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Auditoři EU schválili účetní závěrky evropských agentur, 
ale vyzývají ke zlepšení finančního řízení 
Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil účetní závěrky všech 41 agentur EU za rok 2018 jako 
spolehlivé, a potvrdil tak pozitivní výsledky z předchozích let. V letošní výroční zprávě, kterou 
EÚD dnes zveřejnil, auditoři rovněž vydali osvědčení o dobrém stavu příjmů a výdajů všech 
agentur s výjimkou Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), a to kvůli jeho 
přetrvávajícím problémům v oblasti plateb. Agentury by nicméně ještě měly zlepšit finanční 
řízení v různých oblastech, zejména postupy pro zadávání veřejných zakázek, aby bylo dosaženo 
plného souladu s příslušnými pravidly a zajištěno optimální využití prostředků. 

Agentury EU plní specifické technické, vědecké a řídicí úkoly, které napomáhají orgánům EU při 
tvorbě a realizaci politik v oblastech, jako je zdraví, bezpečnost, svoboda a spravedlnost. Sídlí 
v různých členských státech a zaměstnávají přibližně 11 400 osob, což je asi pětina celkového počtu 
zaměstnanců EU. Jejich celkový rozpočet na rok 2018 dosáhl 4,2 miliardy EUR (to je 20% nárůst 
oproti roku 2017), což odpovídá asi 2,9 % celkového rozpočtu EU. 

„Evropské agentury jsou nezbytným prvkem architektury EU a náš audit představuje roční kontrolu 
zdraví jejich finančního řízení,“ uvedl člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu  
Rimantas Šadžius. „Za rok 2018 jsme až na jednu výjimku potvrdili dobrý stav všech agentur.  
Ve většině z nich je však stále potřeba provést jistá zlepšení, a voláme proto po opatřeních na řešení 
nedostatků ve finančním řízení, především pak v souvislosti s veřejnými zakázkami.“ 

Auditoři vyjádřili za rok 2018 čistý výrok o účetních závěrkách všech 41 agentur, neboť zobrazují 
věrně jejich finanční situaci, výsledky jejich operací a peněžní toky v souladu s účetními pravidly. 
Dále vyjádřili čistý výrok o legalitě a správnosti příjmových a platebních operací agentur s výjimkou 
úřadu EASO, u něhož jsme vydali výrok s výhradou (ne však již záporný výrok) k platbám. 

Úřad EASO, který poskytuje podporu členským státům – v současnosti zejména Itálii a Řecku – 
v souvislosti s migrační krizí, přijal konkrétní a pozitivní opatření na zlepšení svého řízení. Auditoři 
však opět nalezli nesrovnalosti ve velkém zadávacím řízení uskutečněném v roce 2018 svědčící 
o tom, že nápravná opatření zatím nejsou plně účinná. Obzvláštní obavy vzbuzuje personální 
situace úřadu EASO, především neobsazená místa vedoucích pracovníků správního oddělení. 
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Vzhledem k nedostatku odborníků poskytovaných členskými státy úřad pověřoval plněním svých 
základních úkolů hospodářské subjekty v rozsahu, který vedl ke kritické závislosti na jejich službách. 
Tím byla trvale ohrožena kontinuita jeho činnosti v citlivé oblasti, která je klíčová pro účinné 
zvládnutí migračních toků v Evropě. 

V souvislosti s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z EU auditoři varují před možným 
snížením příjmů Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského orgánu pro 
bankovnictví (EBA), které dříve sídlily v Londýně, a orgánů v oblasti dohledu nad pojišťovnictvím  
a penzijním pojištěním (EIOPA) a cenných papírů a trhů (ESMA). Zdůrazňují také, že kontroly dohod 
o financování se spolupracujícími zeměmi, které provádí Evropská agentura pro pohraniční  
a pobřežní stráž (Frontex), nejsou zatím plně účinné. Pokud jde o orgán ESMA a Evropskou 
agenturu pro chemické látky (ECHA), auditoři připomínají, že výpočet výše poplatků musí vycházet 
z přesných informací. 

Zadávání veřejných zakázek zůstává v rámci finančního řízení agentur jednou z oblastí 
nejnáchylnějších k chybám. Auditoři v této oblasti zjistili různé nedostatky, k nimž například patří 
uplatnění nepřiměřených kritérií pro udělení zakázky, akceptování nezvykle nízkých nabídek nebo 
používání jednacího řízení namísto konkurenčnějších řízení. 

Pro zvýšení efektivity a dosažení úspor z rozsahu doporučují agenturám uplatňovat společná 
zadávací řízení. Zároveň jim doporučují využívat rámcové smlouvy, které jsou dostatečně specifické 
na to, aby umožňovaly spravedlivou soutěž. Varují také před přílišnou závislostí na externích 
poskytovatelích služeb, konzultantech a dočasných pracovnících, které některé agentury mohou 
využívat k tomu, aby vyrovnaly nedostatek vlastních statutárních zaměstnanců. Auditoři rovněž 
připomínají, že agentury by měly při využívání služeb těchto pracovníků dbát na nákladovou 
efektivitu a soulad s právními požadavky. 

Poznámky pro redaktory 

Počet agentur, na něž se vztahuje kontrolní činnost EÚD, se v průběhu let zvýšil a v roce 2019 
dosáhl 43, a to včetně dvou agentur, které jsou v současné době zakládány, ale které předmětem 
letošní výroční zprávy ještě nebyly: Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti. 

Většina agentur neprovádí velké výdajové programy, ale spíše úkoly technické nebo regulační 
povahy. S výjimkou Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) a Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB), které jsou financovány z vlastních 
zdrojů a které jsou odpovědné vlastním interním výborům či radám, je většina agentur financována 
téměř výhradně z rozpočtu EU a jejich účetní závěrky každoročně schvaluje Evropský parlament. 

Souhrnný dokument „Audit agentur EU za rok 2018 ve zkratce“ a plné znění „Výroční zprávy 
o agenturách EU za rozpočtový rok 2018“, která obsahuje podrobné informace o každé agentuře, 
jsou k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Výroční zprávu 
o společných podnicích pro výzkum zveřejní EÚD v listopadu. 
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