
PR\1190726SK.docx PE642.892v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre kontrolu rozpočtu

2019/0814(NLE)

24.10.2019

NÁVRH SPRÁVY
o vymenovaní Françoisa-Rogera Cazalu za člena Dvora audítorov
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz



PE642.892v01-00 2/14 PR\1190726SK.docx

SK

PR_NLE_MembersECA

OBSAH

strana

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ................................................3

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS FRANÇOISA-ROGERA CAZALU...............................................4

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE FRANÇOISA-ROGERA CAZALU NA DOTAZNÍK .................6



PR\1190726SK.docx 3/14 PE642.892v01-00

SK

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Françoisa-Rogera Cazalu za člena Dvora audítorov
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s 
ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0121/2019),

– zo zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2019),

A. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu 
navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 12. novembra 2019 vypočul 
kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1. súhlasí/nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Françoisa-Rogera Cazalu za člena Dvora 
audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS FRANÇOISA-ROGERA CAZALU

Vzdelanie:

Inštitút politických štúdií v Paríži (Sciences Po)
Univerzita Paríž I – bakalárske štúdium práva
Ecole Nationale d’Administration (ENA) (Národná škola pre správu (promovaný v roku 
1981)
Certifikovaný audítor verejnej správy (Certified Government Audit Professional), Inštitút 
vnútorných audítorov/IIA (Institute of Internal Auditors/IIA)
Profesijná dráha: audítor (1981-1985), pomocný sudca (1985-1999), hlavný sudca na Dvore 
audítorov od roku 1999

1981 – 1985 Dvor audítorov
1986 – 1988 technický poradca ministra povereného štátnou službou a plánom (pán 

H. de Charrette); právomoci: štatutárne otázky, vysokí štátni úradníci, 
ENA

1988 – 1989 Dvor audítorov
1989 – 1992 vyslaný na Ministerstvo zahraničných vecí (riaditeľstvo ekonomiky, 

zástupca riaditeľa poverený medzinárodnými environmentálnymi 
záležitosťami)

1992 – 1995 Francúzske veľvyslanectvo v Nemecku, druhý poradca (nemecká 
vnútorná politika)

1995 riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia (pani Corinne Lepage)
1996 – 1998 Dvor audítorov (sektory kontroly: útvary ministerského predsedu, 

Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo 
zahraničných vecí)

1998 – 2008 vyslaný ako hlavný administrátor pri OECD pre program SIGMA, 
spoločnej iniciatívy OECD a Európskej únie, v zásade financovanej 
Európskou úniou na podporu procesu reformy verejnej správy v 
krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách európskej 
susedskej politiky. Poverený osobitne otázkami verejných financií, 
vonkajším auditom (zakladanie dvorov audítorov a rovnocenných 
subjektov kontroly a vnútorného auditu)

september 2008 Dvor audítorov, hlavný sudca tretej komory Dvora audítorov (sektory 
kontroly: vzdelávanie, výskum, univerzita, kultúra a komunikácia)

apríl 2011 Dvor audítorov, hlavný sudca siedmej komory Dvora audítorov a 
predseda sekcie dopravy

január 2018 Dvor audítorov, hlavný sudca prvej komory Dvora audítorov a predseda 
sekcie hospodárskeho rozvoja a verejného finančného sektora

Iné činnosti

1981 – 1987 lektor na Inštitúte politických štúdií (Sciences po, Paríž)
1981 – 1987 člen alebo spravodajca rôznych medziministerských výborov a 

pracovných skupín venujúcich sa otázkam verejnej správy
1981 – 1987 člen alebo spravodajca rôznych medziministerských výborov a 

pracovných skupín venujúcich sa otázkam verejnej správy
1996 – 1998 generálny spravodajca finančnej komisie agentúry Agence France-
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Presse
1996 – 1998 generálny tajomník združenia sudcov a bývalých sudcov Dvora 

audítorov
2008 – 2012 člen predsedníctva združenia sudcov a bývalých sudcov Dvora 

audítorov
2009 – 2012 člen tímov auditu medzinárodných organizácií: EUMETSAT 

(Darmstadt), UNODC (Viedeň), riaditeľ externého auditu Organizácie 
Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (OTICE/CTBTO)

2012 – 2013 spolupredseda pracovnej skupiny pre zavádzanie profesionálnych 
noriem na finančných súdoch

Od roku 2014 zástupca Dvora audítorov v Najvyššej rade pre dohľad nad auditom
Od roku 2016 člen, neskôr podpredseda kolégia audítorov Európskeho mechanizmu 

pre stabilitu

Jazyky:

nemčina – plynule: čítaná, hovorená, písaná
angličtina – plynule: čítaná, hovorená, písaná
taliančina: základy
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE FRANÇOISA-ROGERA CAZALU NA DOTAZNÍK

Odborná prax
1. Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie 

rozpočtu, jeho plnenie, alebo rozpočtové riadenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit. 

Počas 38 rokov môjho profesionálneho života som sa v podstate venoval verejným financiám. 
Po skončení vysokoškolského štúdia a najmä Národnej školy pre správu som začínal ako 
audítor na Dvore audítorov. Prvých päť rokov mojej kariéry som strávil v týchto funkciách, 
pričom som sa zaoberal najmä financiami miestnych samospráv, ktoré vtedy patrili do 
právomoci Dvora audítorov, ako aj financiami v sektore správy telekomunikácií. 

Po dvoch rokoch v ministerskej kancelárii som sa vrátil na Dvor audítorov, kde som bol 
zaradený do sektora pre kontrolu účtov útvarov predsedu vlády a zároveň som sa venoval 
periodickej práci, ktorú Dvor audítorov v tej dobe uskutočňoval v oblasti plnenia štátneho 
rozpočtu.

Počas šesťročného pobytu na ministerstve zahraničných vecí, z toho tri roky v Nemecku, som 
sa vzdialil od najvyššej kontrolnej inštitúcie, v ktorej pôsobím. Na Dvor audítorov som sa 
vrátil po krátkej etape vo funkcii riaditeľa kancelárie ministra životného prostredia, kde som 
zastával aj funkcie poradcu pre rozpočet. 

V nasledujúcom trojročnom období som vykonával prieskumy o veľkom nedokončenom 
programe v oblasti nehnuteľností (Stredisko pre medzinárodné konferencie na nábreží Quai 
Branly), o politike a dobrovoľníckych činnostiach v oblasti rozvoja a o rôznych iných 
subjektoch.

Následne som bol vyslaný do OECD v rámci programu Sigma, spoločnej iniciatívy OECD a 
Európskej únie, ktorú v zásade financovala Európska únia. Cieľom tohto programu bolo a 
stále je vykonávať a sprevádzať opatrenia technickej pomoci krajinám, ktoré kandidujú na 
členstvo v EÚ, a neskôr čoraz viac krajinám, ktoré spadajú do rámca európskej susedskej 
politiky, v oblastiach verejnej správy. Táto činnosť sa vykonávala najmä z hľadiska reforiem 
zameraných na zavedenie systémov založených na zásade právneho štátu, ale aj 
transparentnosti a efektívnosti. Pôvodne som bol prijatý, aby som pracoval v oblasti 
najvyšších kontrolných inštitúcií považovaných v zmysle tzv. kodanských kritérií za jeden zo 
základov právneho štátu, moja náplň práce sa však rýchlo rozšírila na iné oblasti verejných 
financií: rozpočtové otázky, riadenie predvstupových fondov alebo systémy vnútornej 
kontroly vo verejnej správe (Public Internal Financial Control). 

Táto skúsenosť bola mimoriadne bohatá tak z hľadiska poznatkov o systémoch, ktoré boli pre 
mňa nové, v oblasti rozpočtu alebo kontroly verejných účtov a hospodárenia s verejnými 
financiami vo všeobecnosti, ako aj z hľadiska oboznámenia sa so zahraničnými systémami 
správy. Ako celý program Sigma aj ja som veľmi úzko spolupracoval s útvarmi Európskej 
komisie, ktoré sú zodpovedné za proces rozširovania a susedskú politiku, ako aj s tými, ktoré 
sú zodpovedné za podstatné otázky (GR pre rozpočet, GR AGRI atď.). Okrem toho bol sektor 
verejných financií programu Sigma v úzkom kontakte s Európskym dvorom audítorov, ktorý 
sa v tom čase venoval budovaniu dôvery a spolupráci s najvyššími kontrolnými inštitúciami 
nových alebo budúcich členských štátov, ako aj poskytovaniu pomoci pri modernizácii 
západných profesijných noriem. Preto som mal príležitosť nadviazať početné kontakty s 
Európskym dvorom audítorov.

Táto skúsenosť bola nepochybne jednou z tých v mojej kariére, ktoré ma najviac obohatili.
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Pred o niečo viac ako 10 rokmi som sa vrátil na Dvor audítorov a počas dvoch rokov bol som 
bol zaradený do komory zodpovednej za otázky vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a kultúrnej politiky. Následne som bol vymenovaný za predsedu sekcie zodpovednej 
za dopravu, podnikanie a verejné politiky v tejto rozsiahlej hospodárskej a finančnej oblasti. 
Túto funkciu som vykonával o niečo viac ako 7 rokov. 

Za posledné dva roky som bol predsedom sekcie zodpovednej za financovanie hospodárstva a 
verejné finančné podniky.

Počas tohto obdobia som bol tiež priamo zapojený do procesu schvaľovania účtovnej závierky 
štátu, ktorú Dvor audítorov vykonáva od roku 2009, ako aj do spoločnej odbornej prípravy 
Dvora audítorov zodpovedného za kontrolu plnenia štátneho rozpočtu, správu o 
hospodárskych a finančných výhľadoch, ako aj za horizontálnu prácu na verejných financiách 
(napr. správa o zavedení akruálneho účtovníctva (accrual accounting) v sektore verejnej 
správy, preskúmanie desiatich rokov vykonávania organického zákona o zákonoch o štátnom 
rozpočte (LOLF = organic budget law). 

2. Aké boli najvýznamnejšie úspechy vo vašej profesionálnej kariére?

Moja práca na programe SIGMA v organizácii OECD mi umožnila priamu spoluprácu s 
kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie v oblasti verejných financií a ich 
kontroly. Na základe toho som bol zapojený do dôležitých procesov administratívnych a 
organizačných zmien v niektorých z týchto krajín a veľmi priamo som sa zapojil do prípravy 
legislatívnych textov a predpisov, ktorými sa zaviedli výkonné a demokratické inštitúcie v 
oblasti verejných financií v príslušných krajinách. Táto základná legislatívna práca bola vo 
všeobecnosti sprevádzaná podieľaním sa na konkrétnych krokoch zameraných na realizáciu 
týchto zmien, ako napríklad vypracovanie strategických dokumentov pre inštitúcie (v prvom 
rade ministerstvá financií a najvyššie kontrolné inštitúcie), ktoré sa podieľajú na týchto často 
náročných a zložitých procesoch.

V týchto inštitúciách som vykonal značný počet partnerských preskúmaní (tzv. peer reviews). 
Vyústili do vypracovania praktických odporúčaní na uľahčenie zlepšenia a modernizácie 
fungovania týchto subjektov. Som presvedčený, že som sa snažil čo najviac zohľadňovať 
národné špecifiká príslušných krajín, ich administratívnu a organizačnú kultúru, s cieľom 
vyhnúť sa abstraktným ustanoveniam bez skutočného prepojenia s realitou praxe a histórie v 
konkrétnej krajine. Nie je to ľahké a ani vždy možné, ale aspoň som si bol vedomý toho, že k 
týmto otázkam je potrebný prístup, ktorý nie je ideologický ani technokratický. Okrem toho 
som si bol vedomý toho, že žiadny externý subjekt nie je konfrontovaný s inštitúciou alebo 
postupom, ale čelí systému viacerých interakcií a prepojení. Bolo potrebné zohľadniť alebo 
aspoň identifikovať dôsledky odporúčaných reforiem na iné subjekty alebo iné postupy v 
príslušnom systéme (to znamená, že rozvoj vnútorného auditu musí ísť ruka v ruke s 
rozvojom vnútorných kontrol v danej organizácii alebo že odporúčania prijaté v oblasti 
nezávislosti osôb zastávajúcich určité funkcie majú zmysel len v systéme verejnej služby, kde 
určité funkcie musia byť osobitne chránené).

Mohol by som spomenúť aj výsledky v iných oblastiach:

- spoločné vypracovanie miestnych príručiek verejných financií na začiatku mojej 
kariéry,

- legislatívnu prácu vykonanú počas môjho pôsobenia v kancelárii ministra pre verejnú 
službu, ktorá zahŕňala najmä opatrenia na zjednodušenie a uľahčenie určitých 
štatutárnych ustanovení, objasnenie pravidiel uplatniteľných v prípade štrajku 
zamestnancov verejnej správy a dôležitú reformu náboru a odbornej prípravy vyšších 
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úradníkov;

- spolupredsedníctvo pracovnej skupiny zameranej na zhrnutie a vymedzenie 
profesijných štandardov Dvora audítorov a regionálnych audítorských komôr. Išlo o 
to, aby sa okrem už zavedených medzinárodných noriem (ISSAI) vymedzili spoločné 
normy pre tieto rozličné kontrolné subjekty a aby sa objasnili a prehĺbili v oblasti 
auditu výkonnosti a súdnych činností.

3. Aká je vaša profesijná skúsenosť s medzinárodnými multikultúrnymi a viacjazyčnými 
organizáciami alebo inštitúciami so sídlom mimo vašej domovskej krajiny?

Domnievam sa, že mám dlhodobú skúsenosť v oblasti vzťahov s týmto druhom subjektov v 
troch druhoch funkcií:

- priamo ako hlavný administrátor OECD činný v rámci uvedeného programu SIGMA, a 
to v rokoch 1998 až 2008;

- rovnako priamo vo funkcii externého audítora, v ktorej som viackrát pôsobil v rámci 
medzinárodných organizácií, v prípade ktorých bol Dvor audítorov poverený funkciou 
štatutárneho audítora, konkrétne išlo o EUMETSAT v Darmstadte, oddelenia Generálneho 
sekretariátu Organizácie Spojených národov vo Viedni, a tiež ako vedúci tímu pre 
schvaľovanie účtovnej závierky sekretariátu Organizácie pre vykonávanie Zmluvy o 
zákaze jadrových skúšok (CTBTO/OTICE) vo Viedni;

- nepriamo počas môjho pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí, kde medzi 
partnerov v rámci mojej oblasti činnosti patrili medzinárodné organizácie (okrem iných 
najmä organizácie systému OSN, ako sú WMO (Svetová meteorologická organizácia 
alebo UNEP (Program OSN pre životné prostredie).

4. Bolo Vám udelené absolutórium za úlohy v oblasti riadenia, ktoré ste vykonávali 
v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Tento druh postupu sa nevzťahuje na žiadnu z funkcií, ktoré som zastával.

5. Ktoré z Vašich doterajších funkcií boli výsledkom politickej nominácie? 

Žiadna. Funkcie, ktoré som zastával v ministerských kanceláriách boli čisto technickej a 
administratívnej povahy.

6. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom 
profesionálnom živote podieľali?

Budem sa zameriavať na najnovšie aspekty a na francúzsky Dvor audítorov.

V roku 2014 som bol ako predseda sekcie dopravy poverený plánovaním a koordináciou 
vypracovania správy o systéme vysokorýchlostných železníc vo Francúzsku. Táto práca 
upozornila verejnosť na otázku hospodárskej a finančnej, ale aj environmentálnej 
relevantnosti vysokorýchlostných železničných tratí a ich intenzívneho rozvoja za posledných 
30 rokov, ktorá bola dovtedy zatlačená do úzadia. Poukázala na stratu ziskovosti tejto siete, 
nepriaznivé rozhodnutia, ktoré jej neriadený rozvoj priniesol z hľadiska programovania a 
financovania údržby tradičnej siete (či už išlo o infraštruktúru alebo železničné koľajové 
vozidlá), zvýšenú konkurenciu zo strany ostatných druhov dopravy a neisté výsledky z 
hospodárskeho a ekologického hľadiska. Správa tak pomohla odstrániť teoretický pohľad na 
rozvoj vysoko rýchlostnej železnice, ktorý mohol viesť iba k finančnej bezvýchodnosti bez 
toho, aby poskytol akúkoľvek pridanú hodnotu úmernú nákladom na tento druh dopravy. 
Správa obsahovala výzvu na podstatnú renováciu verejnej politiky v tejto oblasti, ktorá sa 
napokon prejavila v dôležitej reforme železničného sektora, ktorá bola prijatá vo Francúzsku 
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v roku 2018.

V roku 2017 som sa priamo ako „kontraspravodajca“ podieľal na práci Dvora audítorov o 
štáte ako akcionárovi, inými slovami o správaní štátu ako držiteľa akcií v podnikoch. Táto 
práca predstavovala prvý „panoramatický“ prehľad tejto témy a umožnila objasniť postupy, 
ktoré sa v tejto oblasti uplatňovali, tým, že preukázala, že sa zďaleka neriadili najčastejšie 
ekonomickou racionalizáciou a starostlivosťou o správu štátneho majetku. To sa začalo 
samotným zložením portfólia akcií štátu, ktoré bolo menej významné ako v minulosti v 
dôsledku privatizačného procesu, ale v dôsledku toho aj veľmi odlišnej alebo dokonca 
nesúrodej povahy, bez toho, aby bola zrejmá konzistentná logika. To isté platí pre stanovy a 
pravidlá správy vecí verejných, ktoré často zodpovedajú historickým úrovniam, ktorých 
zmysel je teraz sporný (pozri sektor dopravy, verejný audiovizuálny sektor). Táto práca 
zaznamenala výraznú odozvu a viedla k rôznym reformám, napríklad k zmene štatútu 
železničných podnikov, ako aj audiovizuálneho sektora (prechod na štatút obchodnej 
spoločnosti podľa všeobecného práva so „štandardným“ riadením).

V rokoch 2012 – 2013 som bol poverený koordináciou prieskumu vzťahov medzi štátom a 
koncesnými spoločnosťami na výstavbu diaľnic. Táto práca umožnila upozorniť na súčasnú 
výraznú nerovnováhu vo vzťahu medzi poskytovateľom licencie, t. j. štátom, a 
koncesionármi. Ukázalo sa, že zvýšenia mýta, ktoré sa povolili koncesionárom výmenou za 
zlepšenie alebo zvýšenie kapacity mali v tomto prípade sporné protihodnoty (bežná údržba 
alebo práca na obchodnej príťažlivosti, ktorú koncesionári aj tak vykonávali, alebo išlo o 
sumy, ktoré neboli úmerné finančným výhodám vyplývajúcim zo zvýšenia sadzieb). Vo 
všeobecnosti sa ukázalo, že technická kapacita štátu kontrolovať vykonávanie koncesií na 
diaľnice je v porovnaní so situáciou v minulosti slabá. Obsah tejto správy sa použil tak na 
politickej úrovni na obnovenie rovnováhy zmluvných vzťahov, ako aj na správnej a súdnej 
úrovni, s cieľom dôkladne preskúmať dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže 
diaľničnými spoločnosťami.

Nezávislosť
7. Zmluva stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh „úplne 

nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh? 

Funkcie, ktoré som zastával na francúzskom Dvore audítorov od začiatku svojej 
profesionálnej kariéry, a postavenie sudcu, ktoré tieto funkcie zahŕňajú, sa musia takisto 
vykonávať nezávisle. V súlade s postupmi Dvora audítorov a najmä zásadou kolegiality a 
odbornosti, ktorá sa odráža v uplatňovaní špecifických noriem, som bol vždy plne nezávislý 
pri plánovaní prác, vykonávaní kontrol, vypracúvaní správ (výber pripomienok, formulovanie 
odporúčaní) a účasti na rozhodovaní o ich zverejnení alebo nezverejnení (a forme takéhoto 
zverejnenia).

Táto nezávislosť zahŕňa najmä pojmy objektívnosti, neutrality a nestrannosti. Ak by ma určitá 
činnosť Dvora audítorov prípadne viedla k záveru, že moja nezávislosť a vyššie uvedené 
pojmy by mohli byť spochybnené, oznámil by som to orgánom dvora (ktoré môžu tiež prijať 
takúto iniciatívu) a následne by som „odstúpil“ od spracovania tejto záležitosti bez ohľadu na 
stupeň alebo povahu môjho zásahu.

Tieto zásady a pravidlá správania sa rovnako uplatňujú na Európskom dvore audítorov, a v 
prípade, že budem vymenovaný, budem vykonávať a uplatňovať postupy, ktoré sú mi známe, 
pričom zohľadním osobitné charakteristiky európskej inštitúcie. V tejto súvislosti tiež 
považujem za dôležité zdôrazniť, že nezávislosť, ktorú má člen Dvora audítorov, sa musí tiež 
prejaviť vo vzťahu k inštitúciám členského štátu, z ktorého audítor pochádza, a že je potrebné 
zachovať maximálnu neutralitu vo vzťahu k pozíciám alebo záujmom, ktoré vyjadrili 
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francúzske orgány verejnej moci.

Napokon je potrebné, aby nedochádzalo najmä k verejným vyjadreniam pozície, ktoré by 
mohli viesť k podozreniu z nedostatku nezávislosti.

8. Máte Vy alebo Váš blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo 
deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom 
Vašich budúcich úloh? 

Pokiaľ viem, nie.

9. Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých svojich finančných 
záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich? 

Pre mňa to v žiadnom prípade nepredstavuje problém, keďže sa na mňa už vzťahujú tieto 
postupy:

- ako člena francúzskeho Dvora audítorov;

- ako člena kolégia Najvyššej rady audítorov, ktorá je nezávislým 
administratívnym orgánom povereným reguláciou a disciplínou,  pokiaľ ide o povolanie 
audítora, v rámci ktorej od roku 2014 zastupujem Dvor audítorov.

10. Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte 
podrobnosti. 

Nie som účastníkom žiadneho prebiehajúceho súdneho konania.

11. Máte politickú funkciu alebo mandát? Ak áno, na akej úrovni? Mali ste za posledných 
18 mesiacov nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nikdy som nemal politický mandát ani funkciu.

12. Vzdáte sa po vymenovaní za člena Dvora audítorov akéhokoľvek volebného mandátu, 
ako aj akejkoľvek zodpovednej funkcie v politickej strane?

Zo zásady som pripravený vzdať sa akéhokoľvek volebného mandátu, ako aj akejkoľvek 
funkcie v politickej strane. V skutočnosti si takúto otázku nemusím klásť, pretože som nikdy 
nemal takéto funkcie a ani nemám v úmysle ich mať.

13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu či 
korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Nemyslím si, že by som mal robiť rozdiel pri riešení prípadov tohto druhu medzi tými, do 
ktorých sú zapletené osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi môjho členského štátu, a tými, v 
prípade ktorých to tak nie je, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú závažné. Tieto dva prípady 
sú podľa mňa úplne rovnaké a uplatňoval by som rovnaké pravidlá. 

Vykonávanie úloh
14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry dobrého finančného riadenia vo verejnej službe? 

Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Správne finančné riadenie vo verejnej službe je podľa môjho názoru nevyhnutnou 
podmienkou jej dobrého fungovania, dôveryhodnosti a predovšetkým stotožnenia sa občanov 
ako daňových poplatníkov s existenciou orgánov verejnej moci a s plnením ich úloh.

Toto finančné riadenie by sa však malo vnímať v celkovom kontexte verejného systému. V 
tomto zmysle je kvalita riadenia verejných financií podmienená ďalšími dôležitými zložkami 
systému verejnej správy. Samotná správa je zložkou tohto systému. Je možné zvážiť 
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všeobecný rámec správy, a to najmä efektívne vykonávanie medzirezortných koordinačných 
funkcií, a tok relevantných informácií medzi verejnými subjektmi. Takisto je možné zvážiť 
systém náboru a odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy, ich postavenie, riadenie ich 
individuálnej kariéry, samozrejme ich osobnú etiku alebo ich ochranu pred možným 
zneužitím právomoci.

Inými slovami, „dobré zásady“ riadenia verejných financií budú plne funkčné a uplatňované 
len vtedy, ak budú pevne zakotvené samotné základy verejnej správy.

Pokiaľ ide o samotné finančné otázky, podľa mňa neexistuje žiadny zásadný rozdiel medzi 
zásadami, ktoré sú základom dobrého riadenia „v súkromnom sektore“ a dobrého riadenia „vo 
verejnom sektore“, s výnimkou bezpochyby skutočnosti, že „verejné“ systémy musia 
oprávnene postaviť do popredia zásady zákonnosti a transparentnosti riadenia. Dôsledné 
dodržiavanie zákonnosti musí byť podľa môjho názoru základom verejného riadenia z toho 
dôvodu, že subjekt, ktorého základnou úlohou je práve definovať, vykonávať a monitorovať 
právne normy, musí sám slúžiť ako príklad každodenného riadenia. Dôvera občanov a 
daňových poplatníkov vo fungovanie a zákonnosť verejných inštitúcií by sa inak spochybnila. 
Dodržiavanie právnych noriem súvisí s osobitnou požiadavkou týkajúcou sa morálnej 
integrity, ktorá je špecifická pre zamestnancov verejnej správy, bez ohľadu na ich 
hierarchickú úroveň alebo charakter ich činnosti.

Protihodnotou k týmto požiadavkám alebo skôr ich dôsledok sa nachádza v zásade 
transparentnosti verejných opatrení. Občania, daňoví poplatníci a volení zástupcovia musia 
mať vždy možnosť kontrolovať, ako sa verejné zdroje získavajú a vynakladajú. Chcel by som 
spomenúť článok 15 Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789, ktorá sa určitým 
spôsobom stala druhou menou francúzskeho Dvora audítorov: 

„Spoločnosť má právo požadovať od každého verejného činiteľa, aby skladal účty zo svojej 
správy.“

Táto veta už viac ako dve storočia dokonale vyjadruje, čo sa rozumie pod transparentnosťou 
verejnej činnosti a povinnosťou zodpovedať sa (accountability), ktorú zahŕňa. Všetky 
najvyššie kontrolné inštitúcie by ju mali vziať do úvahy, pretože ich základnou úlohou je 
práve umožniť, aby sa táto povinnosť vykonávala v praxi.

Okrem týchto všeobecných zásad, ktoré sú veľmi špecifické pre verejný sektor, možno uviesť 
iné zásady alebo pravidlá „každodennej“ alebo všeobecnej povahy, na ktorých musí byť 
založené riadne finančné riadenie verejných služieb.

Samozrejme, uvediem zásady hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, ktoré musia inšpirovať 
každého rozvážneho riadiaceho pracovníka.

Účinným spôsobom ním však môže byť len vtedy, ak funguje v kontexte s:

- jasným a relevantným vymedzením cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a vyhodnotiť;

- primeranou administratívnou kapacitou umožňujúcou dosiahnuť tieto ciele (a s 
reálnou možnosťou jej účinného a promptného fungovania, čo vo vysoko 
centralizovaných systémoch nie je vždy evidentné);

- jednoduchým a spoľahlivým rámcom vnútornej kontroly s jasne vymedzenou a 
vysvetlenou zodpovednosťou, s relevantným systémom hierarchie alebo funkcií, ktorý 
ako taký uznávajú všetci príslušní zamestnanci;

- existujúcimi nástrojmi, postupmi a orgánmi umožňujúcimi získať primeranú záruku, 
že tieto jednotlivé zložky sú zavedené a možno ich efektívne využívať: príslušný 
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účtovný plán, úplné, jasné a pre riadenie užitočné finančné výkazníctvo (rozpočet, 
účty a poznámky), správne a dobre vymedzené vnútorné postupy, vhodná a 
zodpovedná štruktúra riadenia, profesionálne a nezávislé systémy interného a 
externého auditu.

15. Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu 
medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre 
kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad výdavkami aj ich hospodárska 
efektívnosť?

Presnú a odôvodnenú odpoveď na túto otázku by som mohol poskytnúť až po nadobudnutí 
osobných skúseností týkajúcich sa týchto vzťahov a prípadných otázok zlepšenia.

Poznamenávam však, že vzťah medzi Dvorom audítorov a Parlamentom je vymedzený 
stručne, ale jasne Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článkom 287, ktorý 
stanovuje, že Dvor audítorov pomáha Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie pri 
výkone ich právomocí pri kontrole plnenia rozpočtu. Nemyslím si, že by som sa mýlil, ak by 
som uviedol, že práve Parlament a predovšetkým Výbor pre kontrolu rozpočtu využil toto 
ustanovenie najaktívnejším spôsobom a že Dvor audítorov vždy zastával názor, že jeho 
základnou úlohou je čo najlepšie odpovedať na žiadosti, ktoré by mu mohli byť predložené na 
tento účel.

Určite je však možné dosiahnuť vyššiu úroveň interakcie a komunikácie.

Samotný francúzsky Dvor audítorov nadobudol túto skúsenosť v situácii, ktorá zďaleka 
nebola rovnaká, ako tá, ktorá existuje medzi Európskym parlamentom a Európskym dvorom 
audítorov: postupne sa zaviedli postupy, zintenzívnili sa výmeny všetkých druhov, určili sa 
spoločné záujmy a nadviazala sa spolupráca založená na dôvere, ktorú však určite ešte možno 
zlepšiť.

S výhradou overenia v praxi si viem predstaviť, že zlepšovanie spolupráce by mohlo 
obsahovať tieto konkrétne prvky:

- časovú presnosť pri výkone prác a ich vykonávanie v čase, ktorý umožňuje ich 
najlepšie možné využitie Parlamentom;

- výber tém kontroly, ktoré by vzbudili záujem Parlamentu;

- maximálnu zrozumiteľnosť a čitateľnosť správ a znenie praktických a presných 
odporúčaní;

- zachovanie a rozvoj každodenných pracovných vzťahov, ktoré umožňujú lepšie 
vzájomné pochopenie želaní a obmedzení každej inštitúcie.

16. Aká je podľa Vášho názoru pridaná hodnota auditu výkonnosti? Ako by sa mali tieto 
zistenia začleniť do procesu riadenia?

Na vytvorenie pridanej hodnoty auditov výkonnosti je v prvom rade potrebné zabezpečiť, aby 
základné finančné údaje boli úplné a presné, čo znamená, že audity týkajúce sa financií a 
správnosti by sa mali vykonávať uspokojivým profesionálnym spôsobom. 

Je však jasné, že pridaná hodnota auditov výkonnosti je značná, pokiaľ ide o všetkých 
čitateľov a používateľov prác najvyššej kontrolnej inštitúcie.

 Platí to v prvom rade v prípade občanov a daňových poplatníkov, ktorí majú možnosť 
dozvedieť sa o výsledkoch verejných, politických a administratívnych opatrení a 
posúdiť ich. Závery auditu výkonnosti tak účinným spôsobom prispievajú k verejnej 
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diskusii a poskytujú jej objektívne podklady.

 To je samozrejme prípad parlamentných orgánov, napríklad Európskeho parlamentu, 
ktorý nielenže z auditov výkonnosti získava tieto objektívne prvky hodnotenia 
výsledkov politík, programov a opatrení, ktoré schválil alebo ktoré má schváliť, a 
preto môže diskutovať o týchto otázkach na zdokumentovanom základe, ale aj 
možnosť vyzvať politické alebo administratívne orgány zodpovedné za tieto politiky, 
programy a opatrenia, aby sa zodpovedali za plnenie svojich úloh. V zásade tak majú 
hybnú silu na prípadné ovplyvňovanie týchto činností.

 Napokon je to prípad samotných výkonných orgánov, ktoré majú takto k dispozícii 
analýzy, ktoré často nemôžu samy osebe vykonávať z dôvodu nedostatku času a 
zdrojov, niekedy ideí, a pre ktoré v každom prípade podstupujú riziko, že ich prístup 
bude zaujatý a nebude nezávislý. Výsledky auditov výkonnosti, ktoré verejní činitelia 
prijímajú a používajú v dobrej viere, musia podporovať zlepšenie verejných politík, 
ich relevantnosť, ako aj ich vykonávanie. Tieto výsledky môžu viesť aj k určeniu 
osvedčených postupov, ktorých šírenie by malo byť v záujme všetkých príslušných 
sektorov verejnej správy. Preto významne prispievajú k procesu zlepšovania verejného 
riadenia, ktoré musí byť hlavným a trvalým cieľom všetkých najvyšších kontrolných 
orgánov.

Samozrejme, zohľadnenie záverov a odporúčaní auditov výkonnosti v rozhodujúcej miere 
závisí od relevantnosti samotných auditov, spoľahlivosti ich metodiky, jasnosti a 
jednoznačnej povahy ich obsahu. To sa dá dosiahnuť len na základe profesionálneho a 
objektívneho prístupu so snahou nepenalizovať formálne ani bezvýznamné chyby, alebo 
oboje, ale prispieť k zlepšeniu efektívnosti organizácie a efektívnosti verejnej služby. 
Nepochybujem o tom, že nezrovnalosti sa musia stanoviť a odsudzovať ako také, alebo sa 
dokonca musí dospieť k uloženiu sankcií tým, ktorí sú za ne zodpovední, ale treba dávať 
pozor, aby sa vzácne zdroje nepremárnili na postupy, ktorých užitočnosť by sa mohla ukázať 
ako nulová.

17. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými kontrolnými 
inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti 
auditu rozpočtu EÚ?

Medzi Európskym dvorom audítorov a najvyššími vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami 
už existujú úzke vzťahy. Napokon tieto vzťahy boli stanovené a vymedzené v článku 287 
ZFEÚ. Podmienky tejto spolupráce spočívajú v prvom rade v existencii a fungovaní 
kontaktného výboru, ktorý spája všetky dotknuté inštitúcie. Výbor sa osvedčil a opakovane 
mal príležitosť zavádzať opatrenia praktickej spolupráce, z ktorých mali prospech všetci 
účastníci, a to najmä prostredníctvom pracovných skupín na témy spoločného záujmu. Možno 
uvažovať o úsilí o ďalšiu spoluprácu, ako je napríklad prax paralelných alebo spoločných 
auditov na spoločné témy, ako je napríklad riadenie európskych fondov na vnútroštátnej 
úrovni alebo cezhraničný investičný projekt čiastočne financovaný Európskou úniou. 

Môžu však existovať ešte pravidelnejšie vzťahy, ktoré by sa mali rozvíjať, a to najmä s 
cieľom umožniť lepšie vzájomné spoznávanie sa na organizačnej a metodologickej úrovni. 
Mám na mysli najmä rozvoj vysielania audítorov z jednej inštitúcie do druhej. Napríklad na 
francúzskom Dvore audítorov prijímame na obdobie v zásade najmenej dvoch rokov, a v 
praxi aj dlhšie, kolegov z Európskeho dvora audítorov. Obe strany jednomyseľne považujú 
túto skúsenosť za veľmi pozitívnu.

Ďalším príkladom veľmi praktického vzťahu je organizácia prezentácie našej recipročnej 
práce. Túto prax som osobne zažil, pretože som na Európskom dvore audítorov viedol tím, 
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ktorý vykonal prácu na tému vysokorýchlostnej železnice, ktorú som už uviedol, s cieľom 
predložiť metodiku a výsledky tohto auditu. Verím, že táto prezentácia vzbudila veľký záujem 
a prispela k dôkladnej práci Európskeho dvora audítorov v oblasti vysokorýchlostných sietí v 
Európskej únii.

Je samozrejme na Európskom parlamente a národných parlamentoch, aby vymedzili spôsoby 
a prostriedky užšej spolupráce. Najvyššie kontrolné inštitúcie môžu bezpochyby prispieť k 
tomuto prehlbovaniu napríklad tak, že súbežne upozornia svojich príslušných parlamentných 
partnerov na určité témy, v rámci ktorých môžu existovať spoločné obavy, ako napríklad 
účinnosť systémov riadenia a kontroly európskych fondov.

18. Akým spôsobom by ste upravili podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky 
parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské 
štáty poskytujú Európskej komisii?

Dvor audítorov nemôže priamo žiadať od členských štátov, aby zlepšili spoľahlivosť údajov 
poskytovaných Európskej komisii. Na druhej strane zabezpečiť, aby Komisia skutočne 
disponovala relevantnými, presnými a úplnými údajmi od členských štátov, tvorí súčasť 
normálnej kontroly v rámci auditu. Dvor audítorov má tiež právomoc odporučiť Komisii, aby 
prijala určité opatrenie voči členským štátom, ktoré zaručí najlepšiu spoľahlivosť 
poskytnutých informácií (napr. používanie osvedčení alebo certifikátov tretích strán, 
vykonávanie auditov, poskytovanie technickej pomoci tým štátom, ktoré ju potrebujú, ale aj 
zjednodušenie povahy a množstva informácií, ktoré sa majú požadovať atď.).

Ďalšie otázky
19. Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko 

k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Vzťahy medzi Európskym parlamentom a Európskym dvorom audítorov sú založené na 
príslušných ustanoveniach európskych zmlúv a iných zdrojov európskeho práva. Môžu však 
byť účinné len vtedy, ak sú založené aj na dôvere a rešpekte. Je zrejmé, že nepriaznivé 
stanovisko Parlamentu k môjmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov by od začiatku 
ohrozilo tento vzťah dôvery a plnenie mojich úloh. Za týchto okolností sa mi zdá nemožné, 
aby som nestiahol svoju prihlášku späť.


