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Auditoři budou zkoumat odolnost 
orgánů EU v období pandemie 
Pandemie COVID-19 měla dalekosáhlé dopady na činnost orgánů EU. Evropský účetní 
dvůr (EÚD) v současné době zkoumá, s jakou odolností orgány EU na krizi způsobenou 
touto pandemií reagovaly a jaká poučení z toho vyvodily. 

„Pandemie COVID-19 přinutila organizace na celém světě upravit své pracovní metody, aby mohly 
pokračovat ve své činnosti,“ uvedl člen Účetního dvora odpovědný za audit Marek Opiola. „Orgány 
EU v tom nejsou žádnou výjimkou: i ony musely reagovat a přizpůsobit se novým okolnostem. Náš 
audit zkoumá, jaká tato reakce byla a jaká poučení orgány z krize vyvodily.“ 

EÚD provádí audit odolnosti hlavních orgánů EU (tj. Parlamentu, Rady, Komise a Soudního dvora) 
v souvislosti s pandemií COVID-19. Bude zaměřen na reakci v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku a 
také v zemích, kde působí Společné výzkumné středisko Komise.  

Auditoři budou zejména zjišťovat, zda orgány EU měly k dispozici komplexní a pravidelně 
aktualizované plány kontinuity provozu a připravenosti a zda tyto plány odpovídaly uznávaným 
standardům. Budou rovněž prověřovat, jak se reakce orgánů v průběhu krize vyvíjela a jak byly 
schopny plnit své mandáty a současně čelit novým problémům, které krize přinesla. Audit se také 
soustředí na poučení, které z krize orgány vyvodily, aby se připravily na období po pandemii.  

Tento audit je součástí několika auditů, které Evropský účetní dvůr provádí na posouzení dopadu 
krize způsobené pandemií COVID-19 v EU. Zatímco ostatní auditní činnost je zaměřena na reakci 
prostřednictvím politik EU, tento audit se týká samotných orgánů Unie, které tuto reakci 
uskutečňují. 

EÚD nedávno zveřejnil dva přezkumy o reakci EU na krizi COVID-19, jeden o zdraví a druhý o 
hospodářských aspektech a rovněž zvláštní zprávu o právech cestujících v letecké dopravě 
v průběhu pandemie. Ve svém pracovním programu na období 2021+ Účetní dvůr uvádí, že čtvrtina 
jeho auditů bude letos souviset s pandemií COVID-19 a souborem opatření na podporu oživení. 

Základní informace  

Každý z orgánů EU funguje v zásadě nezávisle. Co se týče řízení pracovní síly, jsou orgány Unie do 
velké míry autonomní, ovšem v rámci společného regulačního rámce. Oblasti jako plán kontinuity 
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provozu, hodnocení rizik, bezpečnost IT, pracovní podmínky nebo správa budov se řídí vnitřními 
předpisy jednotlivých orgánů.  

Audit by měl být dokončen ve druhé polovině roku 2022. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí 
z přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, 
závěry nebo doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu). 

Kontakt pro tisk 

Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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