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Předmluva 

 

Naší úlohou jako nezávislého externího auditora Evropské unie (EU) je 
kontrolovat, zda se finanční prostředky EU vybírají a vynakládají 
v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou správně 
zaúčtovány. EU nepochybně dosahuje svého největšího dopadu 
prostřednictvím regulatorních opatření a mezinárodních dohod 
v oblastech jako obchod. I když se celkový roční rozpočet EU ve výši 
zhruba 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.  

Tato práce bude v roce 2019 důležitější než kdy předtím: do konce 
roku budou ukončena jednání o víceletém finančním rámci (VFR) EU na 
roky 2021 až 2027, Spojené království vystoupí z EU a bude zvolen 
nový Evropský parlament.  

Náš pracovní program na rok 2019 se soustředí na mnoho různých 
témat, která odrážejí výzvy, před nimiž EU v současnosti stojí. Zabývá 
se klíčovými oblastmi, kterými je udržitelné 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 a zjišťovat, zda EU 
plní to, co slíbila. 

Své auditní úkoly jsme vybrali na základě vyhodnocení  
hlavních rizik ve vztahu k výdajům a k provádění politik EU a zároveň 
jsme zohlednili předložené návrhy.  
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Několik úkolů vybraných na rok 2019, které se týkají mimo jiné 
relokace migrantů nebo státní podpory pro banky v EU, mají obzvláště 
vysokou prioritu. Naším záměrem je pracovat na těchto tématech tak, 
aby související zprávy mohly být zveřejněny do konce roku 2019. 
Během roku dokončíme také řadu dalších auditních úkolů a přezkumů. 

Podrobný seznam zvláštních zpráv a dokumentů založených na 
přezkumu, které chceme zveřejnit v roce 2019, najdete níže.  

Věříme, že široký záběr témat v našem pracovním programu na rok 
2019 nám umožní 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.  

 

 

 

 

předseda  
Klaus-Heiner Lehne 
 



3
Zvláštní zprávy a další publikace, které budou zveřejněny v roce 
2019 

Kategorie 
priority Název úkolu Cíl úkolu 

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a řešení změn v oblasti klimatu 

Vysoká priorita 

Pesticidy Cílem auditu je posoudit, zda opatření EU zaměřená na udržitelné používání pesticidů, přináší výsledky. 

Investice do zelené energie Cílem navrhovaného auditu je analyzovat, zda se v politikách EU v oblasti klimatu a energetiky při rozhodování 
o tom, kterou investici realizovat, uplatňují „zelená“ kritéria.

Priorita 

Ekologické potraviny Audit je zaměřen na kontrolní systém produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických produktů. 

Přeshraniční poskytování zdravotní 
péče 

Prověřit, jak účinně Komise monitoruje provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči a dohlíží na ně, zatím 
dosažené výsledky, zavedený rámec a opatření spolufinancovaná EU na podporu provádění směrnice. 

Výzkum a inovace pro oblasti klimatu a 
energetiky Účelem auditu je posoudit podporu Evropské komise určenou na výzkum a inovace ve skladování energie. 

Stabilizace příjmů v SZP Audit se zaměří na nástroje pro řízení rizika navrhované pro SZP (tj. pojištění, vzájemné fondy a nástroje ke 
stabilizaci příjmu), obzvláště na jejich provádění a doplňkovost/synergie s jinými opatřeními. 

Inventury skleníkových plynů Zkoumat systém EU pro shromažďování, kontrolu a vykazování údajů o emisích skleníkových plynů a zmírňujících 
opatřeních. 

Jaderná bezpečnost Ověřit, jak se Komise a členské státy připravily na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, záruky v jaderné oblasti, 
nakládání s radioaktivními odpady a jaderné zabezpečení. 

Systém EU pro měření emisí vozidel Cílem je nastínit problémy a reakce institucí v souvislosti s emisemi vozidel. 

Antimikrobiální rezistence Cílem navrhovaného auditu je provést inventuru opatření na úrovni EU v boji proti vzrůstající hrozbě 
antimikrobiální rezistence a posoudit jejich účinnost.  
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Kategorie 

priority Název úkolu Cíl úkolu 

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a řešení změn v oblasti klimatu 

Evropské environmentální účty Audit se především zaměří na úlohu Komise při správě evropských environmentálních účtů. 
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Kategorie 

priority Název úkolu Cíl úkolu 

Investice pro soudržnost, růst a začleňování 

Vysoká priorita 
Silnice spojující evropské regiony 

Cílem navrhovaného auditu je posoudit, jak vybrané silniční projekty plní strategické cíle, kterými je posílit 
meziregionální propojení a zajistit optimální tok zboží a osob tím, že se omezí současná úzká místa v dopravních 
tocích. 

Kulturní investice EU Cílem navrhovaného auditu je posoudit účinnost a doplňkovost financování, které EU poskytuje v oblasti kultury. 

Priorita 

Náklady na provádění ESI fondů 
v období 2014–2020 

Cílem auditu je posoudit existenci a spolehlivost dostupných informací o nákladech na provádění politiky 
soudržnosti a to, jak tyto informace využívá Komise a členské státy. 

Podvody v oblasti soudržnosti Posoudit, zda orgány odpovědné za programy náležitě řídí opatření proti podvodům ve výdajích na politiku 
soudržnosti EU. 

Elektřina z větru a solární fotovoltaická 
elektřina 

Posoudit koncepci, provádění a monitorování strategie EU a národních strategií v oblasti výroby větrné energie a 
solární fotovoltaické energie a to, zda právní rámec EU a členských států a jejich financování podporují tyto 
strategie účinným způsobem. 

Zavádění systému SESAR 
Cílem auditu je přezkoumat potřebu a koncepci opatření EU v zaváděcí fázi programu pro výzkum uspořádání 
letového provozu (ATM) jednotného evropského nebe (SESAR), řízení finančních prostředků přidělených na tento 
program a také to, do jaké míry přispívá k lepší výkonnosti ATM.  

Výkonná agentura pro inovace a sítě 
(INEA) 

Nákladovou efektivnost a účinnost agentury lze měřit posouzením následujících oblastí: strategie a mandátu, 
správy a řízení programů a správních výdajů a personálního řízení. 

Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) 

Posoudit, zda byl FEAD koncipován tak, aby byl účinným nástrojem, který zmírňuje chudobu a přispívá 
k sociálnímu začleňování nejchudších osob.  

Zkušenosti získané v oblasti soudržnosti Cílem navrhovaného informačního dokumentu je shrnout a analyzovat hlavní stále platné auditní připomínky ze 
zvláštních zpráv EÚD v oblasti soudržnosti z období 2007–2013 a 2014–2020. 
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Kategorie 

priority Název úkolu Cíl úkolu 

Výzvy v oblasti migrace, bezpečnosti a globálního udržitelného rozvoje 

Vysoká priorita 

Relokace migrantů 
Cílem navrhovaného auditu je posoudit roli Komise při provádění nouzového mechanismu pro relokaci 
(mechanismu kvót) zřízeného rozhodnutími Rady 2015/1523 a 2015/1601 a provést hloubkovou následnou 
kontrolu zvláštní zprávy č. 6/2017 „Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený na hotspotech“. 

Kvalita údajů o rozpočtové podpoře Cílem navrhovaného auditu je posoudit, zda údaje o výkonnosti, na jejichž základě Komise vyplácí variabilní tranše 
rozpočtové podpory, jsou spolehlivé a zda jsou vyjádření Komise o účinnosti rozpočtové podpory odůvodněná. 

Obrana 
Cílem navrhovaného informačního dokumentu je přezkoumat obrannou politiku EU, včetně jejích mechanismů 
spolupráce a správy, dosažených výsledků a přidané hodnoty jejích mechanismů financování, které přispívají 
k obraně. 

Priorita Ochrana hranic (informační systémy 
pro vnitřní bezpečnost) 

Při auditu se bude posuzovat, zda členské státy a orgány EU spolupracují na tom, aby nástroje a informace 
potřebné pro udržování vysoké míry bezpečnosti na našich hranicích byly dostupné (správa, koordinace a 
spolupráce). Audit se zaměří na informace a nástroje, které mají k dispozici příslušníci pohraniční stráže, a na to, 
zda tyto informační systémy odpovídají jejich potřebám (dostupnost informací, školení a podpora). 
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Kategorie 

priority Název úkolu Cíl úkolu 

Fungující jednotný trh a udržitelná měnová unie 

Vysoká priorita Státní podpora pro banky v EU Cílem navrhovaného auditu je posoudit efektivnost a účinnost postupů EU v oblasti státní podpory a podpory 
z fondu. 

Priorita 

Náchylnost elektronického 
obchodování k podvodům 

Posoudit, zda kontrolní a regulační rámec zavedený Komisí a členskými státy pro výběr DPH a cla v souvislosti 
s elektronickým obchodováním je efektivní a chrání rozpočet EU. 

Rizikový kapitál Posoudit roli Komise při řízení finančních nástrojů rizikového kapitálu v rámci různých programů. 

Zátěžový test v rámci celé EU 
provedený orgánem EBA Posoudit, zda zátěžové testování bank v rámci celé EU je účinnější a efektivnější. 

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

Fiskální stabilita v EU 
Audit toho, jak účinně Komise posuzuje koncepci a provádění národních fiskálních rámců, které napomáhají tomu, 
aby členské státy dodržovaly cíle Paktu o stabilitě a růstu, jak to vyžaduje balíček šesti právních aktů, balíček dvou 
právních aktů a rozpočtový pakt. 

Inovace v malých a středních podnicích 
Cílem navrhovaného auditu je posoudit, jak Komise řídila financování výzkumu v rámci programu Horizont 2020 a 
jak podporovala úspěšné inovace malých a středních podniků, se zvláštním zaměřením na vyhodnocení rizik pro 
přidanou hodnotu EU a na doplňkovost s dalšími unijními a národními programy a fondy. 



8
Kategorie 

priority Název úkolu Cíl úkolu 

Odpovědnost a efektivnost při financování a správě Unie 

Vysoká priorita 

Etický rámec ve vybraných orgánech a 
institucích EU 

Posoudit, zda vybrané orgány a instituce EU mají vhodné etické rámce. Budeme zkoumat etické požadavky 
vyplývající z předpisů, postupy pro uplatňování etických rámců a nakolik jsou zaměstnanci o těchto rámcích 
informováni a jak je vnímají. 

Zlepšování právní úpravy 
Cílem navrhovaného informačního dokumentu je shromáždit výsledky auditu a přezkumů EÚD, které se týkají 
současné iniciativy Komise „Zlepšování právní úpravy“, k začátku nového legislativního období (tj. v druhé 
polovině roku 2019). 

Priorita 

Reforma služebního řádu EU Posoudit, zda revize služebního řádu z roku 2014 vedla ke zvýšení efektivnosti v Komisi. 

Účast veřejnosti na tvorbě právních 
předpisů EU 

Posoudit, zda jsou veřejné konzultace Komise účinné. Zaměříme se na koncepci a provádění rámce Komise pro 
veřejné konzultace. 

Podávání zpráv o udržitelnosti Cílem navrhovaného úkolu je posoudit, zda Komise a další orgány a instituce a agentury EU vykazují údaje 
o udržitelnosti a cílech udržitelného rozvoje Agendy 2030 strategickým a strukturovaným způsobem.
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O nás 

 
 
Kolegium EÚD na jednání konaném 12. července 2018 

Naším posláním coby externího auditora EU 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 pověřených prováděním politik a programů 
EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a veřejných orgánů 
v členských státech. 

A konečně prostřednictvím své práce chceme občanům pomáhat 
lépe pochopit, jak se EU a její členské státy vyrovnávají s dnešními 
i budoucími výzvami. 
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Naše výstupy 

Vydáváme:  

 výroční zprávy o souhrnném rozpočtu EU a evropských 
rozvojových fondech, včetně prohlášení o věrohodnosti; 

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

 stanoviska, která využívá Evropský parlament a Rada při 
schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU;  

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

 zprávy vypracované na základě přezkumů jako situační zprávy, 
informační dokumenty a rychlé přezkumy.  

 výroční zprávy o činnosti obsahující informace o naší práci a 
přehled našich činností v daném roce. 



OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: http://europa.eu/contact.

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: http://europa.eu/contact. 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: http://europa.eu.  

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: http://publications.europa.eu/
eubookshop. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska
(viz http://europa.eu/contact).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 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) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i 
nekomerční účely.



Q
J-A

B-12-025-EN
-C

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu


	Předmluva
	Zvláštní zprávy a další publikace, které budou zveřejněny v roce 2019
	O nás
	Naše výstupy
	Vydáváme:




