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DVOR AUDÍTOROV

Európsky dvor audítorov je zodpovedný za audit financií EÚ. Dvor audítorov sa ako externý
audítor EÚ podieľa na zlepšovaní finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý
ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 285 – 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

ŠTRUKTÚRA

A. Členovia
1. Počet členov
Jeden člen za každý členský štát (Zmluva z Nice formálne potvrdila to, čo bolo dovtedy len
uznávaným postupom), čiže v súčasnosti 28 členov.
2. Požiadavky
Členovia Dvora audítorov musia:
— byť v minulosti alebo súčasnosti členom konkrétneho externého audítorského orgánu vo

svojej krajine alebo mať špeciálnu kvalifikáciu pre tento úrad,

— jasne preukázať svoju nezávislosť.

3. Postup vymenovania
Členovia Dvora audítorov sú menovaní:
— Radou na základe kvalifikovanej väčšiny,

— na základe odporúčania príslušného členského štátu pre svoj vlastný mandát,

— po konzultácii s Parlamentom.

B. Druh mandátu
1. Obdobie
Šesť rokov s možnosťou opätovného vymenovania do funkcie. Funkčné obdobie predsedu trvá
tri roky s možnosťou opätovného vymenovania do funkcie.
2. Štatút
Členovia Dvora audítorov majú rovnaké výsady a imunity ako sudcovia Súdneho dvora.
3. Úlohy
Členovia musia byť pri výkone svojich povinností úplne nezávislí. To znamená, že:
— nesmú požadovať ani prijímať žiadne vonkajšie pokyny,
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— sú povinní zdržať sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s ich funkciou,

— nesmú vykonávať žiadnu inú pracovnú činnosť, či už platenú alebo neplatenú,

— ak porušia tieto podmienky, Súdny dvor ich môže zbaviť výkonu úradu.

C. Organizácia
Dvor audítorov volí svojho predsedu spomedzi svojich členov na obdobie troch rokov
s možnosťou opätovného zvolenia.
Dvor audítorov tvorí päť komôr, ktoré sú zodpovedné za osobitné oblasti výdavkov a príjmov.
Každá komora má dve oblasti povinností: po prvé, schvaľuje osobitné správy, špecifické ročné
správy a stanoviská; po druhé, vypracúva návrhy pripomienok k výročným správam týkajúcim
sa všeobecného rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu, ako aj návrhy stanovísk, ktoré
prijíma Dvor audítorov ako celok.
Komory dopĺňajú dva horizontálne výbory:
— výbor poverený kontrolou kvality auditu, ktorý sa zaoberá otázkami politík, noriem

a metodiky auditu EDA, podporou a rozvojom auditu a kontrolou kvality auditu, a

— správny výbor, ktorý sa zaoberá všetkými administratívnymi záležitosťami
a rozhodnutiami v oblasti komunikácie a stratégie.

PRÁVOMOCI

A. Audity dvora audítorov
1. Rozsah pôsobnosti
Právomoci Dvora audítorov zahŕňajú všetky operácie týkajúce sa príjmov či výdavkov
Európskej únie alebo akýchkoľvek orgánov EÚ. Dvor audítorov vykonáva audity s cieľom
dosiahnuť primerané záruky, pokiaľ ide o:
— hodnovernosť ročných účtovných závierok Európskej únie,

— zákonnosť a správnosť príslušných operácií, a

— riadne finančné hospodárenie.

2. Metódy auditu
Kontrola Dvora audítorov je nepretržitá; vykonáva sa najmä pred ukončením príslušného
rozpočtového roka. Kontrola je založená na účtovných záznamoch a môže sa tiež vykonať
priamo na mieste. To znamená:
— v inštitúciách EÚ,

— v každom orgáne, ktorý v mene EÚ spravuje príjmy a výdavky,

— v priestoroch fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je príjemcom platieb z rozpočtu EÚ.

V členských štátoch sa kontrola vykonáva v spolupráci s príslušnými národnými orgánmi
alebo útvarmi. Vyžaduje sa od nich, aby Dvoru audítorov predložili všetky dokumenty alebo
informácie, ktoré dvor považuje za potrebné pri výkone svojich úloh.
Dvor audítorov nedisponuje vyšetrovacími právomocami. Prípady korupcie a zneužívania
finančných prostriedkov organizovaným zločinom preto nahlasuje Európskemu úradu pre boj
proti podvodom (OLAF), ktorý tieto prípady následne vyšetruje.
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3. Ďalšie výsady
Dvor audítorov predkladá na základe svojich auditov Parlamentu a Rade každoročné vyhlásenie
o vierohodnosti („DAS“ z francúzskeho déclaration d'assurance), ktoré sa týka vierohodnosti
vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií. Dvor audítorov uverejňuje:
— výročnú správu o plnení rozpočtu EÚ za príslušný rozpočtový rok, ktorá zahŕňa vyhlásenie

o vierohodnosti, a predkladá ju inštitúciám EÚ a zverejňuje v úradnom vestníku spolu
s odpoveďami inštitúcií na pripomienky Dvora audítorov,

— vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa Európskeho rozvojového fondu (ERF),

— osobitné správy o témach mimoriadneho záujmu, najmä o otázkach riadneho finančného
hospodárenia,

— špecifické ročné správy týkajúce sa orgánov EÚ,

— situačné správy, v ktorých sa zaoberá širokými témami týkajúcimi sa otázok priamo
súvisiacich s právomocou dvora na základe vlastného výskumu a nadobudnutých
skúseností.

B. Poradné právomoci
V súlade s článkom 287 ods. 4 ZFEÚ môžu ostatné inštitúcie požiadať Dvor audítorov
o stanovisko vždy, keď to považujú za náležité. Dvor je povinný vydať stanovisko, ak Rada:
— prijme finančné nariadenia, ktoré určujú postup pri stanovovaní a plnení rozpočtu a pri

predkladaní a audite účtov,

— určí metódy a postupy, podľa ktorých Komisia využíva vlastné zdroje EÚ,

— stanoví pravidlá, ktoré sa týkajú pôsobnosti finančných kontrolórov a povoľujúcich
a účtovných úradníkov alebo

— prijme opatrenia na boj proti podvodom.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI A MIERA CHYBOVOSTI

Približne polovica výdavkov EÚ auditovaných v roku 2016 bola pod úrovňou 2 % prahu
pre významnú mieru chýb. Audítori preto k platbám za rok 2016 vydali výrok s výhradou
a nie záporný výrok. Je to ich prvý výrok s výhradou od roku 1994, odkedy Dvor audítorov
vydáva každoročné vyhlásenie o vierohodnosti. Celkovo sa v poslednom desaťročí zaznamenalo
výrazné zlepšenie: Od roku 2006 do roku 2011 bola Komisia úspešná v zlepšovaní finančného
hospodárenia, keď znížila mieru chybovosti zo 7 % v roku 2006 na 3,9 % v roku 2011. Miera
chybovosti sa však v roku 2012 zvýšila na 4,8 %, v roku 2013 mierne klesla na 4,7 % (4,5 %[1]),
v roku 2014 na 4,4 % , v roku 2015 na 3,8 % a v roku 2016 na 3,1 %. Audítori vydali výrok bez
výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ za rok 2016, t. j. schválili ich, tak ako každý rok od
roku 2007. V príjmoch sa v roku 2016 nevyskytli žiadne závažné chyby. Pokiaľ ide o výdavky,
hlavný vplyv na mieru chybovosti má rozdiel medzi systémami preplácania, v rámci ktorých EÚ
uhrádza oprávnené výdavky na základe vyhlásení zo strany príjemcov, a systémami založenými
na nárokoch, v rámci ktorých sa platby vyplácajú v prípade splnenia podmienok. Napríklad
v prípade Hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti bola odhadovaná miera chybovosti
na úrovni 4,8 %, a pokiaľ ide o Prírodné zdroje: rozvoj vidieka, životné prostredie, klímu

[1]Údaje za rok 2013 boli prepočítané, aby zodpovedali štruktúre výročnej správy za rok 2014 a umožnili tak
porovnanie týchto dvoch rokov.
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a rybné hospodárstvo, dosiahla 4,9 % (v oboch prípadoch náhrady nákladov), zatiaľ čo v prípade
výdavkov na základe nárokov bola miera chybovosti pod úrovňou 2 %.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Dvor audítorov vznikol v roku 1977 na podnet Európskeho parlamentu. V roku 1993 sa stal
právoplatnou inštitúciou EÚ. Odvtedy pomáha Európskemu parlamentu a Rade pri vykonávaní
ich kontrolnej funkcie v súvislosti s plnením rozpočtu.
Výročná správa a osobitné správy sú pre Parlament podkladom v procese udeľovania absolutória
za príslušný rok, počas ktorého posudzuje správy dvora z politického hľadiska. Členovia Dvora
audítorov sú vyzvaní, aby predložili svoje správy na zasadnutiach výboru a odpovedali na otázky
predložené európskymi poslancami.
Dvor audítorov a Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) organizujú
niekoľko schôdzí, na ktorých členovia výboru CONT diskutujú s členmi Dvora audítorov
o svojich politických prioritách, o ročnom pracovnom programe Dvora audítorov, podrobných
dojednaniach o spolupráci atď. Parlament tiež vo svojich výročných uzneseniach o udelení
absolutória Dvoru audítorov predkladá návrhy týkajúce sa týchto otázok.
Treba tiež poznamenať, že výbor CONT vypočúva kandidátov na funkciu členov Dvora
audítorov. Odborné znalosti členov Dvora audítorov okrem toho pomáhajú poslancom pri
príprave právnych predpisov týkajúcich sa finančných záležitostí.
Rudolfs Verdins
10/2017


	Dvor audítorov
	Právny základ
	Štruktúra
	Právomoci
	Vyhlásenie o vierohodnosti a miera chybovosti
	Úloha Európskeho parlamentu


