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ÚČETNÍ DVŮR

Evropský účetní dvůr (EÚD) má na starosti kontrolu finančních prostředků Evropské
unie. Jako externí auditor EU přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná
jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

— Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
(viz zejména hlava XIV o externím auditu a udělení absolutoria).

STRUKTURA

A. Členové
1. Počet
Po jednom členu z každého členského státu (Niceská smlouva formalizovala to, co bylo
až do té doby pouze obecně přijatým postupem), v zásadě tedy 27[1].
2. Požadavky
Členové musí:
— ve svých zemích působit v externích auditorských orgánech nebo mít z těchto

orgánů pracovní zkušenost z minulosti nebo mít pro tuto funkci zvláštní kvalifikaci,

— poskytovat veškeré záruky nezávislosti.

3. Postup jmenování
Členové jsou jmenováni:
— Radou, která rozhoduje kvalifikovanou většinou,

— na základě doporučení všech členských států, přičemž každý stát navrhne svého
kandidáta,

— po konzultaci s Evropským parlamentem.

[1]V současné době má Účetní dvůr pouze 26 členů, neboť portugalské místo je již více než rok neobsazeno (v době
vypracování tohoto dokumentu, tj. v prosinci 2022).
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B. Funkční období
1. Délka
Délka mandátu je šest let s možností prodloužení.
2. Právní postavení
Na členy Účetního dvora se vztahují tytéž výsady a imunity jako na soudce Soudního
dvora.
3. Povinnosti
Členové musí „svou funkci vykonávat zcela nezávisle“. To znamená:
— nesmějí vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného vnějšího zdroje,

— musí se zdržet jakéhokoli jednání neslučitelného s povahou jejich funkce,

— nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální
činnost,

— pokud tyto podmínky poruší, Soudní dvůr je může odvolat z funkce.

C. Organizace
Kolegium volí z řad svých členů předsedu na tříleté funkční období s možností
prodloužení.
Dvůr sestává z pěti senátů, které jsou odpovědné za konkrétní oblasti výdajů a příjmů:
— Senát I: udržitelné využívání přírodních zdrojů,

— Senát II: investice ve prospěch soudržnosti, růstu a začlenění,

— Senát III: vnější činnost, bezpečnost a spravedlnost,

— Senát IV: regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství,

— Senát V: financování a správa Evropské unie.

Každý senát odpovídá za dvě oblasti: přijímá jednak zvláštní zprávy, specifické
výroční zprávy a stanoviska, jednak připravuje návrhy připomínek pro výroční zprávu
o souhrnném rozpočtu EU, výroční zprávu o Evropském rozvojovém fondu a návrhy
stanovisek, které pak přijímá Účetní dvůr jako celek.
Účetní dvůr má přibližně 950 zaměstnanců a sídlí v Lucemburku.

PRAVOMOCI

A. Audity Účetního dvora
1. Působnost
Pravomoc Účetního dvora pokrývá všechny příjmové a výdajové operace Unie a všech
subjektů zřízených Unií. Účetní dvůr provádí účetní audity, aby se ujistil o:
— věrohodnosti účetních závěrek Evropské unie (finanční audit),

— legalitě a správnosti uskutečněných operací (audit souladu s předpisy), a

— řádnosti finančního řízení (audit výkonnosti).
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2. Metody šetření
Kontrolní činnost Účetního dvora je průběžná; kontroly mohou být prováděny před
účetní závěrkou příslušného rozpočtového roku. Provádí se na základě účetních
dokladů a mohou být vykonávány také na místě, a to:
— v orgánech, institucích a agenturách EU,

— v kterékoli organizaci, jež spravuje příjmy a výdaje jménem Unie,

— u kterékoli fyzické či právnické osoby, které přijímají platby z rozpočtu EU.

V členských státech se audit provádí v součinnosti s vnitrostátními nejvyššími
kontrolními orgány. Kontrolované subjekty musí předat Účetnímu dvoru všechny
dokumenty nebo údaje, které Účetní dvůr považuje za nezbytné pro daný účel.
Účetní dvůr nemá vyšetřovací pravomoci. Případy potenciálních podvodů a korupce
tedy hlásí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům nebo Úřadu evropského
veřejného žalobce, které tyto případy následně vyšetřují v závislosti na jejich
příslušných pravomocích.
3. Zprávy o auditu
Po provedení auditů Účetní dvůr zveřejňuje:
— výroční zprávu o plnění rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF),

včetně prohlášení o věrohodnosti, se zaměřením na soulad a řádnost (nejpozději
do 15. listopadu),

— výroční zprávy o výkonnosti rozpočtu EU za období 2019–2021 (od roku 2022
bude aspekt výkonnosti opět uváděn v běžné výroční zprávě),

— specifické výroční zprávy týkající se agentur, decentralizovaných subjektů
a společných podniků EU,

— zvláštní zprávy na důležitá témata, která se zejména týkají otázek řádného
finančního řízení a konkrétních výdajových oblastí či oblastí politiky,

— přezkumy, které se týkají politik a témat řízení z širokého pohledu, představují
analýzu oblastí nebo otázek, které doposud nebyly kontrolovány, nebo vytvářejí
faktický základ pro určitá témata.

B. Poradní pravomoci
Na základě čl. 287 odst. 4 SFEU mohou ostatní orgány a instituce požádat Účetní
dvůr o vyjádření stanoviska, kdykoli to uznají za vhodné. Stanovisko Účetního dvora
je nezbytné v případě, kdy Rada:
— přijímá finanční nařízení určující postup pro sestavování a plnění rozpočtu

a předkládání a audit účetnictví,

— určuje metody a postup, kterými se vlastní rozpočtové zdroje EU dávají k dispozici
Komisi,

— stanoví pravidla týkající se odpovědnosti finančních kontrolorů, schvalujících osob
a účetních, nebo
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— přijímá opatření k zamezení podvodům.

VÝROČNÍ ZPRÁVY ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021

A. Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2021
Celková míra chyb u výdajů se v roce 2021 zvýšila na 3,0 % ve srovnání s 2,7 %
v roce 2020. 63 % kontrolovaných výdajů představovaly výdaje s vysokým rizikem, tj.
především úhradové platby, které podléhají složitým pravidlům a kritériím způsobilosti.
Tento typ plateb se často provádí v rámci politiky soudržnosti a programů rozvoje
venkova, které jsou spravovány na základě sdíleného řízení mezi Komisí a členskými
státy.
Míra chyb u tohoto typu plateb se odhaduje na 4,7 % (ve srovnání se 4,0 % v roce 2020
a s 4,9 % v roce 2019), což je nad prahem významnosti a byla klasifikována jako
„rozsáhlá“. Účetní dvůr proto již třetí rok po sobě vydal záporný výrok o správnosti
operací, na nichž se účetní závěrka zakládá (a nikoli výrok s výhradou, jako tomu bylo
v letech 2016–2018), přičemž poukázal na přetrvávající problémy, které je třeba řešit.
Kromě toho, že provedl audit výdajů v rámci řádného rozpočtu EU, vydal Účetní
dvůr také samostatné stanovisko k výdajům z Fondu na podporu oživení a odolnosti.
Takové stanovisko bude vydávat po celou dobu existence fondu. Finanční prostředky
z tohoto fondu se vyplácejí po dosažení určitých milníků a cílů. Audit Účetního dvora se
zaměřil na to, zda Komise shromáždila dostatek náležitých důkazů, aby podložila své
posouzení míry splnění příslušných milníků. V roce 2021 bylo jednorázově vyplaceno
11,5 miliardy Španělsku poté, co dosáhlo 52 milníků souvisejících s reformami.
Účetní dvůr zjistil, že jeden z milníků nebyl splněn uspokojivě, avšak dopad tohoto
nesplnění nepovažoval za významný. Dospěl nicméně k závěru, že Komise dosud
nemá k dispozici metodu pro kvantifikaci dopadu nesplnění milníku nebo cíle a pro
určení částky, která by v důsledku toho neměla být vyplacena.
B. Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci
roku 2021
Účetní dvůr rozdělil svou výroční zprávu za roky 2019, 2020 a 2021 v rámci pilotního
projektu na dvě části: za prvé se jedná o výroční zprávu zaměřenou na spolehlivost
účetní závěrky EU a legalitu a správnost uskutečněných operací a za druhé o zprávu
o výkonnosti výdajových programů z rozpočtu EU. Učinil tak v reakci na žádosti Rady
a Parlamentu, a zejména Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), o poskytnutí
podrobnějších analýz výkonnosti výdajových programů EU, což je úkol, který EÚD plní
i ve svých zvláštních zprávách o výkonnosti. Toto rozdělení přineslo větší důraz na
výsledky dosažené pomocí rozpočtu EU a umožnilo zohlednění výroční zprávy Komise
o řízení a výkonnosti. Tato zpráva se zveřejňuje až na konci června roku následujícího
po daném rozpočtovém roce, a proto ji nelze zahrnout do výroční zprávy Účetního
dvora. Po vydání zpráv za rozpočtový rok 2022 však Účetní dvůr přestane výroční
zprávu o výkonnosti vydávat a aspekt výkonnosti opět začlení do výroční zprávy,
konkrétně do její kapitoly 3.
Zpráva o výkonnosti za rok 2021 analyzuje výsledky rozpočtu, pokud jde
o zohledňování pěti horizontálních politických priorit v programech víceletého
finančního rámce na období 2021–2027, totiž i) boje proti změně klimatu, ii) zachování
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biologické rozmanitosti, iii) rovnosti žen a mužů, iv) cílů udržitelného rozvoje
stanovených OSN a v) digitální transformace.
Zpráva rovněž zkoumá, zda výkonnostní rámec Komise odpovídajícím způsobem
měří přínos rozpočtu EU k horizontálním prioritám. Komise sleduje výdaje na klima,
biologickou rozmanitost a problematiku genderu (její metodika pro tuto oblast je méně
propracovaná než pro dvě předchozí zmíněné oblasti).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Účetní dvůr byl zřízen v roce 1977 z podnětu Parlamentu. Orgánem EU se stal
v roce 1993. Od té doby napomáhá Evropskému parlamentu a Radě při výkonu jejich
úlohy při kontrole plnění rozpočtu. Výroční a zvláštní zprávy slouží Parlamentu jako
podklad pro každoroční udělování absolutoria.
Členové Účetního dvora jsou vyzýváni, aby své zprávy prezentovali na schůzích
výborů a odpovídali na otázky poslanců EP, zejména v parlamentním Výboru pro
rozpočtovou kontrolu (CONT), ovšem také na schůzích výboru CONT pořádaných
společně s jedním či několika specializovanými výbory, nebo pouze na schůzích
specializovaného výboru v případě, že projednávané otázky nejsou pro výbor CONT
dostatečně zajímavé. Každý rok pořádá Účetní dvůr a výbor CONT schůze, na nichž
členové výboru CONT diskutují se členy Účetního dvora o svých politických prioritách,
ročním pracovním programu Účetního dvora, podrobných ujednáních o spolupráci
atd. Předseda EÚD se jednou ročně účastní schůze Konference předsedů výborů
Parlamentu, aby představil roční pracovní program EÚD a vyzval všechny výbory,
aby předložily své návrhy pro příští program. Parlament také činí návrhy k těmto
záležitostem ve svých každoročních usneseních o udělení absolutoria Účetnímu dvoru.
Je rovněž třeba poznamenat, že se ve výboru CONT konají slyšení kandidátů na členy
Účetního dvora. Stanoviska Účetního dvora navíc pomáhají poslancům EP při tvorbě
právních předpisů týkajících se finančních záležitostí. Další informace k tomuto tématu
naleznete na internetových stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Michaela FRANKE
12/2022
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