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DVOR AUDÍTOROV

Európsky dvor audítorov (EDA) je zodpovedný za audit financií EÚ. Dvor audítorov
sa ako externý audítor EÚ podieľa na zlepšovaní finančného riadenia EÚ a vystupuje
ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.

PRÁVNY ZÁKLAD

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

— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie (pozri hlavu XIV o externom audite a absolutóriu).

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 princípe 27 členov[1].
2. Požiadavky
Členovia musia:
— byť v minulosti alebo súčasnosti členom externého audítorského orgánu vo svojej

krajine alebo mať špeciálnu kvalifikáciu pre tento úrad,

— jasne preukázať svoju nezávislosť.

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

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

— po konzultácii s Európskym parlamentom.

[1]V súčasnosti má len 26 členov, keďže pozícia portugalského člena je už viac ako rok neobsadená (v čase vypracovania
dokumentu – december 2022).
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B. Mandát
1. Trvanie
Šesť rokov s možnosťou obnovenia.
2. Štatút
Členovia 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,

— 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 funkcie.

C. Organizácia
Predsedu Dvora audítorov volia spomedzi seba jeho členovia na obdobie troch rokov
s možnosťou opätovného zvolenia.
Dvor audítorov sa člení na päť komôr, ktoré sú zodpovedné za osobitné oblasti
výdavkov a príjmov:
— Komora I: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

— Komora II: Investície do súdržnosti, rastu a začlenenia

— Komora III: Vonkajšia činnosť, bezpečnosť a spravodlivosť

— Komora IV: Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo

— Komora V: Financovanie a správa Európskej únie.

Každá komora má dve oblasti zodpovednosti: po prvé, prijíma osobitné správy,
špecifické výročné 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.
Dvor audítorov má približne 950 zamestnancov a sídli v Luxemburgu.

PRÁVOMOCI

A. Audity dvora audítorov
1. Oblasť zodpovednosti
Pôsobnosť Dvora audítorov zahŕňa skúmanie všetkých príjmových či výdavkových
účtov Európskej únie alebo akéhokoľvek orgánu EÚ. Dvor audítorov vykonáva audity
s cieľom dosiahnuť primerané uistenie, pokiaľ ide o:
— spoľahlivosť ročných účtovných závierok Európskej únie (finančný audit),

— zákonnosť a správnosť príslušných operácií (audit zhody) a

— správne finančné riadenie (audit výkonnosti).
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2. Metódy auditu
Kontrola Dvora audítorov je nepretržitá; môže sa vykonávať pred uzávierkou
príslušného rozpočtového roka. Kontrola je založená na účtovných záznamoch a môže
sa vykonávať aj v priestoroch:
— inštitúcií a agentúr EÚ,

— akéhokoľvek subjektu, ktorý hospodári s príjmami alebo výdavkami v mene EÚ,

— akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prijíma platby z rozpočtu EÚ.

V členských štátoch sa audit vykonáva v spolupráci s najvyššími národnými kontrolnými
inštitúciami. Od kontrolovaných subjektov sa vyžaduje, aby Dvoru audítorov predložili
všetky dokumenty alebo informácie, ktoré považuje za potrebné na výkon svojich úloh.
Dvor audítorov nemá vyšetrovacie právomoci. Prípady možného podvodu a korupcie
preto nahlasuje Európskemu úradu pre boj proti podvodom a/alebo Európskej
prokuratúre, ktoré ich potom riešia v súlade so svojimi príslušnými právomocami.
3. Audítorské správy
V nadväznosti na svoje audity Dvor audítorov uverejňuje:
— výročné správy o plnení rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu zahŕňajúce

vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré sú zamerané na súlad a správnosť (najneskôr
do 15. novembra),

— výročné správy o výkonnosti rozpočtu EÚ za roky 2019 – 2021 (od roku 2022 sa
aspekt výkonnosti opäť začlení do riadnej výročnej správy),

— špecifické výročné správy o agentúrach, decentralizovaných orgánoch
a spoločných podnikoch EÚ,

— osobitné správy o témach záujmu, najmä o otázkach správneho finančného
riadenia a konkrétnych oblastiach výdavkov alebo politiky,

— preskúmania, ktoré sa týkajú politík a tém riadenia zo širokej perspektívy
a predstavujú analýzu oblastí alebo otázok, ktoré ešte nie sú predmetom auditu,
alebo sa v nich vytvára faktický základ pre určité témy.

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:
— prijíma nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré určujú postup pri stanovovaní

a plnení rozpočtu a pri predkladaní a audite účtov,

— určuje metódy a postupy, podľa ktorých sa vlastné zdroje EÚ sprístupňujú Komisii,

— stanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú zodpovednosti finančných kontrolórov,
povoľujúcich úradníkov a účtovníkov alebo

— prijíma opatrenia na boj proti podvodom.
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VÝROČNÉ SPRÁVY DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021

A. Výročná správa EDA za rok 2021
Celková miera chybovosti výdavkov sa zvýšila z 2,7 % v roku 2020 na 3,0 %
v roku 2021. 63 % z kontrolovaných výdavkov predstavovalo vysokorizikové výdavky,
t. j. najmä platby, ktoré vznikli pri uhrádzaní nákladov, na ktoré sa vzťahujú zložité
pravidlá a kritériá oprávnenosti. Tento typ platieb sa často uskutočňuje v rámci politiky
súdržnosti a programov rozvoja vidieka, ktoré sa spravujú na základe zdieľaného
riadenia medzi Komisiou a členskými štátmi.
Miera chybovosti tohto druhu platieb bola podľa odhadov na úrovni 4,7 % (4,0 %
v roku 2020 a 4,9 % v roku 2019), čo je nad prahom významnosti, a bola klasifikovaná
ako „rozšírená“. Dvor audítorov preto už tretí rok po sebe vydal záporný výrok
k správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou (namiesto výroku s výhradou,
ako to bolo v rokoch 2016 – 2018), pričom zdôraznil pretrvávajúce problémy, ktoré
treba riešiť.
Dvor audítorov poskytol okrem auditu výdavkov v rámci riadneho rozpočtu
EÚ samostatné stanovisko k výdavkom v rámci Fondu na podporu obnovy
a odolnosti (RRF). Bude v tom pokračovať počas trvania fondu. Finančné prostriedky
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa vyplácajú po dosiahnutí určitých
míľnikov a cieľov. Audit Dvora audítorov sa zameral na to, či Komisia zhromaždila
dostatočné a primerané dôkazy na podporu posúdenia rozsahu, v akom sa čiastkové
ciele dosiahli. V roku 2021 bola Španielsku vyplatená jediná platba vo výške
11,5 miliardy EUR po tom, ako dosiahlo 52 míľnikov súvisiacich s reformami. Dvor
audítorov zistil, že jeden z míľnikov nebol uspokojivo splnený, ale vplyv tohto
nesplnenia považoval za nepodstatný. Dospel však k záveru, že Komisia ešte nemala
k dispozícii metódu na vyčíslenie vplyvu nedosiahnutia míľnika alebo cieľa a na určenie
sumy, ktorá by sa mala v dôsledku toho pozastaviť.
B. Správa EDA o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav ku koncu roka 2021
V rokoch 2019, 2020 a 2021 Dvor audítorov v rámci pilotného projektu rozdelil svoju
výročnú správu na dve časti – na výročnú správu zameranú na spoľahlivosť účtov
EÚ a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií a na správu o plnení výdavkových
programov rozpočtu EÚ. Stalo sa tak po tom, čo Rada a Parlament, najmä jeho Výbor
pre kontrolu rozpočtu (CONT), požiadali o viac odborných poznatkov o výkonnosti
výdavkových programov EÚ – čo je úloha, ktorú Dvor audítorov plní aj vo svojich
osobitných správach o výkonnosti. Toto rozdelenie prinieslo väčší dôraz na výsledky
dosiahnuté prostredníctvom rozpočtu EÚ a umožnilo zohľadniť výročnú správu Komisie
o riadení a výkonnosti. Táto správa sa uverejňuje až koncom júna v roku nasledujúcom
po príslušnom rozpočtovom roku, a preto ju nemožno zahrnúť do výročnej správy Dvora
audítorov. Dvor audítorov však prestane vydávať výročnú správu o výkonnosti počnúc
podávaním správ za rozpočtový rok 2022 a opätovne začlení aspekty výkonnosti do
kapitoly 3 výročnej správy.
V správe o výkonnosti za rok 2021 sa analyzuje, ako rozpočet EÚ dosahuje výsledky,
pokiaľ ide o začleňovanie piatich horizontálnych politických priorít do programov
viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, konkrétne i) boja proti zmene
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klímy, ii) zachovania biodiverzity, iii) rodovej rovnosti, iv) cieľov OSN v oblasti
udržateľného rozvoja a v) digitálnej transformácie.
V správe sa takisto skúma, či výkonnostný rámec Komisie primerane meria príspevok
rozpočtu EÚ k horizontálnym prioritám. Komisia sleduje výdavky na klímu, biodiverzitu
a rodovú rovnosť (jej metodika v prípade rodovej rovnosti je menej rozvinutá ako
v prípade ostatných dvoch oblastí).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Dvor audítorov (EDA) vznikol v roku 1977 na podnet Európskeho parlamentu.
Inštitúciou EÚ sa stal v roku 1993. Odvtedy pomáha Európskemu parlamentu
a Rade pri vykonávaní ich kontrolnej funkcie v súvislosti s plnením rozpočtu. Výročné
a osobitné správy sú pre Parlament podkladom na každoročný postup udeľovania
absolutória.
Členovia Dvora audítorov sú pozývaní, aby predstavili svoje správy na schôdzach
výborov a aby odpovedali na otázky poslancov EP, a to predovšetkým vo výbore
CONT, ale aj na spoločných schôdzach výboru CONT s jedným alebo viacerými
osobitnými výbormi alebo niekedy, v prípade obmedzeného záujmu výboru CONT, len
v osobitnom výbore. Dvor audítorov a výbor CONT každoročne organizujú schôdze,
na ktorých členovia výboru CONT diskutujú s členmi Dvora audítorov o svojich
politických prioritách, ročnom pracovnom programe Dvora audítorov, podrobných
mechanizmoch spolupráce atď. Predseda EDA sa raz ročne zúčastňuje na zasadnutí
Konferencie predsedov výborov Európskeho parlamentu s cieľom predstaviť ročný
pracovný program EDA a vyzvať všetky výbory, aby predložili svoje návrhy na ďalšie
programové obdobie. Parlament predkladá návrhy týkajúce sa týchto otázok aj vo
svojich výročných uzneseniach o udelení absolutória Dvoru audítorov.
Treba tiež poznamenať, že výbor CONT uskutočňuje vypočutia kandidátov na funkciu
člena Dvora audítorov. Odborné znalosti Dvora audítorov okrem toho pomáhajú
poslancom EP pri príprave právnych predpisov týkajúcich sa finančných záležitostí.
Viac informácií o tejto téme nájdete na webovom sídle Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Michaela FRANKE
12/2022
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