zdroje 

 

2023 a následující 

Cíle v oblasti klimatu 
Audit, jehož cílem je zhodnotit, do jaké míry bylo dosaženo cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020, 
a posoudit, zda rámec EU pro správu v oblasti klimatu a energetiky představuje pevný základ pro dosažení 
cílů pro rok 2030. 

Modrá energie a integrovaná 
námořní politika 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda integrovaná námořní politika EU a iniciativy financované EU přispěly 
k udržitelnému růstu v odvětví obnovitelné energie z moří. 

Inteligentní města 
Audit, jehož cílem je posoudit i) účinnost výzkumných projektů financovaných EU a ii) jejich dopad na 
transformaci měst na inteligentní (inteligentnější). Dále se bude posuzovat, zda koncepce programu Horizont 
Evropa (včetně misí) zohlednila získané poznatky z minulosti. 

Přeprava zvířat Audit, jehož cílem je posoudit dopad pravidel EU na přepravu živých zvířat. 

Chov ryb Audit, jehož cílem je posoudit podporu z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) určenou na 
projekty akvakultury a určit jejich výsledky, náklady a environmentální udržitelnost. 

Nebezpečný odpad Přezkum, jehož cílem je popsat současný stav, pokud jde o produkci, opětovné použití, recyklaci a 
označování nebezpečných odpadů v rámci EU a jejich přepravu do třetích zemí. 

Biopaliva Audit, jehož cílem je posoudit podporu EU pro zavádění udržitelných biopaliv z hlediska toho, zda vedla 
k využívání udržitelných zdrojů a zda významně ovlivnila míru jejich využívání. 

Emise CO2 z automobilů a data 
velkého objemu 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda je vykazování emisí z automobilů spolehlivé a zda umožňuje správný a 
včasný výběr souvisejících pokut, a dále vyhodnotit dopad flexibility poskytované výrobcům a rozdíl mezi 
emisemi naměřenými v laboratoři a v reálném provozu díky datům velkého objemu. 

  



13 

Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

Fiskální politiky a veřejné 
finance v Unii 

 

2022 

Rozpočtová galaxie na období 
2021+ 

Audit, jehož cílem je posoudit stávající koncepci finanční architektury EU, včetně změn, které přinesl víceletý 
finanční rámec na období 2021–2027 a NGEU. 

Ověřování HND Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise řídila cyklus ověřování hrubého národního důchodu (HND) 
v období 2016–2019 účinně a efektivně. 

Bankovní dohled v EU Audit, jehož cílem je poskytnout ujištění ohledně provozní efektivnosti řízení dohledu Evropské centrální 
banky nad významnými úvěrovými institucemi. 

Jednotný trh pro investiční fondy Audit, jehož cílem je posoudit, do jaké míry se podařilo zřídit dobře fungující jednotný trh pro investiční 
fondy a zda chrání investory i zajišťuje finanční stabilitu. 

Fiskální politiky a veřejné 
finance v Unii 

 

2023 a následující 

Zpětné získávání finančních 
prostředků EU 

Audit, jehož cílem je posoudit kontrolní postupy v Komisi a členských státech, které zajišťují, aby EU účinně a 
včas získala zpět finanční prostředky, které byly vynaloženy neoprávněně. 

Nový vlastní zdroj 
z nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise vytvořila vhodný rámec pro správu nového vlastního zdroje 
založeného na nerecyklovaných plastových obalových odpadech, včetně sběru a ověřování příspěvků 
členských států. 

Škodlivá daňová soutěž v EU Audit, jehož cílem je posoudit koncepci, provádění a účinnost politických a regulačních opatření, která přijala 
Komise v boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU. 
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Oblast politik a 
financování EU a 

plánovaný rok 
zveřejnění 

Název úkolu 
Druh auditu 
a cíl úkolu 

 

Další oblasti 

 

2022 

Externí konzultanti Audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise dosahuje optimálního zhodnocení prostředků při ochraně svých 
zájmů při najímání konzultantů, kteří jsou zaměstnávání dodavateli. 

Iniciativa LEADER 
Audit, jehož cílem je zjistit, zda iniciativa LEADER/komunitně vedený místní rozvoj přinesly výhody pro místní 
rozvoj a zda Komise, členské státy a místní akční skupiny dobře řídily náklady a rizika spojená s tímto 
přístupem. 

Spolehlivost statistik Audit, jehož cílem je posoudit, jak účinně Komise zajišťuje vysoce kvalitní evropské statistické údaje. 

Zařazování hospodářských 
subjektů na černou listinu 

Audit, jehož je cílem posoudit, zda Komise zavedla dobře fungující systém vylučování hospodářských 
subjektů založený na hloubkové prověrce, aby finanční prostředky EU nebyly poskytovány nespolehlivým 
příjemcům. 

Zadávání veřejných zakázek  Přezkum, jehož cílem je analyzovat celounijní trendy a aspekty týkající se jednotlivých zemí na základě údajů 
z elektronické databáze veřejných zakázek (Tenders Electronic Daily – TED). 

Další oblasti 

 

2023 a následující 

Digitalizace správy finančních 
prostředků EU 

Přezkum, jehož cílem je analyzovat stav digitalizace správy a kontroly finančních prostředků EU, související 
rizika a výzvy a její důsledky pro audit. 

Lobování u normotvůrců Audit, jehož cílem je posoudit, zda je rejstřík transparentnosti EU účinným nástrojem pro veřejnou kontrolu 
činností lobbistů, kteří se snaží ovlivnit rozhodování EU. 

Řízení a kontrola v politice 
soudržnosti 

Audit, jehož cílem je posoudit, zda kontroly prováděné řídicími orgány členských států (označované jako 
„prvostupňové řídicí kontroly“) zcela účinně brání chybám ve výdajích na politiku soudržnosti. 

Odvětví vína Audit, jehož cílem je zjistit, do jaké míry přispěla podpora pro odvětví vína v EU v rámci společné zemědělské 
politiky ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti a odolnosti. 
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O NÁS 
 

 
Jsme externím auditorem EU. Účetní dvůr se skládá z jednoho člena 
z každého členského státu a pracuje na něm přibližně 900 
zaměstnanců ze všech členských států EU. Sídlíme v Lucemburku, 
svou činnost jsme zahájili v roce 1977 a od roku 1993 jsme jedním 
z orgánů EU. 
 
K našim hodnotám patří nezávislost, integrita, objektivnost, 
transparentnost a profesionalita. 

 
 
 

Naše poslání: prostřednictvím nezávislé a profesionální auditní 
práce, která má dopad, posuzovat hospodárnost, účinnost, 
efektivnost, legalitu a správnost opatření EU. Pomáháme tedy 
zlepšovat vyvozování odpovědnosti, transparentnost a finanční řízení 
EU, a posilujeme tak důvěru občanů v ni. Snažíme se účinně reagovat 
na současné i budoucí výzvy, jimž EU čelí v rychle se měnícím 
prostředí. 
 
Naše vize: naším cílem je být na špičce auditu veřejného sektoru a 
přispívat k odolnější a udržitelnější Evropské unii, jež prosazuje 
demokratické hodnoty, na nichž je založena. 
 
Naše auditní zprávy, přezkumy 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 orgánů 
veřejné správy v členských státech. 
 
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 zprávu o souhrnném rozpočtu EU, včetně prohlášení o věrohodnosti, 

— specifické výroční zprávy, které prezentují naše výroky vypracované na základě finančních auditů agentur a subjektů EU,  

— výroční zprávu o výkonnosti při plnění rozpočtu EU, 

— zvláštní zprávy o vybraných auditních tématech, zveřejňované v průběhu roku, především jako výsledek auditů výkonnosti,  

— přezkumy, které jsou popisnou a informativní analýzou určitých oblastí politiky nebo správy EU, 

— stanoviska, která využívá Evropský parlament a Evropská rada při schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU.  



EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).
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