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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu, aby byl François-Roger Cazala jmenován členem Účetního dvora
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala návrh s Parlamentem (C9-0121/2019),

– s ohledem na článek 129 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci 
navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie; 

B. vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu dne 12. listopadu 2019 uspořádal 
slyšení kandidáta Rady na člena Účetního dvora; 

1. vydává kladné/záporné stanovisko k návrhu Rady, aby byl François-Roger Cazala  
jmenován členem Účetního dvora;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu 
dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím 
členských států.
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PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS: FRANÇOIS-ROGER CAZALA 

Vzdělání:

Institut politických studií v Paříži (tzv. „Sciences Po“)
Univerzita Paříž I – bakalář v oboru právo
École nationale d´administration (ENA), ročník 1981
Certifikovaný veřejný auditor (Institut interních auditorů (IIA)
Profesní dráha: Auditor (1981–1985), referendář (1985–1999) a vedoucí poradce (od roku 
1999) v Účetním dvoře

1981 – 1985 Účetní dvůr
1986 – 1988 Technický poradce ministra pro státní správu a plánování (pan H. de 

Charrette); úkoly: statutární otázky, vysocí státní úředníci, ENA
1988 – 1989 Účetní dvůr
1989 – 1992 Vyslán na ministerstvo zahraničních věcí (ředitelství pro ekonomiku, 

zástupce ředitele pověřený mezinárodními environmentálními 
otázkami)

1992 – 1995 Francouzské velvyslanectví v Německu, druhý náměstek (německá 
vnitropolitická situace)

1995 Ředitel sekretariátu ministryně životního prostředí (paní Corinne 
Lepageová)

1996 – 1998 Účetní dvůr (oblasti kontroly: útvary předsedy vlády, ministerstva 
vnitra, ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro zahraniční věci)

1998 – 2008 Vyslán jakožto hlavní správce programu SIGMA (v rámci OECD); 
jedná se o společnou iniciativu OECD a Evropské unie financovanou 
převážně Evropskou unií, jejímž cílem je podporovat proces reformy 
státní správy v zemích střední a východní Evropy a v zemích 
spadajících do evropské politiky sousedství. Pověřen obzvláště 
otázkami veřejných financí, externího auditu (zřizování účetních dvorů 
a obdobných institucí) a interního auditu.

září 2008 Účetní dvůr, vedoucí poradce při třetím senátu Účetního dvora (oblasti 
kontroly: školství, výzkum, univerzity, kultura a komunikace)

duben 2011 Účetní dvůr, vedoucí poradce při sedmém senátu a vedoucí odboru pro 
dopravu

leden 2018 Účetní dvůr, vedoucí poradce při prvním senátu a vedoucí odboru pro 
hospodářský rozvoj a veřejného finančního sektoru

Další činnosti:

1981 – 1987 Přednášející na pařížském Institutu politických studií (tzv. „Sciences 
Po“)

1981 – 1987 Člen nebo zpravodaj různých mezirezortních výborů a pracovních 
skupin týkajících se otázek státní správy

1981 – 1987 Člen nebo zpravodaj různých mezirezortních výborů a pracovních 
skupin týkajících se otázek státní správy

1996 – 1998 Obecný zpravodaj výboru pro finance agentury France-Presse (AFP)
1996 – 1998 Generální tajemník sdružení soudců a bývalých soudců Účetního dvora
2008 – 2012 Člen předsednictva sdružení soudců a bývalých soudců Účetního dvora
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2009 – 2012 Člen auditních útvarů mezinárodních organizací: EUMETSAT 
(Evropská organizace pro využívání meteorologických družic, 
Darmstadt), ONUDC (Úřad pro drogy a kriminalitu, Vídeň), ředitel 
externího auditu Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných 
zkoušek (CTBTO)

2012 – 2013 Spolupředseda pracovní skupiny pro zavádění profesních norem ve 
finančních jurisdikcích

Od roku 2014 Zástupce Účetního dvora v Radě pro dohled nad auditem (Haut conseil 
du commissariat aux comptes, H3C)

Od roku 2016 Člen a poté místopředseda sboru auditorů Evropského mechanismu 
stability

Jazyky:

Němčina, plynně: čtená, mluvená, psaná
angličtina, plynně: čtená, mluvená, psaná
italština: základy
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PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI FRANÇOIS-ROGER CAZALY NA DOTAZNÍK

Odborná praxe
1. Podejte prosím výčet svých odborných zkušeností ve sféře veřejných financí, ať jde o 

rozpočtové plánování, plnění rozpočtu, rozpočtové řízení, rozpočtovou kontrolu či 
audit. 

Většinu své 38leté profesní činnosti jsem zasvětil veřejným financím. Po dokončení 
vysokoškolského studia (tj. po studiu na École nationale d´administration (ENA)) jsem 
začínal jako auditor na Účetním dvoře. Prvních pět let jsem tedy strávil v této funkci, v níž 
jsem se zabýval především financováním místních orgánů státní správy (pro které byl v té 
době Účetní dvůr příslušný) a sektorem správy telekomunikací. 

Poté jsem dva roky pracoval na ministerském sekretariátu. Následně jsem se vrátil na Účetní 
dvůr, v němž jsem byl zaměstnán v odboru příslušném pro kontrolu účetnictví útvarů 
předsedy vlády. Souběžně jsem byl zapojen do tehdejších pravidelných aktivit Účetního dvora 
týkajících se plnění státního rozpočtu.

Následujících šest let (z čehož tři roky v Německu) jsem strávil prací na ministerstvu 
zahraničních věcí, a nepodílel jsem se tedy dočasně na práci nejvyššího kontrolního orgánu, k 
němuž jako úředník přináležím. Do Účetního dvora jsem se vrátil po skončení krátkého 
výkonu funkce ředitele sekretariátu ministra životního prostředí, u kterého jsem souběžně 
zastával funkci poradce pro rozpočet. 

Následující tři roky jsem strávil šetřením týkajícím se: rozsáhlého realitního programu, který 
nakonec nebyl dokončen (centrum pro mezinárodní konference na nábřeží quai Branly), 
politiky a dobrovolnických činností pro rozvoj a různých dalších subjektů.

Poté jsem byl vyslán do OECD, konkrétně programu SIGMA, což je společná iniciativa 
OECD a Evropské unie financovaná převážně Evropskou unií. Tento program měl a má i 
nadále za cíl poskytovat technickou podporu v oblasti státní správy zemím, které jsou 
kandidáty na přistoupení k EU, nebo této podpoře napomáhat, a – čím dále tím více – také 
pomáhat zemím spadajícím do evropské politiky sousedství. Konečným cílem této aktivity 
bylo provádění reforem, jejichž prostřednictvím by se zavedly systémy založené na zásadách 
právního státu, transparentnosti a efektivity. Původně jsem se měl zabývat oblastí nejvyšších 
kontrolních orgánů, které jsou v rámci „kodaňských kritérií“ považovány za jeden ze základů 
právního státu. Moje úkoly však byly rychle rozšířeny na další oblasti veřejných financí: 
rozpočtové otázky, řízení prostředků předvstupní pomoci či systémy interní kontroly státní 
správy („Public Internal Financial Control“). 

Byla to pro mě velmi přínosná zkušenost, pokud jde o poznávání nových systémů v oblasti 
rozpočtu a kontroly veřejných účtů, o řízení veřejných financí obecně a o objevování mně 
cizích administrativních systémů. Jako je tomu i u celého programu Sigma, i já jsem měl za 
úkol úzce spolupracovat s útvary Evropské komise, a to jak s útvary příslušnými pro proces 
rozšiřování Unie a pro politiku sousedství, tak i s útvary zodpovědnými za hmotněprávní 
otázky (GŘ Budget, GŘ Agri atd.). Odbor veřejných financí programu Sigma byl navíc 
přirozeně úzce provázán s Evropským účetním dvorem, který se v uvedené době intenzivně 
zabýval tím, jak navázat pracovní vztah založený na důvěře s nejvyššími kontrolními orgány 
nových či budoucích členských států a jak jim poskytnout podporu, která umožní zdokonalení 
místních standardů až na úroveň západních profesních standardů. Bylo mi tak umožněno 
navázat četné kontakty s Evropským soudním dvorem.



PR\1190726CS.docx 7/14 PE642.892v01-00

CS

Tato příležitost patřila bezpochyby mezi zkušenosti, které mě v průběhu mé profesní dráhy 
nejvíce obohatily.

Před více než 10 lety jsem se vrátil na Účetní dvůr, kde jsem byl nejprve na dva roky přiřazen 
k senátu zabývajícímu se školstvím, vysokými školami, výzkumem a kulturní politikou. Poté 
jsem byl jmenován vedoucím odboru příslušného pro dopravu, podniky a veřejné politiky v 
této klíčové ekonomické a finanční oblasti. Tuto funkci jsem vykonával po dobu více než 
sedmi let. 

Již dva roky vykonávám funkci vedoucího odboru pověřeného financováním ekonomiky a 
veřejných finančních společností.

V tomto období jsem se rovněž přímo podílel na certifikaci státních účtů, kterou Účetní dvůr 
provádí od roku 2009, a na práci společného útvaru Účetního dvora, který zodpovídá za 
kontrolu plnění státního rozpočtu, za vypracovávání zprávy o hospodářských a finančních 
perspektivách a za průřezové zprávy týkající se veřejných financí (např. zprávu o zavádění 
účetnictví na akruální bázi ve státní správě, nebo o celkovém vyhodnocení deseti let, po něž 
byl prováděn základní zákon pro zákony o státním rozpočtu (loi organique sur les lois de 
finances, LOLF). 

2. Jakých nejvýraznějších úspěchů se vám v profesní kariéře podařilo dosáhnout?

Práce pro program SIGMA v rámci OECD mi umožnila spolupracovat přímo s kandidátskými 
zeměmi v oblasti veřejných financí a jejich kontroly. Díky tomu jsem se podílel na 
významných procesech administrativních a organizačních změn v některých z těchto zemí a 
byl jsem přímo zapojen do vypracovávání zákonných a podzákonných norem zřizujících 
výkonné a demokratické instituce v oblasti veřejných financí v uvedených zemích. Společně s 
touto základní legislativní prací jsem se obvykle podílel na praktičtějších krocích zaměřených 
na provádění příslušných změn v praxi, jako jsou např. vypracovávání strategických 
dokumentů pro instituce (především ministerstva financí a nejvyšší kontrolní orgány), které se 
na těchto často náročných a složitých procesech podílejí.

V těchto institucích jsem vedl značný počet vzájemných hodnocení („peer reviews“). Tyto 
přezkumy vedly k vypracování praktických doporučení zaměřených na zdokonalení a 
modernizaci fungování těchto institucí. V tomto rámci jsem se snažil v maximální možné 
míře zohlednit národní specifika příslušných zemí a jejich administrativní a organizační 
kulturu s cílem vyhnout se formulování abstraktních doporučení, která by neměla žádný 
skutečný vztah s reálnou praxí a s konkrétními dějinami dotčené země. Tento přístup není 
jednoduchý, a dokonce ani vždy uplatnitelný, byl jsem si však přinejmenším vždy vědom, že 
je třeba zaujmout k těmto otázkám přístup, který není ani ideologický, ani technokratický. Byl 
jsem si rovněž vědom toho, že vnější aktéři nečelí pouhé instituci či postupu, ale celému 
systému s mnoha interakcemi a rozvětvením. Bylo třeba zohlednit (nebo alespoň přesně 
vymezit) důsledky navrhovaných reforem pro ostatní aktéry nebo jiné postupy dotčeného 
systému. Rozvoj interního auditu tak musí v dané organizaci doprovázet rozvoj interní 
kontroly a návrhy týkající se nezávislosti určitých úředníků mají smysl pouze v systému 
veřejné služby, v němž musí mít některé pracovní posty specifickou ochranu.

Dovolil bych si rovněž zmínit úspěchy v dalších oblastech:

– spoluautorství učebnice místních veřejných financí na počátku mé profesní dráhy;

– legislativní práce v době, kdy jsem byl zaměstnán na sekretariátu ministra pro státní 
správu, která spočívala mj. v opatřeních na zjednodušení a flexibilizaci některých 
ustanovení upravujících statut úředníků, ve vyjasnění pravidel, která se uplatňují na 
úředníky státní správy v případě stávky, a ve významné reformě náboru a vzdělávání 
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vysoce postavených úředníků;

– spolupředsednictví pracovní skupiny, která měla za úkol vypracovat syntézu a vymezit 
profesní standardy na Účetním dvoře a v regionálních účetních komorách. Šlo o to, 
vymezit nad rámec mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI), 
které již byly uplatňovány, společné standardy pro tyto rozmanité kontrolní orgány, 
upřesnit tyto standardy a podrobněji je rozpracovat v oblasti auditu výkonnosti a 
soudních aktivit.

3. Jakou máte profesní zkušenost z působení v mezinárodních multikulturních a 
vícejazyčných organizacích nebo institucích se sídlem mimo vaši domovskou zemi?

Jsem přesvědčen, že mám za sebou dlouhou zkušenost se vztahy s tímto typem organizací, a 
to ve třech druzích funkcí:

– přímo jakožto hlavní správce programu SIGMA v rámci OECD, o němž jsem se již 
zmínil výše, v letech 1998–2008;

– rovněž přímo jakožto externí auditor, což je funkce, kterou jsem občasně vykonával při 
mezinárodních organizacích, u nichž byl Účetnímu dvoru svěřen mandát statutárního 
auditora. Konkrétně se jedná o EUMETSAT v Darmstadtu, služby generálního sekretariátu 
OSN ve Vídni a poté post vedoucího skupiny pro potvrzení účetní závěrky Organizace 
smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) rovněž ve Vídni;

– nepřímo při výkonu funkcí na ministerstvu zahraničních věcí, které v mojí oblasti 
činnosti jedná s mezinárodními organizacemi (zejména s organizacemi v rámci OSN, jako 
jsou např. Světová meteorologická organizace (WMO), Program OSN pro životní prostředí 
(UNEP) a další.

4. Bylo vám uděleno absolutorium za výkon řídících povinností, které jste plnil 
v minulosti, pokud takovýto postup existuje?

Tento typ postupu se neuplatňuje na žádnou z funkcí, které jsem zastával.

5. Které z vašich dřívějších profesních funkcí byly výsledkem politického jmenování? 

Žádná. Funkce, které jsem zastával na ministerských sekretariátech, byly čistě technické a 
administrativní povahy.

6. Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílel?

Zůstanu u nedávných událostí a v rámci francouzského Účetního dvora.

Jako vedoucí odboru pro dopravu jsem v roce 2014 naplánoval a koordinoval vypracovávání 
zprávy o vysokorychlostní železnici ve Francii. Tato zpráva upozornila veřejnost na do té 
doby opomíjenou otázku hospodářského, finančního a environmentálního přínosu 
vysokorychlostních železničních tratí a jejich rychlého rozvoje za posledních třicet let. Zpráva 
poukázala na nedostatečnou ziskovost této sítě, na problematické důsledky jejího rozhodného 
rozvoje, pokud se jedná o plánování a financování údržby klasické železniční sítě (jak pro 
infrastrukturu, tak pro kolejová vozidla), posílenou konkurenci ze strany dalších dopravních 
prostředků a nejisté hospodářské i ekologické výsledky. Tato zpráva tak přispěla k překonání 
teoretické vize rozvoje vysokorychlostní železniční sítě, které mohla z finančního hlediska 
vést jedině do slepé uličky, aniž by přinesla přidanou hodnotu odpovídající nákladům na tento 
druh dopravy. Zpráva vyzvala k rozsáhlé revizi veřejné politiky, což následně vedlo k 
významné reformě francouzského železničního sektoru v roce 2018. 

V roce 2017 jsem se rovněž v pozici „proti-zpravodaje“ přímo podílel na práci Účetního 
dvora ohledně problému „státu jakožto akcionáře“, tj. jednání státu v případech, kdy je 
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držitelem podílu v určitých podnicích. Tato zpráva přinesla prvotní celkový přehled tohoto 
tématu a umožnila lépe pochopit praxi v této oblasti, u níž prokázala, že je jen málokdy 
vedena ekonomickou racionalitou a péčí o řádnou správu majetku. Již samotné složení 
portfolia akcií držených státem je kvůli privatizacím kvantitativně méně rozsáhlé než v 
minulosti a už z tohoto důvodu také velmi rozmanité až nesourodé, aniž by bylo možné nalézt 
v něm určitou logickou soudržnost. Stejně je tomu v případě statutů a správních pravidel, 
které často představují historické pozůstatky, jejichž dnešní smysl je problematický (viz např. 
odvětví dopravy či veřejnoprávní audiovizuální média). Tato zpráva měla velký ohlas a vedla 
k různým reformám, např. ke změně statutu železničních podniků a audiovizuálních 
sdělovacích prostředků (přeměna ve veřejnoprávní obchodní společnost se „standardním“ 
řízením).

V letech 2012–2013 jsem koordinoval šetření týkající se vztahů mezi státem a 
koncesionářskými společnostmi spravujícími dálnice. Tato práce umožnila poukázat na v 
současnosti velmi nevyvážený vztah mezi státem (poskytovatelem koncese) a koncesionáři. 
Prokázala, že nárůst dálničních poplatků, které stát ponechal koncesionářům výměnou za 
práce na renovaci dálnic a zvyšování jejich kapacity, nebyl celkově výhodný. Ve skutečnosti 
se totiž často jednalo o běžné práce nebo o práce na posílení komerční přitažlivosti, které by 
koncesionáři prováděli v každém případě, nebo o práce, u nichž byly náklady nepřiměřeně 
nízké vůči finančnímu zisku pocházejícímu ze zvýšení poplatků. Na obecné úrovni lze říci, že 
technické schopnosti státu kontrolovat uplatňování koncesí na dálnice se zdají být 
nedostatečné ve srovnání s dřívější situací. Tato zpráva byla využita jak na politické úrovni (s 
cílem nalézt novou rovnováhu v příslušných smluvních vztazích), tak na úrovni správní a 
soudní (s cílem zahájit podrobné vyšetřování otázky dodržování pravidel hospodářské soutěže 
ze strany společností spravujících dálnice).

Nezávislost
7. Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela 

nezávisle“. Jak byste tuto povinnost uplatňoval při výkonu svých budoucích povinností? 

Funkce, které jsem od počátku své kariéry zastával na francouzském Účetním dvoře, a status 
člena soudního orgánu, který tyto funkce předpokládají, musejí být rovněž vykonávány 
nezávisle. V souladu s postupy Účetního dvora, a zejména se zásadou kolegiality a 
profesionálního jednání, které provádějí specifické normy, jsem vždy disponoval plnou 
nezávislostí, pokud se jedná o plánování prací, realizaci kontroly, vypracovávání zpráv (volba 
připomínek, formulace doporučení) a účast na rozhodování o tom, zda budou výsledné zprávy 
zveřejněny, či nikoli (případně jakým způsobem).

Tato nezávislost zahrnuje zejména pojmy objektivita, neutralita a nestrannost. Pokud by mne 
případně taková činnost Účetního dvora přivedla k domněnce, že by mohla být ohrožena má 
nezávislost a výše uvedené pojmy, oznámil bych tuto skutečnost orgánům Účetního dvora 
(které mohou také přijmout podobnou iniciativu) a v důsledku toho bych se nechal „zbavit“ 
projednávání věci, ať by fáze nebo povaha mé intervence byla jakákoli.

Tyto zásady a pravidla chování se stejným způsobem uplatňují na Evropský účetní dvůr, 
a pokud budu jmenován, budu pouze nadále dodržovat a uplatňovat postupy, které dobře 
znám, a budu při tom přihlížet k rysům, které jsou vlastní evropskému orgánu. V této 
souvislosti považuji také za důležité uvést, že nezávislost ve funkci člena Účetního dvora 
se musí také projevovat vůči institucím členského státu, z něhož daná osoba pochází, a že 
je vhodné zachovávat co největší neutralitu ve vztahu k postojům a zájmům, které vyjadřují 
francouzské orgány veřejné správy. 

A konečně je také vhodné nezaujímat zejména žádné veřejné postoje, které by mohly vést 
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k podezření o nedostatečné nezávislosti.

8. Máte vy nebo vaši blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, partner/ka a děti) nějaké 
obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu 
s vašimi budoucími povinnostmi? 

Pokud vím, tak ne.

9. Jste připraven informovat o veškerých svých finančních zájmech a jiných závazcích 
předsedu Účetního dvora a zveřejnit je? 

Nepředstavuje to pro mne žádný problém vzhledem k tomu, že tyto postupy se na mne již 
vztahují:

- jakožto na člena francouzského Účetního dvora,

- jakožto na člena kolegia Rady pro dohled nad auditem, která je nezávislým správním 
orgánem pro regulaci a profesní disciplínu statutárního auditora, v jejímž rámci zastupuji 
Účetní dvůr od konce roku 2014.

10. Jste v současné době účastníkem nějakého soudního řízení? Pokud ano, uveďte 
podrobné informace. 

Nejsem účasten žádného probíhajícího soudního řízení.

11. Zastáváte nějakou funkci nebo vykonáváte politický mandát? Pokud ano, na jaké 
úrovni? Zastával jste během posledních 18 měsíců nějakou politickou funkci? Pokud 
ano, uveďte podrobné informace.

Nikdy jsem nevykonával žádný mandát ani nezastával žádnou politickou funkci.

12. Jste připraven po jmenování členem Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce 
nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce a s ní spojených odpovědností v politické straně?

Principiálně jsem připraven odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní 
funkce a s ní spojených odpovědností v politické straně. Tato otázka je prakticky 
bezpředmětná vzhledem k tomu, že jsem podobné funkce nikdy nevykonával a ani tak 
nehodlám činit.

13. Jak byste postupoval v případě závažné nesrovnalosti, nebo dokonce podvodu či 
korupce, do kterého by byli zapojeni občané členského státu, z něhož pocházíte?

Nevím, jak bych při správě takovýchto záležitostí mohl odlišovat záležitosti, do nichž by byli 
zapojeni státní příslušníci mého členského státu, a záležitosti, kde by tomu tak nebylo, ať by 
byly závažné nebo nikoli. Oba případy jsou pro mne naprosto stejné, uplatňovala by se na ně 
stejná pravidla a já sám bych je uplatňoval. 

Plnění povinností
14. Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení při jakémkoli výkonu veřejné 

služby? Jak by mohl Evropský účetní dvůr pomoci je prosazovat?

Zdravé finanční řízení veřejné služby je podle mého názoru základní podmínkou jejího 
řádného fungování, její věrohodnosti a především toho, aby se občané jakožto daňoví 
poplatníci přihlásili k existenci orgánů veřejné správy a k plnění jejich úkolů.

Je však vhodné, aby se toto finanční řízení znovu stalo součástí celkového rámce veřejného 
systému. V tomto smyslu je kvalita veřejného finančního řízení podmíněna dalšími 
významnými složkami systému veřejné správy. Samo toto řízení je složkou tohoto systému. 
Lze uvažovat o obecném rámci správy, zejména včetně účinného provádění koordinačních 
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funkcí mezi ministerstvy, a o oběhu relevantních informací mezi veřejnými subjekty. Lze také 
uvažovat o systému náboru a školení úředníků veřejné správy, o jejich statusu, o řízení jejich 
individuální kariéry a samozřejmě také o jejich osobní etice nebo o jejich ochraně před 
možným zneužitím funkce.

Jinými slovy, „řádné zásady“ veřejného finančního řízení budou plně fungovat a budou se 
plně provádět, pouze pokud budou pevně ukotveny samotné základy veřejné správy.

Pokud jde o vlastní finanční otázky, domnívám se, že není žádný výrazný rozdíl mezi 
zásadami, jimiž se řídí „soukromá“ řádná správa a „veřejná“ řádná správa, nepochybně 
s výjimkou toho, že „veřejné“ systémy musí zcela správně klást na přední místo zásady 
zákonnosti a transparentnosti řízení. Důsledné dodržování zákonnosti musí být podle mého 
soudu základem řízení věcí veřejných z toho prostého důvodu, že subjekt, jehož hlavní úloha 
spočívá právě v tom, že stanoví, provádí a kontroluje právní normy, je sám povinen jít 
v tomto smyslu příkladem při provádění každodenní správy. V opačném případě by byla totiž 
zpochybněna důvěra občanů a daňových poplatníků ve fungování a zákonnost veřejných 
institucí. K dodržování právních norem se pojí specifický požadavek morální integrity 
úředníků, bez ohledu na význam jejich postavení nebo na povahu jejich činnosti. 

Protipólem těchto požadavků, nebo spíše jejich důsledkem, je zásada transparentnosti veřejné 
správy. Občané, daňoví poplatníci stejně jako volení zástupci musí mít možnost se neustále 
přesvědčovat o způsobu, jakým se shromažďují a vydávají veřejné zdroje. Dovolte mi 
ocitovat článek 15 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789, který se stal jakousi druhou 
zásadou francouzského Účetního dvora: 

„Společnost má právo žádati, aby všichni veřejní úředníci skládali počet ze své

správy.“

Tato věta již déle než dvě staletí dokonale objasňuje, co se má rozumět pod pojmem 
transparentnost veřejné správy a vyvozování odpovědnosti (accountability), jež zahrnuje. 
Mohly by ji převzít všechny vrcholné kontrolní instituce, jejichž hlavní úlohou právě je 
umožňovat konkrétní realizaci této povinnosti.

Na základě těchto hlavních zásad, které jsou velmi specifické pro veřejný sektor, je možné 
připomenout další pravidla nebo zásady, které jsou více „každodenní“ nebo obecné a z nichž 
musí vycházet zdravé finanční řízení veřejných služeb.

Uvedu samozřejmě zásady hospodárnosti, účelnosti a účinnosti, jimiž se musí řídit každý 
uvážlivý správce.

Ale jeho uvážlivost může být efektivní, pouze pokud bude pracovat v prostředí, v němž 
budou:

– jasně a jednoznačně stanovené cíle, jichž se má dosáhnout a které se mají hodnotit;

– odpovídající administrativní kapacita umožňující realizaci těchto cílů (a skutečná 
možnost ji účinně a prospěšně uplatňovat, což není vždy jasně dáno ve výrazně 
centralizovaných systémech);

– jednoduchý a spolehlivý rámec vnitřní kontroly s jasně stanovenými a oznámenými 
pravomocemi a s náležitými hierarchickými či funkčními vztahy, které budou uznávat 
všichni příslušní zaměstnanci;

– existence nástrojů, postupů a orgánů, které umožní získat přiměřenou jistotu o tom, že 
jsou tyto různé složky na místě a že je možné je efektivně uplatňovat: náležitý účetní 
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plán, finanční informace (rozpočet, účetní závěrka), které budou úplné, jasné a 
užitečné pro řízení, řádné a dobře vymezené vnitřní postupy, vhodná a odpovědná 
správní struktura, profesionální a nezávislé systémy interního a externího auditu.

15. Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho 
pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste ještě více zlepšil spolupráci mezi 
Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména jeho Výborem pro rozpočtovou 
kontrolu) ve snaze posílit jak veřejný dohled nad výdaji jako celkem, tak účelnost jejich 
vynakládání?

Na tuto otázku bych mohl přesně a s argumenty odpovědět, teprve pokud bych měl s těmito 
vztahy osobní zkušenost a pokud bych věděl, v kterých bodech je případně možné je zlepšit.

Podotýkám však, že vztahy mezi Účetním dvorem a Parlamentem stručně, ale jasně stanoví 
Smlouva o fungování Evropské unie, konkrétně její článek 287, podle nějž je Účetní dvůr 
nápomocen Evropskému parlamentu a Radě Unie při výkonu jejich pravomocí při kontrole 
plnění rozpočtu. Domnívám se, že se nemýlím, když řeknu, že právě Parlament a především 
jeho Výbor pro rozpočtovou kontrolu využívaly tohoto ustanovení nejaktivněji a že Účetní 
dvůr měl vždy za to, že jeho základním posláním je co nejlépe reagovat na žádosti, které 
může v této věci obdržet.

Je však jistě možné dosáhnout vyšší úrovně interakce a komunikace.

Francouzský Účetní dvůr sám učinil tuto zkušenost, když vycházel ze situace, která ani 
zdaleka neodpovídala situaci mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem. 
Pozvolna byly zavedeny různé postupy, přibylo nejrůznějších výměn, byly určeny vzájemné 
zájmy a byla zavedena spolupráce, již by jistě bylo možné dále zlepšit, ale která byla založena 
na důvěře.

Dokáži si představit, přestože si to ověřím až v praxi, že ke zlepšení spolupráce by mohlo 
dojít zejména díky těmto konkrétním prvkům:

– přesnost při výkonu činností a jejich vykonávání ve chvíli, kdy je možné, aby je 
Parlament co nejlépe využil;

– výběr kontrolních témat, která jsou pro Parlament zajímavá;

– co možná největší jasnost a srozumitelnost zpráv a formulace praktických 
a přesných doporučení;

– zachování a rozvoj běžných pracovních vztahů, které umožní lepší vzájemné 
porozumění, pokud jde o přání a omezení v každém jednotlivém orgánu či instituci.

16. Co podle Vás představuje přidanou hodnotu auditu výkonnosti? Jak by měla být tato 
zjištění začleněna do procesu řízení?

Aby provádění auditů výkonnosti přinášelo přidanou hodnotu, je vhodné se nejprve ujistit 
o tom, že jsou základní finanční údaje kompletní a přesné, což předpokládá, že se finanční 
audity a audity správnosti provádějí uspokojivým profesionálním způsobem. 

Je však jasné, že přidaná hodnota auditů výkonnosti je značná ve vztahu ke všem subjektům, 
které se s činnostmi vrcholné kontrolní instituce seznamují a využívají je.

 To je především případ občanů-daňových poplatníků, kteří tak mají možnost poznat 
a ocenit výsledky veřejných, politických a správních opatření. Závěry auditu 
výkonnosti tak účinně přispívají k oživení veřejné diskuse a vnášejí do ní objektivní 
prvky.
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 To samozřejmě platí o parlamentních orgánech, například o Evropském parlamentu, 
který má díky auditům výkonnosti k dispozici nejen tyto objektivní hodnoticí prvky 
týkající se výsledků politiky, programů a opatření, jež schválil nebo o jejichž 
schválení je žádán, a může tak o těchto otázkách diskutovat na zdokumentovaných 
základech, ale má také možnost volat k odpovědnosti za plnění úkolů politické nebo 
administrativní představitele odpovědné za tuto politiku a za tyto programy a opatření. 
Tyto orgány tak mají v zásadě k dispozici podpůrný nástroj, aby v případě potřeby 
tyto činnosti ovlivnily.

 Platí to také o samotných výkonných orgánech, které tak mají k dispozici analýzy, jež 
často nemohou provádět samy vzhledem k nedostatku času a prostředků, a někdy 
o nich ani neuvažují, a u nichž každopádně podstupují riziko, že jejich přístup nebude 
nezávislý ani přímý. Výsledky auditů výkonnosti, které přijímají a v dobré víře 
využívají veřejní představitelé, musí napomáhat ke zlepšení veřejných politik, jejich 
relevance a jejich provádění. Tyto výsledky mohou také vést k tomu, že se ozřejmí 
osvědčené postupy, jejichž šíření ve všech příslušných orgánech veřejné správy je jen 
žádoucí. Významně tak přispívají k procesům zdokonalování veřejné správy, což musí 
být prioritním a stálým záměrem každého vrcholného kontrolního orgánu.

Je samozřejmé, že zohlednění závěrů a doporučení auditů výkonnosti závisí především na 
průkaznosti samotných těchto auditů, na spolehlivosti jejich metodiky, na jasnosti 
a jednoznačnosti jejich obsahu. K tomu může vést pouze profesionální a objektivní postup, 
jehož cílem není jen postihovat formální nebo nevýznamné chyby, nebo dokonce obojí, ale 
přispívat ke zvýšení efektivnosti organizace a efektivnosti veřejné služby. Považuji za 
nepochybné, že nedostatky se musí jako takové odhalovat a označovat a potažmo vést 
k sankcím vůči odpovědným osobám, ale je vhodné postupovat opatrně, aby se neplýtvalo 
vzácnými zdroji na kontroly, jejichž užitečnost se může ukázat jako nulová.

17. Jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními 
institucemi a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu), pokud jde 
o audit rozpočtu Evropské unie?

Již existují intenzivní vztahy mezi Evropským účetním dvorem a vrcholnými vnitrostátními 
kontrolními orgány. Tyto vztahy ostatně stanoví a definuje článek 287 SFEU. Způsoby této 
spolupráce ovlivňuje především existence a fungování kontaktního výboru, který sdružuje 
všechny příslušné orgány a instituce. Tento výbor se osvědčil a měl mnohokrát příležitost 
provádět opatření praktické spolupráce přínosná pro všechny zúčastněné, a to zejména 
prostřednictvím svých pracovních skupin k tématům společného zájmu. Lze předpokládat 
úsilí o další spolupráci, například praxi paralelních nebo společných auditů na sdílená témata, 
jako je například správa evropských fondů na vnitrostátní úrovni nebo určitý přeshraniční 
investiční projekt částečně financovaný Evropskou unií. 

Ale mohou existovat i vztahy více každodenní, které by bylo vhodné rozvíjet a tak umožnit 
zejména lepší vzájemnou znalost na organizační i na metodické úrovni. Mám na mysli 
zejména rozvoj vysílání auditorů z jedné instituce do druhé. Na francouzském Účetním dvoře 
tak přijímáme, v zásadě na období nejméně dvou let a v praxi na delší období, kolegy 
z Evropského účetního dvora. Je to zkušenost, již obě strany jednomyslně hodnotí jako velmi 
pozitivní.

Jiným příkladem velmi praktického vztahu je organizování prezentace našich recipročních 
činností. Tuto praxi jsem také sám zažil, neboť jsem na Evropský účetní dvůr přivedl tým, 
který realizoval práci o vysokorychlostní železnici, již jsem předtím zmínil, s cílem představit 
metodiku a výsledky tohoto auditu. Domnívám se, že tato prezentace vyvolala velký zájem 
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a přispěla k tomu, že Evropský účetní dvůr provedl komplexní práci týkající se 
vysokorychlostních sítí v Evropské unii.

Pokud jde o Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, je samozřejmě jejich záležitostí, 
jak stanoví cesty a způsoby užší spolupráce. Vrcholné kontrolní orgány mohou k tomuto 
prohloubení jistě přispět, například tím, že budou své příslušné parlamentní partnery paralelně 
upozorňovat na některá témata, u nichž může jít o společné zájmy, jako je například účinnost 
systémů řízení a kontroly evropských finančních prostředků.

18. Jak byste dále rozvíjel vypracovávání zpráv Účetního dvora, aby Evropský parlament 
dostal veškeré potřebné informace o správnosti údajů, které členské státy poskytly 
Evropské komisi?

Evropský účetní dvůr není sám schopen žádat přímo členské státy, aby zvýšily důvěryhodnost 
informací poskytovaných Evropské komisi. Na druhou stranu k obvyklému ověřování v rámci 
auditu patří zjišťování toho, zda Komise skutečně má od členských států k dispozici průkazné, 
přesné a úplné údaje. K pravomocem Účetního dvora rovněž patří doporučovat Komisi přijetí 
takového opatření vůči členským státům, které zajistí co největší důvěryhodnost 
poskytovaných informací (například využívání potvrzení nebo certifikací třetích stran, 
provádění auditů, poskytování technické pomoci státům, které ji potřebují, ale také 
zjednodušování povahy a počtu požadovaných informací apod.).

Další otázky
19. Stáhnete svou kandidaturu v případě, že bude stanovisko Parlamentu k vašemu 

jmenování členem Účetního dvora záporné?

Vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem se opírají o příslušná 
ustanovení evropských smluv a ostatních zdrojů evropského práva. Mohou však být účinné, 
pouze pokud se zároveň zakládají na důvěře a respektu. Je jasné, že záporné stanovisko 
Parlamentu k mému jmenování členem Účetního dvora by od počátku narušilo tento vztah 
důvěry a výkon mých funkcí. Za takových podmínek považuji za nemožné, že bych svou 
kandidaturu nestáhl.


