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Auditoři žádají jasný a formální mandát k provádění auditu 
Evropského měnového fondu  

Postavení Evropského účetního dvora jako externího auditora navrhovaného Evropského měnového fondu 
(EMF) by mělo být vymezeno jasněji, uvádí se ve stanovisku Evropského účetního dvora. Dále se v něm 
doporučuje, aby Evropský parlament při výkonu dohledu nad fondem přihlížel k práci auditorů. 

Evropská komise navrhuje zřídit EMF jako náhradu stávajícího Evropského mechanismu stability, který poskytuje 
finanční pomoc zemím eurozóny, jež se ocitly v závažných finančních problémech. Vzhledem k tomu, že kapitál 
Evropského mechanismu stability financují členské země na základě smlouvy, kterou uzavřely, stojí mimo rámec 
rozpočtu EU.  

Auditoři ve svém stanovisku návrh Komise vítají, ale zdůrazňují, že by měl zahrnovat pevný rámec vyvozování 
odpovědnosti, v němž by se parlamentní dohled nad novým fondem opíral o výrok EÚD jako externího auditora. 
Aby se posílilo vyvozování odpovědnosti a veřejná kontrola, volají auditoři po jasném a formálním postupu, 
kterým by se při udílení absolutoria braly do úvahy auditní zprávy. Komise v současnosti navrhuje, aby správnost 
finančních operací EMF, soulad s předpisy, výkonnost a řízení rizik prověřoval EÚD, soukromé auditorské 
společnosti a rada auditorů fondu.  

„Vítáme cíl Komise začlenit ESM do právního rámce EU,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
stanovisko Alex Brenninkmeijer. „Obecně je třeba se vyhýbat vícero auditním mandátům, aby se snížilo riziko 
protichůdných výroků a zdvojování či překrývání činností.“ 

Auditoři upozorňují, že aby nedocházelo ke zdvojování činností, které je nákladné, mělo by být postavení EÚD 
jako nezávislého externího auditora EMF v jakémkoliv právním předpisu jednoznačně vymezeno, aby bylo 
zřejmé, že role soukromých auditorských společností a jakékoliv další auditní činnosti jsou k jejich práci 
doplňkové. Nebude-li toto jasně stanoveno, mohlo by to vést k závěru, že zadání auditní práce ostatním 
subjektům vylučuje mandát EÚD provádět externí audit.  

Auditoři rovněž uvádějí řadu zásadních výzev v souvislosti s rámcem auditu a vyvozování odpovědnosti 
stávajícího Evropského mechanismu stability. Podle jejich slov je funkční období členů rady auditorů příliš krátké 
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a rada informuje o svých auditních zjištěních pouze ve velmi omezené míře. Audit a hodnocení výkonnosti 
Evropského mechanismu stability se rovněž provádí jen omezeně. 

Poznámky pro redaktory 

Vedoucí představitelé EU připravili na politické úrovni půdu pro to, aby navrhovaná reforma mohla postupovat 
ve dvou fázích. Do konce roku 2018 budou připraveny klíčové prvky posíleného Evropského mechanismu stability 
(ESM) včetně případných dalších opatření k upevnění jeho postavení a správy. Tímto krokem se zohlední návrh 
Komise při zachování mezivládního charakteru ESM. V dlouhodobějším výhledu mohou členské státy ESM a EU 
zvážit úplné začlenění ESM do právního rámce EU. 

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových 
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní 
orgány, tedy Evropský parlament a Rada. 

Stanovisko EÚD č. 2/2018 k mechanismům vyvozování odpovědnosti a auditu Evropského měnového fondu 
(EMF) je v současné době k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. Další jazykové verze 
budou k dispozici v nejbližší době. 
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