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PØEHLED PROBLEMATIKY

Jo Carey1

1. Tento úvodní referát je pøíspìvkem ke studii SIGMA, která se zabývá zkušenostmi
národních nejvyšších kontrolních institucí získanými v období, kdy se pøizpùsobovaly èlenství
v EU. Èerpá ze samostatných referátù jednotlivých zemí, které popisují zkušenosti vybraných
nejvyšších kontrolních institucí podrobnìji. Doplòuje paralelní referát  o vlivu vstupu do EU na
rozpoètování a finanèní kontrolu (Úèinky vstupu do Evropské Unie: Èást 1. Rozpoètování a
finanèní kontrola). V obou pøípadech bylo pùvodním zámìrem poskytnout pøehled záva ných
národních zkušeností, zatímco pøístup, který byl ve skuteènosti pøijat, je výbìrová analýza
klíèových otázek k úvaze a diskusi. To platí zejména o tomto referátu, nebo  reakce rùzných
nejvyšších kontrolních institucí na problémy, které pøináší vstup do Evropské Unie, byly
v nìkterých ohledech nápadnì rozdílné.

1 Situace

2. Od prvních dnù existence Spoleèenství se lidé, kteøí stojí v èele národních nejvyšších
kontrolních institucí scházejí, obvykle jednou roènì, v Kontaktním výboru. Tento orgán nemá
ádný formální základ v legislativì Spoleèenství. V raných sedmdesátých letech Kontaktní výbor

spolupracoval se Shromá dìním (pøedchùdcem Evropského parlamentu) na návrhu zmìn
Smlouvy, které vedly k vytvoøení Evropského úèetního dvora (ECA). Tyto zmìny byly pøijaty
v roce 1975 a Evropský úèetní dvùr zaèal pùsobit v øíjnu 1977.

3. V dobì, kdy  byl ustaven Evropský úèetní dvùr, byly ji  èlenské státy zvyklé na
pøijímání inspekèních a auditorských návštìv ze strany slu eb Komise. Ještì dnes takové návštìvy
poèetnì pøevyšují audity Evropského úèetního dvora asi v pomìru dvì ku jedné (viz referát o
Finsku).

_______________

1. C.J. Carey je pøedsedou Dohodovacího orgánu Evropské komise pro zúètování úètù EAGGF. Pan Carey,
bývalý úøedník na ministerstvu financí Spojeného království, byl ètyøi roky (1974-78) zamìstnán na Stálém
zastoupení Spojeného království u EHS v Bruselu. Pozdìji se specializoval na veøejný audit a na otázku
odpovìdnosti parlamentu za výdaje. V roce 1989 odešel z veøejných slu eb Spojeného království a byl
jmenován èlenem Evropského úèetního dvora. Toto místo zastával devìt let.
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4. Pøed vznikem Evropského úèetního dvora mìl systém kontroly a auditu pou ívaný v
Evropském spoleèenství v podstatì autonomní a samoregulaèní charakter. Klíèovou rolí  byla role
Finanèního kontrolora, jeho  pøedbì ný souhlas byl zapotøebí pro ka dou výdajovou polo ku.
Struktura kontroly byla pøevá nì francouzského pùvodu (viz referát o Francii).

5.  Zmìny ve Smlouvì,  na jejich  základì byl ustaven Evropský úèetní dvùr, pøinesly
vùbec první zmínku o národních nejvyšších kontrolních institucích (SAI) v legislativì
Spoleèenství. Po aduje se, aby auditorská práce Evropského úèetního dvora v èlenských státech
byla provádìna ve spojení s nejvyššími kontrolními institucemi. Od nejvyšších kontrolních
institucí se po aduje, aby Evropský úèetní dvùr informovaly, zda mají v úmyslu se auditu
zúèastnit, a také se od nich po aduje, aby Evropskému úèetnímu dvoru, na jeho ádost, pøedaly
jakýkoliv dokument nebo informace, které potøebuje ke splnìní svého úkolu (Smlouva o EHS,
èlánek 188c.3).

6. V roce 1979 se Evropský úèetní dvùr stal èlenem Kontaktního výboru a od té doby se
tato impozantní instituce tyèí na obzoru nejvyšších kontrolních institucí stále hrozivìji. Aèkoliv si
Kontaktní výbor formálnì uchoval dobrovolný charakter, faktické konstatování jeho dùvodu
k existenci je nyní v èlánku 188c.3. V souèasné dobì je Evropský úèetní dvùr prakticky hlavním
tì ištìm práce Kontaktního výboru a èas a úsilí, které jsou zapotøebí k úèasti v tomto výboru (k
nìmu  patøí i  podpùrný výbor slo ený z kontaktních pracovníkù a pracovní skupiny) jsou pro
národní nejvyšší kontrolní instituce dùle ité.

7. V prùbìhu posledního desetiletí se Komise jako instituce odpovìdná za realizaci
rozpoètu Spoleèenství stále aktivnìji zajímala o úèinnost kontrolních opatøení aplikovaných
èlenskými státy na finanèní prostøedky Spoleèenství. Uskuteènila dvì dùle ité iniciativy, které
mìly národní kontrolní slu by zapojit do auditu a kontroly zemìdìlských subvencí a strukturálních
fondù a zajistit, e úroveò jejich práce bude splòovat urèitá minimální kritéria. (Podrobnosti o
pøíslušných iniciativách - viz odstavce 17-20, 28 a 29 paralelního referátu). Reakce nejvyšších
kontrolních institucí na tyto iniciativy byly rùzné. Aèkoliv Spoleèenství vydávalo zákony o
vztazích mezi nejvyšší kontrolní institucí a Evropským úèetním dvorem, nikdy se nepokusilo
zákonem upravit vztah mezi nejvyšší kontrolní institucí a Komisí.

8. Zdá se pravdìpodobné, e Komise bude pokraèovat ve své politice pøedepisování
kontrolních a auditorských postupù, jimi  by se èlenské státy mìly øídit, a e na èlenských státech
bude po adovat, aby pøi provádìní tìchto postupù dodr ovaly urèité minimální standardy.
Rozšíøení EU, s dalšími po adavky, které bude klást na vlastní kontrolní a inspekèní slu by
Komise, bude novým stimulem pro tento proces. Tento referát se pokouší objasnit nìkteré
z rùzných reakcí nejvyšších kontrolních institucí na èlenství v EU. Pøitom mù e zároveò vrhnout
svìtlo na otázku: èím by nejvyšší kontrolní instituce, v souladu se svým nezávislým postavením a
se svým posláním národních kontrolních orgánù mohly nejúèinnìji pøispìt k probíhajícímu
programu reformy finanèního øízení EU? Tato otázka se týká existujících èlenských státù stejnì
jako nových adatelù.
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2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci

9. Vìtšina nejvyšších kontrolních institucí je toho názoru, e vstup do EU vedl
k znatelnému, ale nevýznamnému zvýšení objemu jejich auditorské práce. Nejvyšší kontrolní
instituce Spojeného království odhaduje, e práce související s EU zabírají pøibli nì 2 procenta z
jejího èasu, co  „zhruba odpovídá pomìru výdajù Spojeného království, které jsou zajiš ovány
z rozpoètu Evropského spoleèenství“.

10. Takovéto výpoèty dobøe nevystihují nevyèíslitelné zmìny v pøístupu a organizaci, které
vstup do EU pøinesl nìkterým nejvyšším kontrolním institucím. Audit zamìøený na dodr ování
pravidel ES vy aduje, aby se zpoèátku vynalo ilo znaèné úsilí na obeznámení se s tìmito
pravidly. A uskuteèòování tìchto nových pravidel mù e vést ke vzniku dalšího auditorského
rizika. Nejvyšší kontrolní instituce Portugalska mezi následky vstupu do EU uvádí posun
k pøedbì nému auditu a zavedení víceoborových týmù pro hodnocení programù: „Vy aduje to,
aby instituce byla nesmírnì pru ná.“

11. Míru kulturního posunu, který mù e být zapotøebí, jasnì ukazuje následující postøeh
švédské nejvyšší kontrolní instituce: „Nemù eme vylouèit mo nost, e -  do jisté míry - dùvod
pro špatné øízení, neregulérnosti, podvody a korupci v platebním systému ES spoèívá v tom, jak
je tento systém navr en. Jestli e jsou finanèní prostøedky z národního a „evropského“ rozpoètu
pou ívány ke stejnému úèelu, mù e existovat vìtší riziko chyby ve vztahu k pomìrnì slo ité
regulaèní struktuøe ... Základní pøístup a struktura, zahrnuté ve správních systémech kontroly,
které se nyní v dùsledku èlenství v EU vztahují na Švédsko, se v nìkterých dùle itých ohledech
liší od naší národní praxe. To znamená, e pro švédské úøedníky není v dy snadné tyto systémy
kontroly pochopit a uskuteèòovat“. Kdy  si auditor plánuje, èemu bude dávat pøednost, musí vzít
v úvahu riziko, e národní správní systémy mo ná nevìnují øízení finanèních prostøedkù EC
stejnou péèi a pozornost, jakou by vìnovaly národním finanèním prostøedkùm.

3 Spolupráce s  Evropským úèetním dvorem ( ECA)

12. Dnes ji  existuje zavedená rutina vzájemných stykù, která zahrnuje plánování,
provádìní a další sledování auditù Evropského úèetního dvora v èlenských státech. Její modus
operandi je popsán v  referátech nìkolika zemí (napø. Portugalsko II.2.3.1, Finsko 6.1.-6.4).
Princip spolupráce, který je základem tìchto stykù, je vyjádøen ve švédském pøíspìvku
následujícím zpùsobem: „Spolupráce mezi orgány provádìjícími audit v rámci EU se také musí
vyznaèovat respektem k nezávislosti rùzných auditorských orgánù, které se na auditu podílejí.
Vedoucí úloha pøi takovém auditu není ulo ena na základì nìjakého pravidla, ale  rozhoduje se o
ní podle potøeb, pøípad od pøípadu. Apriorní podmínky jsou takové, e v podstatì ka dý orgán se
musí sám rozhodnout, zda mu spolupráce pøinese nìjakou hodnotu navíc.“ Referáty jednotlivých
zemí ukazují nìkteré rozdíly v národním pøístupu ke spolupráci s Evropským úèetním dvorem.

13.  Mo nost volby, pokud jde o úèast na auditech Evropského úèetního dvora, kterou
nejvyšším kontrolním institucím dává Smlouva o ES, je vykládána rùznými zpùsoby. Politika
nejvyšší kontrolní instituce Spojeného království poèítá s neúèastí na nìkterých auditech, „pokud
budou dobré dùvody pro to, aby se to nedìlalo“. Naproti tomu portugalská nejvyšší kontrolní
instituce „se pøipojila k Evropskému úèetnímu dvoru pøi všech auditech zamìøených na pøíjmy a
výdaje Spoleèenství, které se uskuteènily v Portugalsku“. Nìkteré nejvyšší kontrolní instituce
zøejmì o míøe své úèasti rozhodují pragmaticky,  s ohledem na dostupné zdroje (co  je
pravdìpodobnì hlavním omezením v pøípadì Spojeného království). Švédská nejvyšší kontrolní
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instituce je ochotna si najmout auditory, aby Evropský úèetní dvùr doprovázeli, v souèasné dobì
je však pøesvìdèena, e její poèáteèní opatøení pro navázání kontaktù byla nedostateèná.

14. Ve výše uvedených pøípadech mìla úèast obvykle tu podobu, e se zástupce nejvyšší
kontrolní instituce pøipojil k auditorskému týmu Evropského úèetního dvora jako pozorovatel.
Rakouská nejvyšší kontrolní instituce vìøí v aktivnìjší formu úèasti, co  otevírá otázku, zda by
její nezávislost nebyla kompromitována aktivní úèastí na auditu iniciovaném a provádìném
Evropským úèetním dvorem. Rakouská nejvyšší kontrolní instituce tento problém vyøešila
pomocí „nezávislého auditu, který byl oznámen organizacím, v nich  se mìl audit provádìt. To
znamená, e tato nejvyšší kontrolní instituce zkoumala stejná témata jako Evropský úèetní
dvùr“... a „pou ila své vlastní metody a hodnocení auditorských zjištìní, svùj vlastní postup pro
vykazování, jak je stanoveno v ústavì a v zákonu o úèetním dvoru..“

15. Po pøedchozích diskusích, které probìhly v rámci Kontaktního výboru, nejvyšší
kontrolní instituce a Evropský úèetní dvùr od raných devadesátých let vzájemnì spolupracují a
uskuteènily omezený poèet spoleèných auditù. Jsou to audity, v nich  Evropský úèetní dvùr a
jedna nebo více nejvyšších kontrolních institucí spojují své zdroje pøi  jediném auditorském
šetøení. Jako varianta  této myšlenky se uskuteènily i nìkteré experimenty se soubì nými nebo
koordinovanými audity, pøi nich  dva nebo více auditorských orgánù provádí samostatné šetøení
v té e tematické oblasti. Rakouským receptem na úèast na auditech Evropského úèetního dvora
(viz pøedchozí odstavec) je soubì ný audit ve všem, a  na jméno.

16. Nìkolik nejvyšších kontrolních institucí zdùrazòuje vzdìlávací hodnotu spoleèných
auditù (pro obì strany). Nejvyšší kontrolní instituce také upozoròují na pomìrnì vysoké nároky,
které všechny formy spolupráce s Evropským úèetním dvorem kladou na lidské zdroje, které mají
k dispozici. Portugalská nejvyšší kontrolní instituce svou podporu spoleèným auditùm vyjádøila
takto: “Pøes obtí e a další náklady, které to s sebou nese, je tato zkušenost i nadále pova ována
za pozitivní a obohacující, proto e umo òuje u iteèné vzájemné pronikání znalostí v oblastech,
které jsou pro integraci zvláš   dùle ité, a poskytuje pøíle itost pro výmìnu zkušeností, pokud
jde o auditorské metody a postupy, co  pøináší prospìch obìma nejvyšším kontrolním institucím a
podporuje jednotnost potøebnou pro rozvoj koordinovaných auditù.“ Verdikt rakouské nejvyšší
kontrolní instituce je ménì pozitivní: „Všeobecnì øeèeno, a také vzhledem k omezeným zdrojùm
(finanèní prostøedky, èas pracovníkù) [nejvyšší kontrolní instituce], má [tato instituce] ke
spoleèným auditùm s Evropským úèetním dvorem rezervovaný postoj... proto e úsilí a výdaje
vynakládané na plánování a koordinaci spoleèných auditù jsou znaèné.“ Referát Velké Británie
upozoròuje na obtí e soubì ných auditù i na znaènì vìtší obtí e, které mohou vzniknout pøi
spoleèných auditech. Spoleèné audity jsou v souèasné dobì pøezkoumává Kontaktní výbor.

17. Jiná forma spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi a Evropským úèetním
dvorem souvisí s povinností Evropského úèetního dvora podle ustanovení 188c.3 Smlouvy
„poskytnout Evropskému parlamentu a Radì osvìdèení o správnosti, pokud jde o spolehlivost
úètù a legálnost a regulérnost akcí, které jsou jejich základem. To je velice specifický úkol,
srovnatelný s auditorským výrokem nebo zprávou, které jsou obvyklým závìrem auditorské práce
v soukromém sektoru. Ukládá auditorovi - v tomto pøípadì Evropskému úèetnímu dvoru - velké
bøemeno, toti  zajistit, a pokud to bude zapotøebí, i prokázat, e jeho závìr je podepøen
auditními doklady.

18. Po diskusích v Kontaktním výboru se Evropský úèetní dvùr sna í sjednat s nejvyššími
kontrolními institucemi bilaterální dohody postavené na dobrovolném základì, aby mohl
výsledky auditorské práce nejvyšších kontrolních institucí pou ít jako vstupní údaje pro
osvìdèení o správnosti. Úèelem tìchto jednání je zmenšit pracovní zátì  Evropského úèetního
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dvora související s osvìdèením o správnosti a/nebo posílit základnu, o kterou se osvìdèení o
správnosti opírá. Klíèovou otázkou je, do jaké míry je Evropský úèetní dvùr pøesvìdèen, e
výsledky auditù provádìných nejvyššími kontrolními institucemi jsou spolehlivé. Je tu urèitá
spøíznìnost s nedávnými iniciativami Komise, o nich  se mluví v odstavci 7 výše. V obou
pøípadech národní kontrolní orgány fungují podle standardù stanovených institucemi
Spoleèenství nebo dohodnutých s tìmito institucemi. Jednání nebyla ještì ukonèena, ale pokud
budou úspìšná, mohlo by to naznaèovat, e tento druh uspoøádání, v nìm  se úlohy tìchto dvou
stran budou spíše doplòovat, ne  aby se k sobì pøièítaly, pøedstavuje z hlediska nákladù
úspornìjší model spolupráce pro budoucnost ne  spoleèné audity.

4 Spolupráce s Komisí

19. V zákonech EU neexistuje ádné ustanovení, které by se pøímo týkalo kontaktù mezi
nejvyššími kontrolními institucemi a Komisí, a a  donedávna k takovým kontaktùm docházelo
jen zøídka. Nejvyšší kontrolní instituce Spojeného království zjistila, e takové kontakty jsou
cenné, napøíklad pøi pøípravì na vyšetøování podvodu a neregulérností namíøených proti
programùm uskuteèòovaným v rámci Spoleèné zemìdìlské politiky. Referáty jednotlivých zemí
naznaèují, e se nejvyšší kontrolní instituce o èinnost Komise zaèínají blí e zajímat.

20. Finská nejvyšší kontrolní instituce po ádala o to, aby mohla pravidelnì dostávat
aktuální informace o auditorských misích Komise ve Finsku a o pøímých pøevodech finanèních
prostøedkù finským rezidentùm, které Komise provádí (o nich  se národní orgány automaticky
nedozvídají). Tato nejvyšší kontrolní instituce pohlí í na auditory Komise jako na vnitøní
auditory a zastává názor, e informace o auditorských návštìvách Komise jsou pro národního
vnìjšího auditora stejnì potøebné jako informace o výsledcích získaných národními vnitøními
auditory. Údaje o pøímých pøevodech finským pøíjemcùm jsou zapotøebí k tomu, aby tato
nejvyšší kontrolní instituce mohla splnit svou povinnost podle národní legislativy, toti  ovìøovat,
zda se správnì zachází se všemi finanèními prostøedky EU pøevedenými do Finska, nehledì na
to, zda jsou rozpoètovány nebo ne.

21. Pøíspìvky jednotlivých zemí ukazují rozdílné reakce na dvì iniciativy Komise, o nich
se mluví v odstavci 7 výše. Ve Francii, ve Švédsku a ve Spojeném království národní orgány
jmenovaly své nejvyšší kontrolní instituce ovìøovacími orgány podle naøízení 1663/95.
Francouzská nejvyšší kontrolní instituce uznala neobvyklý charakter své role v této zále itosti a
ustavila auditorskou komisi, která se má zabývat ovìøováním. Nejvyšší kontrolní instituce
Spojeného království vstoupila do smluvního vztahu se svou národní platební agenturou. Proti
srovnatelným návrhùm pøedlo eným národními orgány v Dánsku a ve Finsku se však ze
zásadních dùvodù postavily nejvyšší kontrolní instituce tìchto zemí. Tyto nejvyšší kontrolní
instituce zdùraznily, e nepova ují za vhodné, aby nejvyšší kontrolní instituce byly pøímo nebo
nepøímo zapojeny do jednání mezi Finanèním kontrolorem Komise a národními kontrolními
orgány, pokud jde o protokoly o strukturálních fondech. (Srovnej odstavec 16 výše a odstavec 17
srovnávacího referátu).

5 Poznámky na závìr

22. Legislativa EU ponechává nejvyšší kontrolní instituci nového èlenského státu znaènou
volnost pøi rozhodování o tom,  jak aktivní roli chce hrát pøi kontrole a auditu finanèních
prostøedkù ES. Dokonce ani povinnost navázat kontakt podle èlánku 188c.3 Smlouvy nejvyšší
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kontrolní instituce automaticky za všech okolností  nevá e. Jak ukázal tento referát, pøístupy
existujících nejvyšších kontrolních institucí EU jsou znaènì rozdílné.

23. Pøíspìvky jednotlivých zemí nicménì pùsobí dojmem, e vìtšina nejvyšších kontrolních
institucí chce dál rozvíjet svou spolupráci s Evropským úèetním dvorem, s jinými nejvyššími
kontrolními institucemi a s Evropskou komisí, nehledì na formální i jiné pøeká ky, s nimi  se
nìkdy setkávají. Portugalská nejvyšší kontrolní instituce dùvod pro spolupráci vyjádøila takto:
„Proto e národní zájmy, pokud jde o kontrolu, se stále více slaïují se zájmy Evropského úèetního
dvora, zejména pøi projektech nebo programech financovaných spoleènì Evropskou unií a
evropskými èlenskými státy, zintenzivòuje se i spolupráce mezi Portugalským úèetním dvorem a
Evropským úèetním dvorem.“

24. Není pøíliš brzy na to, aby nejvyšší kontrolní instituce zemí ádajících o vstup do EU
zaèaly plánovat svou úèast v procesu spolupráce v období po pøijetí. Jejich èlenství
v Mezinárodní organizaci nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a v Evropské organizaci
nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) jim umo òuje tì it ze zkušeností ji  existujících
nejvyšších kontrolních institucí EU a Evropského úèetního dvora. Neformální kontakty s Komisí
(Generální øeditelství XX) by jim také mohly pomoci, aby se obeznámily se strukturou finanèní
kontroly a auditu v EU všeobecnì a s úlohou rùzných kontrolních slu eb Komise zvláš .

25. Nejvyšší kontrolní instituce by se také mìly velice brzy zamyslet nad pøimìøeností (i)
existující státní legislativy vztahující se k auditu, a (ii) svých lidských i jiných zdrojù. Hlavní
otázkou, která vyvstává u bodu (i) je, zda existující zákonné pravomoci nejvyšší kontrolní
instituce jsou postaèující pro úèely její úlohy  kontaktního orgánu podle èlánku 188c.3 Smlouvy.
Druhá otázka se vztahuje právì tak ke kvalifikaci a zkušenostem pracovníkù, jako k jejich poètu.
Pracovníci, kteøí se budou zabývat auditem finanèních prostøedkù EU, budou potøebovat stejný
typ auditorské a úèetnické kvalifikace jako jejich protìjšky v jiných nejvyšších kontrolních
institucích a u Evropského úèetního dvora. Neodmyslitelnou souèástí tohoto vybavení bude
jazyková prùprava.
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Rakousko

Wolfgang Wiklicky1

_______________

1 Wolfgang Wiklicky pùsobí od roku 1986 u Rakouského úèetního dvora (ACA) jako
auditor a od roku 1996 jako kontaktní  pracovník a zástupce vedoucího odboru pro
evropské zále itosti této instituce. Posledních sedm let také pøednáší na Federální
akademii veøejné správy. Døíve byl docentem pro reklamu a prùzkum trhu na Vídeòské
vysoké škole pro ekonomiku a podnikové øízení (1982-1986).
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Tento referát popisuje nìkteré aspekty vnìjšího auditu v Republice Rakousko; zahrnuje i
legislativu a organizaèní strukturu.

2. Rakousko vstoupilo do Evropské unie 1. ledna 1995. Proto je  zde v hlavních rysech
naznaèen vztah mezi Rakouským úèetním dvorem (ACA) a Evropským úèetním dvorem (ECA).
Dùraz je kladen na praktické stránky, vèetnì kontaktních dohod, zásad, jimi  se tento vztah øídí,
informaèních tokù a úèasti na auditu. Vztah mezi Rakouským úèetním dvorem - jako to
nezávislým orgánem - a Evropským úèetním dvorem je tøeba charakterizovat jako vztah dùvìry
mezi rovnými partnery.

3. Vstup Rakouska do Evropské unie nemìl vliv na právní zpùsobilost Rakouského
úèetního dvora k provádìní auditù. Tyto audity nebyly rozšíøeny. Rozšíøilo se však pole
pùsobnosti auditu. Rakouský úèetní dvùr je odpovìdný za audit všech tokù finanèních prostøedkù
- a za pøíslušné finanèní operace - které rakouská vláda dostává od Evropské unie (napøíklad
finanèní prostøedky ze strukturálních fondù Spoleèenství) a které mají být realizovány
prostøednictvím veøejných úètù na federální a zemské úrovni. Kromì toho je Rakouský úèetní
dvùr odpovìdný za audit finanèního pøíspìvku, který Rakousko platí do zdrojù EU. Tyto audity
zahrnují zkoumání, zda jsou dodr ována existující pravidla a naøízení, vèetnì pøíslušné
legislativy ES, s ohledem na rùzné zdroje finanèních prostøedkù.

4. Avšak v dùsledku vstupu Rakouska do Evropské unie a hlavnì v dùsledku èinnosti
Evropského úèetního dvora (ECA) v Rakousku bylo nutné podstatnou èást dalších
administrativních úkolù Rakouského úèetního dvora pokrýt existujícími zdroji (pracovníci,
rozpoèet). Jinak øeèeno, Rakouský úèetní dvùr po vstupu Rakouska do EU v podstatì nedostal
ádná další pracovní místa ani finanèní prostøedky na uhrazení výdajù a pokrytí potøeby

personálních zdrojù. Aby bylo mo né udr ovat nepøetr ité kontakty s Evropským úèetním
dvorem, bylo zapotøebí provést v rámci organizace Rakouského úèetního dvora nìkterá  nová
opatøení; napøíklad byla ustavena funkce kontaktního pracovníka.

5. Aby Rakouský úèetní dvùr mohl své auditorské úkoly plnit tím nejobjektivnìjším a
nejnestrannìjším zpùsobem, je nezávislý na státní správì. Ze zásady je odpovìdný pouze
zákonodárným orgánùm (Národní radì a zemským parlamentùm), kterým pøedkládá výroèní a
speciální zprávy. Tyto zprávy musí být po pøedlo ení zveøejnìny.

6. Rakouský úèetní dvùr vzhledem ke svým ústavním a zákonným pøedpokladùm
v souèasné dobì neplní ádné úkoly vztahující se k opatøením boje proti podvodùm. Vnìjší audity
Rakouského úèetního dvora však mohou v boji proti podvodùm  pùsobit jako praktický
preventivní prostøedek.

7. Rakouský úèetní dvùr se zúèastnil jednoho spoleèného auditu (spolu s Evropským
úèetním dvorem a nìkolika dalšími nejvyššími kontrolními institucemi), který byl zamìøen na
nekompatibilitu rùzných zdrojù informací v oblasti nepøímých daní v èlenských státech.
Výsledkem tohoto auditu bude spoleèná zpráva.
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1 Úvod

8 Rakousko, jako federální republika, má federální strukturu, co  znamená, e
legislativní, výkonná a soudní moc je rozdìlena mezi ústøední vládu (republiky Rakousko),
nazývanou také federální vláda, a vlády devíti státù, které jsou souèástí této republiky (známých
jako federální zemì neboli Länder).

9.  Existence Rakouského úèetního dvora (ACA) je zaruèena ústavou (Hlava pátá
Federálního ústavního zákona, èlánek 121 a  128). Zákonná ustanovení jsou v podstatì obsa ena
v zákonì o úèetním dvoru z roku 1948.

10. Rakouský úèetní dvùr je nezávislý na federální vládì a je pøímo podøízen Národní radì
(první komoøe parlamentu). Rakouský úèetní dvùr proto není správním orgánem, ale mìlo by se
na nìj pohlí et jako na integrální souèást zákonodárného orgánu. Je pøímo podøízen Národní
radì.

11.  V rozsahu auditorské èinnosti, kterou provádí Rakouský úèetní dvùr, jsou zahrnuty
správní orgány a nìkteré pøesnì uvedené subjekty a podniky jak na federální, tak na zemské
úrovni. Rakouský úèetní dvùr je jediný orgán v Rakousku, který má tento široký okruh
pravomocí v oblasti veøejné vnìjší finanèní kontroly.

12. Republika Rakousko vstoupila do Evropské unie 1. ledna 1995. Vstup Rakouska
do Evropské unie nemìl vliv na právní zpùsobilost Rakouského úèetního dvora k provádìní
auditù. Tyto audity nebyly rozšíøeny.

13. Rozšíøilo se však pole pùsobnosti auditu. Rakouský úèetní dvùr je odpovìdný za audit
všech tokù finanèních prostøedkù - a za pøíslušné finanèní operace - které rakouská vláda
dostává od Evropské unie (napø. finanèní prostøedky ze strukturálních fondù Spoleèenství) a
které mají být realizovány prostøednictvím veøejných úètù na federální a zemské úrovni. Kromì
toho je Rakouský úèetní dvùr odpovìdný za audit finanèního pøíspìvku, který Rakousko platí do
zdrojù EU. Pøi tìchto auditech se zkoumá, zda jsou dodr ována existující pravidla a naøízení,
vèetnì pøíslušné legislativy ES, s ohledem na rùzné zdroje finanèních prostøedkù.

2 Nìkteré aspekty vnìjšího auditu v Rakousku

2.1 Legislativa pro vnìjší audit

14. Ustanovení, jimi  se øídí organizaèní uspoøádání a úkoly, které má Rakouský úèetní
dvùr plnit, jsou uvedena v Hlavì páté (audit a finanèní operace) Federální ústavy v jejím znìní
z roku 1929. Povinnosti a úkoly ulo ené Rakouskému úèetnímu dvoru, jsou dále specifikovány
v zákonì o úèetním dvoru z roku 1948.

2.2 Organizaèní struktura pro vnìjší audit

15. Jak ji  bylo uvedeno výše, Rakouský úèetní dvùr je pøímo podøízen Národní radì.
Auditorskou funkci provádí na federální a na zemské úrovni. Auditorské funkce Rakouského
úèetního dvora jsou obsáhlé a jedineèné, proto e je to (ve smyslu výkonných pravomocí)
naprosto nezávislý orgán veøejného vnìjšího auditu v Rakousku.
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16. Z funkèního hlediska je Rakouský úèetní dvùr orgánem Národní rady a zemských
snìmù (parlamentù jednotlivých zemí) -  podle toho, zda zkoumá finanèní operace federální vlády
nebo zemských vlád.
 
17. Aby Rakouský úèetní dvùr mohl plnit své auditorské úkoly tím nejobjektivnìjším a
nejnestrannìjším zpùsobem, je nezávislý na státní správì. Ze zásady je podøízen pouze
legislativním orgánùm (Národní radì a zemským snìmùm), kterým pøedkládá výroèní a speciální
zprávy. Tyto zprávy musí být po pøedlo ení zveøejnìny.

18. Na organizaèní strukturu funkce vnìjšího auditu v Rakousku nemìl vliv vstup do
Evropské unie.

19. Avšak v dùsledku vstupu Rakouska do Evropské unie a hlavnì v dùsledku èinnosti
Evropského úèetního dvora (ECA) v Rakousku bylo nutné podstatnou èást dalších
administrativních úkolù Rakouského úèetního dvora pokrýt existujícími zdroji (pracovníci,
rozpoèet). Jinak øeèeno, Rakouský úèetní dvùr po vstupu Rakouska do EU v podstatì nedostal
ádná další pracovní místa ani finanèní prostøedky na uhrazení výdajù a pokrytí potøeby

personálních zdrojù
 

20. Aby bylo mo né udr ovat nepøetr ité kontakty s Evropským úèetním dvorem, bylo
zapotøebí provést v rámci organizace Rakouského úèetního dvora nìkterá  nová opatøení;
napøíklad byla ustavena funkce kontaktního pracovníka (viz ní e, body 3.2 a 3.4.1).

2.3 Zamìøení auditu

21. Audity zkoumají správnost úèetnictví a dodr ování existujících naøízení a také
hospodárnost, efektivnost a úèinnost operací. Rakouský úèetní dvùr za ádných okolností
neomezí svá zkoumání na kontrolu matematické správnosti úèetnictví.

22. V praxi je nejbì nìjším typem auditu audit výkonu. To znamená, e audity jsou hlavnì
zamìøeny na hospodárnost, efektivnost a úèinnost finanèního øízení a operací. Pokud však
vznikne rozpor mezi hospodárností, efektivností a úèinností na jedné stranì a zákonností a
dodr ováním existujících pravidel na stranì druhé, musí Rakouský úèetní dvùr na tento rozpor
jasnì upozornit.

2.4 Systémy, metody,rutiny a postupy pro vnìjší audit

23. Všeobecnì øeèeno, Hlava V Ústavy a dva jednoduché zákony - zákon o úèetním dvoru
a trvalé pøíkazy Národní rady - pøedstavují úhelné kameny systému veøejného vnìjšího auditu
v Rakousku. Dùle ité je, e iniciativa k provádìní auditù je ze zásady zále itostí samotného
Rakouského úèetního dvora. Rakouský úèetní dvùr v podstatì provádí své audity následnì.

24. V rámci tohoto systému pou ívá Rakouský úèetní dvùr mnoho rùzných metod, rutin a
postupù. Jsou to napøíklad: auditorské plány na jeden rok s pøedbì ným výhledem na další
období; specifické auditorské plány, v nich  jsou urèeny rùzné oblasti a témata, které je tøeba
podrobit detailnìjšímu  auditu; statistické výbìrové postupy; a analýza rizik zalo ená na
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zkušenostech z pøedchozích auditù, aby bylo mo né vybrat dùle ité prvky pro dùkladné
prozkoumání. Kromì toho auditorský manuál Rakouského úèetního dvora poskytuje u iteèné
informace pro specifická témata, proto e pøedkládá teoretické vysvìtlení, postupy, které je tøeba
pou ít, a kontrolní seznamy.

25. Pøi provádìní auditu na místì je zvláš  dùle ité následující:

• prozkoumání všech dokumentù [knih, stvrzenek, smluv, korespondence, souborù a
zápisù úètáren, atd., vèetnì elektronického zpracování dat], které Rakouský úèetní dvùr
pova uje za potøebné;

• prostudování a analýza rozvah a zpráv soukromých autorizovaných úèetních  znalcù;

• pohovory s úøedníky a jinými zástupci auditovaného podniku;

• pou ívání dotazníkù; a

• kontroly na místì zamìøené na pokladní hotovost.

26. Rakouský úèetní dvùr je oprávnìn pro své audity pou ívat slu eb odborníkù.

27. Pøi provádìní auditù a sdìlování zjištìní Rakouský úèetní dvùr - a všichni odborníci,
jejich  slu eb pou ívá - neporuší obchodní a výrobní tajemství.

2.5 Rozsah auditu

28. Prezident Rakouského úèetního dvora, nebo i sám Rakouský úèetní dvùr, jsou mezi
jiným specificky povìøeni následujícími úkoly:

• sestavováním federálních finanèních výkazù;

• spolupodepisováním všech nástrojù týkajících se zadlu enosti (povinnost prezidenta);

• zkoumáním finanèních operací federální vlády [vèetnì finanèních operací všech nadací,
fondù a institucí øízených federálními orgány nebo osobami (orgány) jmenovanými pro
tyto úèely orgány federální vlády]. Toto právo dále zahrnuje podniky, v nich  federální
vláda, sama nebo spoleènì s jinými právnickými osobami podléhajícími pravomoci
Rakouského úèetního dvora má v dr bì alespoò padesát procent akciového kapitálu,
kmenových akcií nebo vlastního jmìní, a také finanèních operací podnikù zcela
provozovaných federální vládou nebo provozovaných spoleènì s takovými právnickými
osobami;

• provádìním auditu v ekvivalentním rozsahu, i pokud jde o finanèní operace jednotlivých
zemí [Länder], místních orgánù v obcích, které mají alespoò
20 000 obyvatel,  a obecních sdru ení;

• zkoumáním finanèních operací podnikù podléhajících veøejnému právu, které pou ívají
federální nebo zemské finanèní prostøedky;

• zkoumáním finanèních operací institucí sociálního pojištìní; a
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• auditem finanèních operací zákonných profesních zastoupení.

29. Rakouský úèetní dvùr se v rámci rozsahu auditorských úkolù, které mu byly pøidìleny,
mù e sám podle svého vlastního uvá ení rozhodnout, zda bude zkoumat všechny toky finanèních
prostøedkù plynoucí z fondù EU do Rakouska - vèetnì pøíslušných organizaèních struktur, øízení
vlád a systémù vnitøního auditu - a provádìt audit zamìøený na to, zda rakouský finanèní
pøíspìvek do rozpoètu EU je v souladu s existujícími pravidly a naøízeními, vèetnì pøíslušné
legislativy EU. Tato èinnost by mohla být pova ována spíše za obohacení ne  za rozšíøení
auditorských aktivit Rakouského úèetního dvora.

2.6 Rozdìlení odpovìdnosti mezi Rakouský úèetní dvùr a jiné orgány, které provádìjí audit

2.6.1 Úkol Rakouského úèetního dvora

30. Pravomoci Rakouského úèetního dvora zahrnují i zkoumání subjektù odpovìdných za
vnitøní audit jak na federální, tak na zemské úrovni a ke zkoumání subjektù odpovìdných za
vnìjší audit na zemské úrovni. Rakouský úèetní dvùr je tedy odpovìdný za nejširší rozsah
auditorské èinnosti v Republice Rakousko.

31. Rakouský úèetní dvùr pøi pøípravì svých auditù vynakládá úsilí na to, aby své aktivity
zkoordinoval s aktivitami subjektù odpovìdných za vnitøní audit na federální úrovni a subjektù
odpovìdných za vnitøní a vnìjší audit na zemské úrovni.

2.6.2 Federální úroveò

32. V uspoøádání ka dého federálního ministerstva jsou útvary, které odpovídají za vnitøní
audit pøíslušného ministerstva. Všeobecnì vzato je vnitøní audit nezávislý na tomto správním
orgánu a v modelovém uspoøádání je pøímo podøízen pøíslušnému ministrovi, jemu  pøedkládá
zprávy.

2.6.3 Zemská úroveò

33. V zemských vládách jsou rùzné organizaèní útvary, které odpovídají na jedné stranì za
vnitøní audit, na druhé stranì za vnìjší audit. Odpovìdnost tìchto útvarù a pole jejich pùsobnosti
v oblasti vnitøního nebo vnìjšího auditu jsou omezeny na finanèní øízení pøíslušné zemské vlády.

34. Všeobecnì vzato, v modelovém uspoøádání, je vnitøní audit na zemské úrovni nezávislý
na orgánu zemské správy a je pøímo podøízen pøíslušnému zemskému guvernérovi, jemu
pøedkládá zprávy.

35. Subjekty odpovìdné za vnìjší audit v jednotlivých zemích jsou také nezávislé na
správních orgánech, aèkoliv jsou, z organizaèního hlediska, souèástí zemské vlády. Pøi plnìní
svých auditorských funkcí jsou však podøízeny pøíslušnému zemskému snìmu a jemu
pøedkládají zprávy.

2.6.4 Odpovìdnost vládních auditorských útvarù v kontextu EU
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36. Útvar odpovìdný za vnitøní audit na federálním ministerstvu zemìdìlství a pøíslušné
útvary tøí zemských vlád byly povìøeny úkolem pùsobit jako ovìøovací orgány platebních
agentur, pokud jde o Evropský zemìdìlský poradenský a garanèní fond (EAGGF) (viz naøízení
Rady (ES) è. 1287/95 a naøízení Komise (ES) è. 1663/95). V tomto specifickém kontextu plnìní
povinností ulo ených Evropskou unií nehraje významnou roli ani Rakouský úèetní dvùr, ani
soukromé firmy (autorizovaní úèetní znalci).

2.7 Vnìjší audit a opatøení proti podvodùm

37. Rakouský úèetní dvùr vzhledem ke svým ústavním a zákonným pøedpokladùm
v souèasné dobì neplní ádné úkoly vztahující se k opatøením boje proti podvodùm. Vnìjší audity
Rakouského úèetního dvora však mohou v boji proti podvodùm pùsobit jako praktický
preventivní prostøedek.

3 Vztah mezi Rakouským úèetním dvorem (ACA) a Evropským úèetním dvorem
(ECA)

3.1 Legislativa

38. Podle ustanovení èlánku 188c Smlouvy o Evropské unii je Evropský úèetní dvùr
vnìjším auditorem Spoleèenství. Z toho vyplývá, e Evropský úèetní dvùr má autonomní, na
primární legislativì Spoleèenství zalo enou pravomoc provádìt audit v èlenských státech a
v institucích Spoleèenství - nehledì na to, zda nejvyšší kontrolní instituce èlenských státù mají èi
nemají pøíslušnou kompetenci.

39. Evropský úèetní dvùr je odpovìdný za audit všech výdajù a pøíjmù Spoleèenství do
znaèné míry obdobnì, jako je Rakouský úèetní dvùr odpovìdný za audit finanèního øízení a
operací na federální a zemské úrovni a na úrovni obcí.

40. Smlouva o Evropské unii po aduje, aby Evropský úèetní dvùr vystavoval osvìdèení o
správnosti (SOA), potvrzující spolehlivost úètù. Evropský úèetní dvùr musí také zkoumat
zákonnost a regulérnost transakcí, které jsou základem pro tyto úèty. Tento typ auditu je, jako to
finanèní audit, jedineèným úkolem Evropského úèetního dvora.

41. V èlánku 188c této Smlouvy se o spolupráci a koordinaci mezi Evropským úèetním
dvorem a národními kontrolními orgány øíká toto: „V èlenských státech bude audit provádìn ve
spojení s národními kontrolními orgány nebo, pokud tyto orgány nemají potøebné pravomoci,
s kompetentními národními ministerstvy.“

42. Nehledì na to, zda národní nejvyšší kontrolní instituce (která má potøebné pravomoci)
spolupracuje, tzn.  pracuje  „ve spojení“ s Evropským úèetním dvorem nebo ne, Evropský úèetní
dvùr má nezávislé, na primární legislativì Spoleèenství zalo ené právo provádìt audit v èlenských
státech (na místì). Skuteènì, v tém e èlánku Smlouvy se stanoví, e „Audit bude ..., pokud to
bude zapotøebí, proveden na místì v ostatních institucích Spoleèenství a v èlenských státech.“

3.2 Kontaktní výbor a schùzky kontaktních pracovníkù

43. Aby bylo mo né zajistit nepøetr itý tok informací mezi Evropským úèetním dvorem a
nejvyššími kontrolními institucemi èlenských státù, jsou tu dva (neformální) prostøedky
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(neformální znamená, e neexistují ádná písemná naøízení a formální postupy, které by se na nì
vztahovaly). Jsou to schùzky kontaktních pracovníkù a Kontaktního výboru, který se skládá z
prezidentù nejvyšších kontrolních institucí. Schùzky kontaktních pracovníkù jsou svolávány
dvakrát do roka (na jaøe, kdy je hostitelem nejvyšší kontrolní instituce nìkterého èlenského státu;
v pozdním létì nebo zaèátkem podzimu, kdy  tuto schùzku obvykle svolává Evropský úèetní dvùr
v Lucemburku). Úkolem tìchto schùzek je pøipravit témata pro Kontaktní výbor, slo ený z
prezidentù nejvyšších kontrolních institucí èlenských státù, který se schází jednou roènì (schùzky
Kontaktního výboru se konají koncem podzimu; hostitelem ka dé druhé schùzky je Evropský
úèetní dvùr).

44. Od roku 1995 byla na tìchto schùzkách prodiskutována mimo jiné následující témata
(pøípravou nìkterých témat byly povìøeny pracovní skupiny slo ené z kontaktních pracovníkù,
které byly vytvoøeny pro daný úèel):

• mo nosti spolupráce mezi Evropským úèetním dvorem a nejvyššími kontrolními
institucemi v oblasti spoleèných auditù;

• praktický význam slov „ve spojení s“ z èlánku 188c Smlouvy o Evropské unii (to je
rozhodující moment celého vztahu mezi Evropským úèetním dvorem a nejvyššími
kontrolními institucemi; od ustavení Evropského úèetního dvora v roce 1975 nebyl
vyøešen ani plnì objasnìn);

•  evropské standardy pro audity na základì auditorských standardù INTOSAI
(Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí);

• audit zamìøený na DPH v èlenských státech;

• aplikace èlánku 92 a èlánku 93 (oznamování pomoci poskytnuté èlenskými státy)
v èlenských státech;

• koordinace auditù provádìných Evropským úèetním dvorem a Komisí v èlenských
státech (tento bod je zvláš  dùle itý); a

• zpráva o prùbìhu diskusí na Mezivládní konferenci, pokud jde o vztah mezi Evropským
úèetním dvorem a nejvyššími kontrolními institucemi èlenských státù (návrh Evropského
úèetního dvora na nový èlánek 188 (5) Smlouvy, týkající se pøístupu Evropského
úèetního dvora k Evropskému soudnímu dvoru, aby si Evropský úèetní dvùr mohl
zachovat svá práva a privilegia vùèi èlenským státùm).

45. Je tøeba jasnì øíci, e uspoøádání schùzky kontaktních pracovníkù a kromì  toho i
schùzky Kontaktního výboru vede k velkým výdajùm pro hostitelskou nejvyšší kontrolní instituci
(tyto výdaje jsou zpùsobeny hlavnì náklady na pøeklady referátù a na tlumoèníky a pøíslušné
zaøízení). Napøíklad na schùzkách kontaktních pracovníkù se obyèejnì mluví anglicky,
francouzsky a nìmecky. Na schùzkách Kontaktního výboru mù e ka dá delegace pou ívat svùj
národní jazyk. To znamená, e je zapotøebí tlumoèit do témìø všech ostatních jazykù EU.

3.3  Zásady, jimi  se øídí vztah mezi Rakouským úèetním dvorem (ACA) a Evropským
úèetním  dvorem (ECA)

46. Z hlediska Rakouského úèetního dvora (a toto hledisko sdílí i Evropský úèetní dvùr) je
tento vztah charakterizován jako dùvìra mezi rovnými partnery. V praxi to znamená, e ka dá
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výmìna informací, ka dá spolupráce nebo koordinace s Evropským úèetním dvorem pøi
(spoleèných) auditech nebo finanèních auditech pro úèely vystavení osvìdèení o správnosti je
zalo ena na ochotì Rakouského úèetního dvora. Evropský úèetní dvùr toto stanovisko zatím
respektoval.

47. Evropský úèetní dvùr pravidelnì zasílá Rakouskému úèetnímu dvoru k dalšímu pou ití
svou výroèní zprávu, zprávu týkající se osvìdèení o správnosti  a jiné  speciální zprávy. Naopak
výroèní zpráva Rakouského úèetního dvora - která poté, co byla pøedlo ena Národní radì, je
k dispozici veøejnosti - je pøedávána Evropskému úèetnímu dvoru.

3.4 Praktické zkušenosti Rakouského úèetního dvora, pokud jde o Evropský úèetní dvùr

3.4.1 Oznámení o auditech a informaèní toky

48. Rakouský úèetní dvùr je kontaktním místem Evropského úèetního dvora. Evropský
úèetní dvùr oznamuje Rakouskému úèetnímu dvoru ka dé ètyøi mìsíce své plánované auditorské
aktivity. Jednotlivé audity jsou Rakouskému úèetnímu dvoru vìtšinou oznamovány šest týdnù
pøedem.

49. U øady finanèních auditù, které se týkaly osvìdèení o správnosti,  se v praxi ukázalo, e
šest týdnù je pøíliš krátká doba - vzhledem k po adavkùm na podrobné informace, které
Evropský úèetní dvùr potøeboval, aby tyto audity mohl pøipravit. Tyto po adavky na informace
jsou smìrovány na Rakouský úèetní dvùr, který je pøedá kompetentnímu orgánu rakouské vlády.
Pozdìji Rakouský úèetní dvùr pøíslušné informace a dokumenty pøedá Evropskému úèetnímu
dvoru. V naléhavých pøípadech mù e dojít k pøímým kontaktùm mezi Evropským úèetním
dvorem a kompetentními vládními útvary, pokud je Rakouský úèetní dvùr o tìchto kontaktech a o
výsledcích prùbì nì informován.

3.4.2 Typy auditu, které provádí Evropský úèetní dvùr

50. Evropský úèetní dvùr provádí v èlenských státech finanèní audit a audit výkonu. Pøi
auditech výkonu se Evropský úèetní dvùr hlavnì zamìøuje na výsledek nìjaké konkrétní politiky.
Tento typ auditu vy aduje ohodnocení systémù a mechanismù, které byly zavedeny, aby se
dosáhlo ádoucích cílù. Pøi zkoumání výdajù a pøíjmù se posuzuje, jaká hodnota byla získána za
vlo ené finanèní prostøedky. Audit výkonu nutnì, do jisté míry,  zahrnuje i postupy finanèního
auditu, i kdy  tøeba jen proto, aby se pøezkoušelo fungování systémù.

51. Prozatím má Rakouský úèetní dvùr více zkušeností s finanèními audity provádìnými
Evropským úèetním dvorem. Cílem tohoto typu auditu je zkontrolovat, zda èástky splatné a
dlu né Evropské unii byly nále itì stanoveny, zaznamenány, zapsány na úèty, zaplaceny nebo
znovuzískány. Tato práce se vìtšinou provádí v souvislosti s vystavením osvìdèení o správnosti.

52. Finanèní audity provedené Evropským úèetním dvorem v Rakousku v letech 1995 a
1996 a v prvních ètyøech mìsících roku 1997 se pøevá nì týkaly Evropského fondu pro
zemìdìlské poradenství a záruky (EAGGF). Tyto audity byly hlavnì zamìøeny na dodr ování
pravidel a naøízení a na správnost úèetních zápisù i úètù.

3.4.3 Úèast Rakouského úèetního dvora na auditech Evropského úèetního dvora
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53. Èlánek 188c(3) Smlouvy o Evropské unii stanoví, e národní nejvyšší kontrolní
instituce,  mimo jiné, mají Evropský úèetní dvùr informovat, zda mají v úmyslu se auditu
zúèastnit.

54. Rakouský úèetní dvùr  (prostøednictvím auditorù z pøíslušného auditorského odboru)
se dobrovolnì zúèastnil auditù, které Evropský úèetní dvùr provádìl v Rakousku. Rakouský úèetní
dvùr pou il formu nezávislého auditu, který byl oznámen  tìm, u nich  se mìl provádìt. To
znamená, e Rakouský úèetní dvùr zkoumal stejné subjekty jako Evropský úèetní dvùr (tento
pøístup je srovnatelný se soubì ným auditem Rakouského úèetního dvora). Rakouský úèetní dvùr
pou il své vlastní metody a hodnocení auditorských zjištìní a svùj vlastní postup pro podávání
zpráv, tak jak je stanoven v ústavì a v zákonì o úèetním dvoøe.  Výhodou tohoto postupu je, e
Rakouský úèetní dvùr mù e podat Národní radì autentickou zprávu o aktivitách Evropského
úèetního dvora v Rakousku. Kromì toho tento postup dává Rakouskému úèetnímu dvoru
pøíle itost, aby na místì získal dùkladné zkušenosti s audity Evropského úèetního dvora.

55. Všeobecnì øeèeno Rakouský úèetní dvùr, také vzhledem ke svým omezeným zdrojùm
(finanèní prostøedky, èas pracovníkù) zaujímá k auditùm provádìným spoleènì s Evropským
úèetním dvorem rezervovaný postoj. Diskuse a zkušenosti ukázaly, e pøi provádìní spoleèných
auditù musí existovat, jako pøedpoklad, téma, které zajímá obì strany, a  oèekávaný prospìch pro
všechny zúèastnìné nejvyšší kontrolní instituce, proto e úsilí a výdaje, které je tøeba vynalo it na
plánování a koordinaci tìchto spoleèných auditù, jsou znaèné.

56. Rakouský úèetní dvùr se zúèastnil jednoho spoleèného auditu (spolu s Evropským
úèetním dvorem a nìkolika dalšími nejvyššími kontrolními institucemi), který byl zamìøen na
nekompatibilitu rùzných zdrojù informací v oblasti nepøímých daní v èlenských státech.
Výsledkem tohoto auditu bude spoleèná zpráva.

3.4.4 Auditorská zjištìní Evropského úèetního dvora

57. Typický audit Evropského úèetního dvora vede k vypracování zprávy o misi (urèené
pouze pro interní pou ití Evropského úèetního dvora) a dvou sektorových dopisù, z nich  jeden
se zasílá Komisi a druhý se prostøednictvím Rakouského úèetního dvora posílá auditovanému
subjektu. Subjekt, který je pøedmìtem auditu, obvykle dostane dva mìsíce na odpovìï (pro úèely
osvìdèení o správnosti je nìkdy nutný kratší termín).

58. Auditovaný subjekt zašle svou odpovìï prostøednictvím Rakouského úèetního  dvora
Evropskému auditorskému dvoru. V této fázi procesu Rakouský úèetní dvùr mù e, není však
povinen, pøipojit k odpovìdi auditovaného subjektu svou dodateènou poznámku. To se v podstatì
provádí nezávisle na národním auditorském postupu, který Rakouský úèetní dvùr zahájil tím, e
se zúèastnil auditu Evropského úèetního dvora.

59. Evropský úèetní dvùr kopii odpovìdí, které obdr í od auditovaných subjektù
v èlenských státech, zašle Komisi.

60. Dùle ité je, e koneènou odpovìdnost za uskuteènìní rozpoètu nese Komise, dokonce i
kdy  výdaje a pøíjmy ve skuteènosti øídí èlenské státy. Ani vlády èlenských státù, ani nejvyšší
kontrolní instituce se nezúèastní øízení, které probíhá mezi Evropským úèetním dvorem a
Komisí, aby bylo mo né vypracovat výroèní zprávu Evropského úèetního dvora nebo speciální
zprávy.
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61. Jakmile byl koneèný text schválen èleny Evropského úèetního dvora, je uveøejnìn
v Úøedním vìstníku EU spoleènì s odpovìdí Komise, ne však s odpovìïmi èlenských státù.
Nicménì Evropský úèetní dvùr a/nebo Komise mohou vzít tyto odpovìdi v úvahu; je to
ponecháno na jejich volném uvá ení.

62. Zprávy Evropského úèetního dvora bere v úvahu Evropský parlament v rámci postupu
pro uvolòování prostøedkù (oficiálního pøijetí rozpoètu vypracovaného Komisí).

63. Rakousko má s postupy Evropského úèetního dvora pro podávání zpráv pouze omezené
zkušenosti, proto e zjištìní, která byla uveøejnìna v listopadu 1996, neodhalila ádné vá né
problémy.

4 Vztah mezi Rakouským úèetním dvorem a Komisí

64. Rakouský úèetní dvùr jako instituce vnìjšího veøejného finanèního auditu nemá ádný
pøímý vztah s Komisí. Neexistuje ádný oficiální tok informací mezi Komisí a Rakouským
úèetním dvorem a naopak. Schùzky kontaktních pracovníkù jsou však dùle itou souèástí výmìny
informací.

65. Rakouský úèetní dvùr pou ívá Úøední vìstník EU, je vládou prùbì nì informován o
urèitých otázkách vztahujících se ke Komisi (napø. SEM 2000), a vyu ívá mo nosti klást otázky
pøímo Komisi.
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DÁNSKO

Hans Andersen1

_______________

1. Hans Andersen je vedoucím úseku, který odpovídá za audit ministerstva potravináøství, zemìdìlství a
rybolovu a aktivit spolupráce mezi severskými zemìmi. Jako ekonom pracoval pro Spojené národy
v Mozambiku - døíve, ne  v roce 1994 nastoupil do Úøadu generálního revizora Dánska. Provádìl audity
zamìøené na aktivity mezinárodní spolupráce a na zemìdìlské aktivity a od roku 1991 do roku 1995 byl
doèasnì pøidìlen k Evropskému úèetnímu dvoru, kde provádìl audit výdajù EAGGF.
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Pøíjmy a výdaje Evropské unie jsou v Dánsku zahrnuty do roèních pøídìlù vlády. To
znamená, e Úøad generálního revizora (Rigsrevisionen) má celkovou odpovìdnost za vnìjší
audit tìchto finanèních prostøedkù. Organizace Úøadu generálního revizora odpovídá uspoøádání
ministerstev; ka dý auditorský úsek zpravidla provádí audit na urèitém ministerstvu. Druhý a
devátý úsek se speciálnì zabývají auditem finanèních prostøedkù EU - do té míry, pokud jsou
odpovìdné za audit ministerstva potravináøství, zemìdìlství a rybolovu a ministerstva pro danì.
A  doposud byly témìø všechny finanèní prostøedky pøidìlovány do sektoru zemìdìlství, ale
proto e se rozšiøuje spolupráce i v jiných oblastech, zvyšuje se i úèast jiných úsekù.

2. Vztah mezi Rigsrevisionen a Evropským úèetním dvorem (ECA) je zalo en na
spolupráci mezi rovnými partnery a rozvíjí se bez velkých problémù. Je pravdìpodobné, e k této
plodné spolupráci pøispìla i podobnost tìchto dvou institucí, pokud jde o pravomoci a metody.
Kromì toho se Rigsrevisionen sna í rozvíjet tento vztah tím, e si u Evropského úèetního dvora
dr í tolik pozic, kolik je jen mo né, e se úèastní schùzek Kontaktního výboru, schùzek
kontaktních pracovníkù, pracovních skupin, vymìòuje si zprávy a uskuteèòuje návštìvy. Vztah
mezi Rigsrevisionen a Evropskou komisí se z ústavních dùvodù uskuteèòuje jen na dobrovolném
základì.

3. Soustøedìní všech mezinárodních vztahù do  sekretariátu Generálního revizora
umo nilo zkoordinovat všechny vnìjší vztahy a poskytovat Generálnímu revizorovi úplné a
pøesné informace o všech komunikacích s Evropským úèetním dvorem. Umo nilo také
poskytovat dobré slu by Evropskému úèetnímu dvoru a auditorùm, kteøí zemi navštìvují, stejnì
jako vnitøní pomoc auditorským úsekùm, které mají jen omezené kontakty s Evropským úèetním
dvorem.

4. Odpovìdnost za audit (finanèní audit a audit výkonu) Evropského zemìdìlského
poradenského a garanèního fondu EAGGF - které tvoøí 95 procent všech výdajù EU v Dánsku -
byla soustøedìna do speciálního oddìlení Rigsrevisionen pro zále itosti EU. Toto oddìlení
spolupracuje s Evropským úèetním dvorem pøi sestavování podrobných plánù auditorských
návštìv a pomáhá pøi provádìní šetøení na místì. Vìtšina úkolù finanèního auditu byla pøenesena
na útvar vnitøního auditu Dánské platební agentury, který také pøevzal odpovìdnost za ovìøování
úètù.

5. Zøízení jen jedné platební agentury zjednodušilo administrativu a vnìjší audit
garanèních fondù EAGGF a velice usnadnilo komunikaci mezi rùznými administrativními,
kontrolními a auditorskými orgány. Systémy elektronického zpracování dat, které tato platební
agentura pou ívá, postupnì zastaraly a nyní jsou nahrazovány. To však nezmenšuje výhodnost
tohoto uspoøádání.

6. Je tì ké odhadnout zdroje, které jsou zapotøebí pro audit finanèních prostøedkù EU,
proto e podmínky pro audit i auditorské metody se stále mìní; skuteènì, státní správì jsou
pøidìlovány nové úkoly, více se anga ují soukromé auditorské firmy, atd. Mù eme však
konstatovat, e k auditu fondù EAGGF ve výši asi 10 miliard DKr roènì je zapotøebí 8 vnitøních
auditorù a 4-5 auditorù z Rigsrevisionen. Kromì toho sekretariát pou ívá asi 10 pracovních
mìsícù roènì na vnìjší vztahy s institucemi EU, mimo zdroje pou ité na schùzky Kontaktního
výboru.
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7. Audit finanèních prostøedkù EU vy aduje speciální znalosti a kvalifikaci, mezi jiným i
znalost  jazykù, legislativy a uspoøádání ES a metod statistického výbìru - a to všechno není
mo né získat jen prostøednictvím vzdìlávacích kurzù, ale je tøeba se tomu uèit i pøímo pøi práci.

1 Úvod

8. Tento referát pøináší všeobecný popis obvyklých zpùsobù provádìní vnìjšího auditu
v Dánsku ve vztahu k finanèním prostøedkùm EU. Hlavnì je však zamìøen na audit poradenské
èásti fondù EAGGF, proto e tyto fondy jsou zvláš  dùle ité.

9. Dnes je tì ké urèit, nakolik  byl proces vnìjšího auditu v Dánsku  ovlivnìn pouze
vstupem této zemì do Evropského spoleèenství v roce 1973, a oddìlit tento vliv od vlivu jiných
dùle itých událostí. Napøíklad v roce 1975 byl pøijat nový zákon o Generálním revizorovi, který
v  následujících letech vedl k øadì zmìn v metodách i v hlavním zamìøení auditu.

10. Tento referát se soustøeïuje na pozdìjší zmìny podmínek pro audit, jako je napøíklad
zøízení útvaru vnitøního auditu v platební agentuøe, osvìdèení o správnosti úètù EU, vystavované
Evropským úèetním dvorem (ECA), zøízení ovìøovacího orgánu v souvislosti s úèty EAGGF a
program zdravého finanèního øízení SEM 2000, vyhlášený Evropskou komisí.

11. Je tøeba si povšimnout jednoho specifického rysu dánské státní správy, toti  toho, e ji
od vstupu  Dánska do Evropského spoleèenství jsou finanèní prostøedky EU vysoce
koncentrovány v sektoru zemìdìlství a e tyto finanèní prostøedky øídí jen jedna platební
agentura.

12. Po øadu let po vstupu do EU byly systémy státní správy a vnitøní kontroly pova ovány
za relativnì moderní a vzhledem k vynalo eným nákladùm efektivní. Všeobecnì vzato tyto
systémy splòovaly po adavky èlenských státù a stále slo itìjší legislativy týkající se zemìdìlských
podpùrných programù. Jedinou dùle itou výjimkou však byl systém elektronického zpracování
dat, který postupnì zastaral. To se stalo podnìtem k nìkterým poznámkám Úøadu generálního
revizora a Evropského úèetního dvora. Výsledkem je, e se zavádí nový integrovaný systém
hardware a software.

2 Nìkteré aspekty vnìjšího auditu

2.1 Legislativa pro vnìjší audit

13. Subvence EU jsou obvykle zahrnuty v roèních pøídìlech a skuteèné výdaje a pøíjmy se
objevují na vládních úètech. V Dánsku pøídìl není jen mandátem k provedení aktivit, k nim  se
vztahuje, ale ukládá zároveò odpovìdnost za vynalo ení tìchto prostøedkù pøímo ministrovi.
V zásadì není mo né finanèní prostøedky  EU vyplácené vládním orgánùm, soukromým osobám
nebo orgánùm místní správy odlišit od jakékoliv jiné státní subvence. To znamená, e Úøad
generálního revizora Dánska (Rigsrevisionen) má kompetenci provádìt audit tìchto transakcí;
kromì toho jsou subvence EU podléhají stejným auditorským po adavkùm jako národní
subvence.

14. Je však tøeba si povšimnout toho, e evropská naøízení nepøedepisují, jakým zpùsobem
by Rigsrevisionen mìl provádìt audit subvencí EU. Evropská komise a Rada evropských
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spoleèenství (CEC) se také nezabývají stanovováním konkrétních po adavkù, pokud jde o obsah
tohoto auditu. Vnìjší audit institucí  nebo jednotlivcù, kteøí dostávají subvence EU, je proto
národní zále itostí.

15. V základu pro rùzné systémy subvencí EU se objevují - ve vztahu k podmínkám tìchto
subvencí - rùzné stupnì po adavkù na provádìní kontrol. Kontrolní úkoly spoèívají na dánských
vládních orgánech, které pøíslušné programy øídí, mù e však být vybrán auditor, aby za
instituce, které subvence dostávají,  pøevzal jeden nebo více kontrolních úkolù.

16. Aèkoliv neexistovaly ádné oficiální po adavky, které by nejvyšší kontrolní instituce
èlenských státù EU mìly pøed vstupem do EU v roce 1973 splnit, pøetrvává nicménì dojem, e
neoficiálnì se od tìchto institucí nìco oèekávalo. Napøíklad se oèekávalo, e finanèní prostøedky
EU budou podrobeny auditu do stejné míry jako národní finanèní prostøedky a e tento audit
bude provádìn podle mezinárodních standardù. Také se oèekávalo, e tento audit bude nezávislý
a následný a bude jej provádìt dostateèný poèet kompetentních pracovníkù. Rigsrevisionen  mìl
potøebné pravomoci a kompetence a s plnìním tìchto velice obecných oèekávání nemìl nikdy
ádné problémy.

17. Souèasný systém státního auditu je zalo en na legislativì, která vstoupila v platnost 1.
ledna 1976. Skládá se ze zákona z 26. èervna 1975 o Generálním revizorovi (viz zákon è. 321
vèetnì novelizací, zákon è. 245 z 22. dubna 1991 a zákon è. 465 z 12. èervna 1996) a ze
zákona z tého  dne, který se týká Parlamentního výboru pro veøejné úèty (PAC),  (viz odstavec
47 Ústavy).

18. Ve správních zále itostech Rigsrevisionen podléhá pravomoci dánského parlamentu.
Rigsrevisionen plní své povinnosti nezávisle a je podøízen šesti èlenùm PAC, z nich  všichni
byli jmenováni parlamentem. Po adovat na Úøadu generálního revizora, aby provedl urèitá
šetøení, mù e jen Parlamentní výbor pro veøejné úèty a nikdo jiný.

19. Rigsrevisionen a PAC jménem parlamentu kontrolují, zda jsou pøíjmy a výdaje vlády
v souladu s poskytnutými rozpoètovými pøídìly a s legislativou obecnì a zda pøi øízení tìchto
finanèních prostøedkù byly uplatòovány zásady  zdravého finanèního øízení. Struènì øeèeno,
Rigsrevisionen má pøi vykonávání svých povinností stejné pravomoci jako Evropský úèetní dvùr.

20. Parlament prostøednictvím zákona zmocnil ministry k pøevzetí odpovìdnosti za
pøíslušné specifické správní oblasti, aby bylo mo né stanovit potøebná pravidla a naøízení pro
uplatòování naøízení ES v Dánsku, viz napø.  zákon o provádìní  naøízení ES o spoleèné
organizaci trhù pro zemìdìlské produkty, atd. (zákon è. 414 z 13. èervna 1990, s novelami,
z nich  poslední je zákon è. 399 z 14. èervna 1995).

2.2 Nové podmínky a zmìny v zamìøení auditu

21. Od vstupu Dánska do Evropského spoleèenství v roce 1973 se stále mìnily podmínky
pro audit a Rigsrevisionen podle toho mìnil zamìøení auditu. Nìkteré významné zmìny však
nesouvisely se vstupem do ES jako takovým, ale spíše s všeobecnými zmìnami podmínek pro
audit.

22. V dobì vstupu Dánska do EU Rigsrevisionen procházel procesem celkové promìny
auditorského pøístupu,  od auditù v prvé øadì zalo ených na transakèním auditu pøecházel
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k úèinnìjšímu, systémovì zalo enému auditu. Souèasnì zaèaly být více preferovány audity
výkonu.

23. Jinou zmìnou bylo zvýšení poètu útvarù vnitøního auditu;  tyto útvary byly zøízeny
v mnoha podøízených organizacích ministerstev. Byly ustaveny buï ve velkých vládních
institucích nebo v institucích, které se specializují na øízení veøejných subvencí.

24. Pøesto e vývoj smìøuje k tomu, aby se více projektù vztahovalo ke strukturálním
fondùm, tj. k regionálnímu fondu, sociálnímu fondu a k fondu EAGGF - poradenské èásti,
strukturální fondy stále ještì pøedstavují ménì ne  5 procent všech finanèních prostøedkù EU,
které jsou pøidìleny Dánsku. Pøevá ná èást financování EU je stále ještì, prostøednictvím fondu
EAGGF - garanèní èásti, pøidìlována sektoru zemìdìlství.

25. Zemìdìlská reforma z roku 1992 byla hlavní pøíèinou podstatné zmìny v  poradenské
èásti [fondu EAGGF], pøechodu od subvencí proplácených prostøednictvím zpracovatelského
prùmyslu k subvencím propláceným pøímo zemìdìlcùm. Tento posun se v Dánsku uskuteènil bez
velkých logistických problémù, i kdy  existující automatizované platební systémy platební
agentury které postupnì zastaraly.

2.3 Nová riziková situace

26. Stálé zpøísòování pravidel a naøízení vztahujících se k EAGGF - garanèní èásti
zpùsobilo, e se sní il celkový odhad rizik zneu ití tìchto finanèních prostøedkù a e se
pozornost postupnì pøesunula ke strukturálním fondùm, které byly regulovány všeobecnými a
ménì pøesnými naøízeními. Riziko a zamìøení auditu subvencí EU se posunulo smìrem ke
strukturálním fondùm.

27. Rigsrevisionen odhadl, e riziko v tìchto oblastech je relativnì významné a provedl dvì
velká šetøení týkající se øízení strukturálních fondù - v roce 1990 a v roce 1991. Výsledkem
tìchto studií byly dvì zprávy pro Parlamentní výbor pro veøejné úèty (PAC), doporuèující mezi
jiným, aby se vláda pokusila zapùsobit na Evropskou komisi a po ádala ji, aby tato naøízení
objasnila, a aby vláda stanovila spoleèná pravidla a vydala instrukce pro øízení tìchto fondù,
zejména pokud jde o úèetnictví a audit provádìný soukromými auditory.

28. V posledních nìkolika letech se èlenské státy EU a instituce EU více zamìøily na
efektivnìjší vyu ívání finanèních prostøedkù Spoleèenství. Jako reakci na tuto skuteènost
Evropská komise zahájila program SEM 2000. Podle tohoto programu bylo riziko spojené se
strukturálními fondy odhadnuto jako vysoké; a Komise zdùraznila potøebu objasnìní a
harmonizace pravidel, jimi  se tyto fondy øídí. Aby bylo mo né reagovat na tento vyšší odhad
rizika, Finanèní kontrolor Komise v souèasné dobì uzavírá smlouvy s jednotlivými èlenskými
státy.

29.  V Dánsku však Finanèní kontrolor Komise tì ko mohl najít svùj protìjšek, který by
mìl obdobnou ústøední pravomoc. Na rozdíl od situace v mnoha jiných èlenských státech jsou
dánská ministerstva ve svých funkcích dosti autonomní a není tu ádné koordinující ministerstvo
s mimoøádnými pravomocemi. Zatímco v programu SEM 2000 je  Dánsko zastoupeno
ministerstvem zahranièních vìcí a ministerstvem financí, protìjškem Finanèního kontrolora jsou
rùzná ministerstva odpovìdná za øízení  programù a projektù financovaných strukturálními
fondy EU. Na tìchto ministerstvech se nyní plánují nebo ji  zøizují útvary vnitøní kontroly.
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30. Ustanovení Maastrichtské smlouvy, která po adují, aby Evropský úèetní dvùr (ECA)
ovìøoval úèty Evropských spoleèenství, vedla ke zmìnì zamìøení - nejen u Evropského úèetního
dvora, ale také v národních kontrolních orgánech. Tato zmìna zamìøení znamená pøechod od
individuálních opatøení k centralizovaným postupùm, vèetnì, a to zejména, platebních systémù
pro elektronické zpracování dat. Tato zmìna byla významná pro  Dánsko, kde systémy
Intervenèního úøadu, zalo ené na vyu ití poèítaèù, postupnì zastaraly. Jasnì se ukázalo, e do
nového systému, aby se zajistila jeho úèinnost, bude nutné zaèlenit  nejen systém zpracovávající
jednotlivé pøípady a platební systém,  ale také finanèní systém.

31. Zmìna naøízení rady è. 729/70 týkající se financování spoleèné zemìdìlské politiky
(CAP) v roce 1995 a v souèasné dobì pøijímání nìkterých pravidel, napø. naøízení Komise è.
1663/95, zpùsobily velkou zmìnu podmínek pro audit zemìdìlských fondù EU, tak jak byly
popsány.

2.4 Organizaèní struktura vnìjšího auditu

32. Rigsrevisionen je organizován do tøí odborù s 23 úseky, poradenskými sekcemi a
oddìleními. Aktivity odborù jsou koordinovány prostøednictvím výkonného orgánu (tzv.
Výkonná skupina), který se schází dvakrát týdnì a skládá se z Generálního revizora, tøí zástupcù
Generálního revizora, vedoucího sekretariátu a vedoucího administrativy. Sekretariát a
administrativní úsek, vèetnì sekce elektronického zpracování dat, vyøizují administrativní
zále itosti. Horizontální úkoly vykonávají projektové skupiny, zøizované v dy pro daný úèel.
Stálé výbory slo ené z odborníkù vyvíjejí postupy ve tøech dùle itých oblastech: finanèní audit,
audit výkonu a zvyšování kvalifikace pracovníkù. Ka dý úsek zpravidla provádí audit  nìkterého
konkrétního ministerstva, a to jak finanèní audit zalo ený na systémech, tak audit výkonu -  èasto
ve formì integrovaných auditù.

33. Výdaje EU a pøíjmy plynoucí EU z Dánska jsou zahrnuty ve vládních úètech pod
podøízeným rozpoètem pøíslušných ministerstev a stejnì jako národní finanèní prostøedky jsou
podrobeny auditu, který provádìjí pøíslušné úseky Rigsrevisionen. Nejèastìji se jedná o
následující úseky a úkoly:

Sekretariát Koordinuje audity, na nich  se podílí nìkolik auditorských úsekù, a
odpovídá za mezinárodní vztahy, vèetnì komunikace s Evropským
úèetním dvorem.

2. úsek Provádí audity ministerstva potravináøství, zemìdìlství a rybolovu, tj.
poradenské a garanèní èásti fondu EAGGF, který pøedstavuje asi 95
procent všech subvencí EU. Koordinuje audity exportních refundací
týkajících se zemìdìlských produktù s 9. úsekem.

3. úsek Provádí audit ministerstva práce a ministerstva sociálních vìcí, tj.
subvencí ze sociálního fondu

9. úsek Provádí audit ministerstva pro danì, vèetnì postupù celní kontroly a
pøíjmù EU plynoucích z Dánska. Koordinuje audity exportních
refundací týkajících se zemìdìlských produktù s 2. úsekem.

10. úsek Provádí audit ministerstva obchodu a prùmyslu, tj. subvencí
z regionálního fondu.

34. Druhý úsek v dy hrál ve vnìjším auditu finanèních prostøedkù EU v Dánsku klíèovou
roli. Tento úsek je odpovìdný za audit vìtšiny výdajù EU v Dánsku. Od roku 1980 do roku 1995
se nazýval „Mezinárodní úsek“, proto e byl odpovìdný za vnìjší vztahy, vèetnì spolupráce



27

s Evropským úèetním dvorem. V roce 1996 byla tato odpovìdnost pøenesena na sekretariát -
výmìnou za jiné auditorské úkoly.

35. Zmìny podmínek a zamìøení auditu, stejnì jako nový odhad rizik, nejen e zmìnily
pøístup k auditu v ádoucím smìru, ale v prvních 10-15 letech po novém zákonu o Generálním
revizorovi z roku 1975 vedly také k plynulému sni ování poètu pracovníkù, tzn.  ze 370 osob
v roce 1975 na 250 osob v roce 1988. Tato úroveò se udr ela. Rigsrevisionen dnes zamìstnává
270 pracovníkù; došlo k relativnímu zvýšení poètu auditorù ve srovnání se skupinou pomocných
auditorù.

36. Podobnì byl sní en i poèet pracovníkù ve 2. úseku - z 25 auditorù v roce 1980 na 13
v roce 1997. Toto sní ení bylo zèásti dùsledkem toho, e Rigsrevisionen sní il stavy zamìstnancù
vùbec, a zèásti dùsledkem ustavení útvaru vnitøního auditu v platební agentuøe v roce 1990.

2.5 Systémy, metody, rutiny a postupy pro vnìjší audit

37. Celková koncepce auditu Rigsrevisionen je koncepcí

• systémového analytického auditu a auditu elektronického zpracování dat;

• technického/finanèního auditu;

• auditu výkonu (auditu øízení/auditu, pøi nìm  se porovnává získaná hodnota s
vynalo enými finanèními prostøedky) ; jeho souèástí jsou

- rozsáhlá šetøení
- postupy a individuální dispozice;

• kontroly pøidìlování finanèních prostøedkù.

38. Souèasné auditorské postupy se skládají ze systémového analytického auditu,
finanèního auditu a z auditu postupù a individuálních dispozic. Tato práce je zdokumentována
v auditorských zprávách a obvykle po ní následují dopisy pøíslušným institucím. O šetøení se
podává zpráva Parlamentnímu výboru pro veøejné úèty (PAC),ve formì speciálních a výroèních
zpráv nebo ve formì vnitøních sdìlení. Parlamentní výbor pro veøejné úèty tyto zprávy zveøejní a
pøedá je parlamentu. Koncepci auditu jasnì dokládá zpùsob, jak je audit  aplikován u platební
agentury.

39. Aèkoliv odpovìdnost za vykonávání urèitých úkolù byla pøenesena na orgány
s dispozièním oprávnìním a na kontrolní orgány, celková odpovìdnost za øízení organizací
spoleèného trhu je stále na platební agentuøe. Platební agentura uzavøela smlouvy
s øeditelstvími, která øídí a kontrolují garanèní fondy EAGGF. Tak napøíklad dánské Øeditelství
pro rozvoj je orgánem s dispozièním oprávnìním pro nìkolik podpùrných programù -  kromì
programù spadajících pod EAGGF - poradenskou èást. Podobnì i odpovìdnost za provádìní
aktivit  technické kontroly je pøenesena, mimo jiné, na Øeditelství pro podniky a na Dánskou
veterinární slu bu. Smlouva o spolupráci byla podepsána i s ministerstvem pro danì, které øídí
exportní refundace. Autonomní postavení jiných ministerstev však platební agentuøe zabránilo
vydat pøesné instrukce, pokud jde o to, jak by tyto kontroly mìly být provádìny.



28

40. A  do roku 1996 byly platební agentuøe hrazeny výdaje za kontrolní èinnost, vèetnì
aktivit jiných øeditelství a ministerstev. Od roku 1996 jsou však tyto úhrady pøidìlovány
orgánùm, které tuto kontrolní èinnost skuteènì provádìjí.

41. Systémovì-analytický audit zahrnuje registraci a vyhodnocení postupù a opatøení
vnitøní kontroly spojené s finanèními a úèetními systémy platební agentury. Spoleènì s vnitøní
kontrolou jsou ovìøovány i postupy elektronického zpracování dat a bezpeènost. Jsou
registrovány a posuzovány funkce vnìjší kontroly.

42. Pøi technickém/finanèním auditu se provádí kontrola, která zahrnuje: (a) aktiva; (b)
koneèný zùstatek, tzn. porovnání samostatných úètù EAGGF a úètù státní správy s úèetnictvím
Øeditelství; (c) stvrzenky; (d) srovnání poèítaèem vypracovaných seznamù specifikací produktù
s výplatami exportních refundací a s platbami (šeky nebo pøevody); (e) kontrolu, pøi ní  se
zjiš uje, zda úèetní výkazy EAGGF jsou v souladu s naøízeními; (f) intervenèní zásoby - napø.
se porovnávají registrované produkty s informacemi pøedanými EAGGF; (g) úèetnictví
zachycující èistou ztrátu - napø. se ovìøují výroèní zprávy pro akcionáøe a registrované èástky
èisté ztráty; (h) neregulérnosti/ po adavky na úhradu škody; a (i) úèetnictví záruk, tj. kontrolu
organizací spoleèného trhu.

43. Oblasti auditu jsou zahrnuty v roèním plánu a v revolvingovém stálém plánu, pøi èem
se bere v úvahu riziko a finanèní dùle itost. Ne  byl útvar vnitøního auditu v platební agentuøe
plnì zprovoznìn, provádìl druhý úsek audit všech organizací spoleèného trhu v dy do pìti let.

44. Audit výkonu (audit øízení/audit zamìøený na porovnání získané hodnoty s vlo enými
finanèními prostøedky) je analytický audit øízení vládních finanèních prostøedkù. Pøešetøuje se
mezi jiným, zda jsou  úkoly (individuální dispozice širšího rozsahu, aktivity, programy nebo
celkový úkol instituce) provádìny tím nejlepším mo ným zpùsobem a zda odpovídají cílùm, o
nich  rozhodl parlament. Tento typ auditu zahrnuje i jeden nebo více z následujících aspektù:
hospodárnost (Byly zbo í a slu by vzhledem ke své kvalitì získány tím nejúspornìjším
zpùsobem?), efektivnost (Dosahuje produkce maximální úrovnì pøi nejni ším mo ném pou ití
zdrojù?) a úèinnost (Bylo dosa eno dlouhodobých cílù a úèinkù?).

45. Vzhledem k významu rùzných programù a riziku, které je v nich obsa eno, provádí
druhý úsek audit výkonu platební agentury ka doroènì. Ve srovnání s tím jsou jiná øeditelství
ministerstva potravináøství, zemìdìlství a rybolovu kontrolována postupnì, podle plánu
revolvingového auditu, tj. s periodicitou ètyøi roky.

46. Po zákonu o Generálním revizorovi z roku 1975 se rozsah tìchto šetøení všeobecnì
zaèal rozšiøovat. Platilo to i o šetøení, které bylo zamìøeno na øízení platební agentury a na
øízení rùzných opatøení spoleèného trhu. Od roku 1975 bylo ukonèeno asi 15 významných
šetøení týkajících se øízení finanèních prostøedkù EU (EHS) v Dánsku a vìtšina z nich se týká
zemìdìlských fondù. Názvy nìkterých zpráv, které byly pøedlo eny Parlamentnímu výboru pro
veøejné úèty, dokládají rozmanitost témat, která v nich byla zahrnuta:

• Zpráva o pøíspìvku Dánska k vlastním zdrojùm EHS, o pøíjmech a výdajích, pokud jde
o aplikaci tr ních opatøení, èerven 1981.

• Strukturální fondy EHS. Všeobecnì o fondech, èást I, listopad 1991.

• Strukturální fondy EHS. Aktivity fondù, èást II, leden  1993.
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• Zpráva o øízení a kontrole intervenèních skladù EU v Dánsku, leden 1994.

• Zpráva o provedení zemìdìlské reformy EU v Dánsku, èerven 1995.

• Zpráva o kontrole spoleènosti Feta Cheese v Dánsku, bøezen 1996.

47. Kromì toho byla Parlamentnímu výboru pro veøejné úèty pøedlo ena øada vnitøních
sdìlení týkajících se ménì významných šetøení, provádìných napøíklad jako následné kontroly po
døívìjších zprávách nebo jako pøedbì ná šetøení pro budoucí zprávy.

48. Kontrola pøídìlù je porovnání vládních úètù s úèty jednotlivých vládních orgánù a
porovnání pøídìlù v rámci tìchto úètù. Pøevody fondu EAGGF jsou zahrnuty v národním
pøídìlovém systému a proto za nì odpovídá Rigsrevisionen. Výroèní zpráva o kontrole pøídìlù se
pøedkládá parlamentnímu výboru pro veøejné úèty.

49. Druhý úsek má celkovou odpovìdnost za audit platební agentury, ale koordinuje tyto
auditorské aktivity s útvarem vnitøního auditu. Zvláštní dùraz se klade na:

• audit výkonu;

• finanèní audit administrativních nákladù;

• doplòkový finanèní audit organizací spoleèného trhu a jiných podpùrných opatøení;

• poradenskou pomoc;

• dohled a nad útvarem vnitøního auditu/ovìøování kontrolu kvality;

• následnou kontrolu rozsudkù u pøípadù, které øešil Soudní dvùr; a

• sí ovou spolupráci s jinými nejvyššími kontrolními institucemi v otázkách týkajících
se  spoleèné zemìdìlské politiky (CAP).

2.6 Vnìjší audit a opatøení boje proti podvodùm

50. Rigsrevisionen se nepova uje za orgán zabývající se bojem proti podvodùm, ale sna í
se podvodùm a neregulérnostem pøedcházet tím, e pøi auditu zkoumá, zda jsou vnitøní kontroly
pøimìøené. Potenciální pøípady podvodù, které auditor zjistí, jsou oznamovány pøímo øediteli
auditované instituce. Rigsrevisionen vykonává dohled, aby se zajistilo, e v takovém pøípadì
bude provedena nále itá následná kontrola. Kromì toho Rigsrevisionen po ádal rùzná
ministerstva o pøedání informací o odhalených pøípadech vá ných podvodù a neregulérností.
Pokud to bude zapotøebí, budou postupy vnitøní kontroly podrobeny dalšímu zkoumání, aby byly
zpøísnìny všude, kde mají slabá místa.

51. Pokud jde o  fondy EAGGF, Rigsrevisionen dostává kopii všech zpráv o podvodech a
neregulérnostech, které jsou pøedávány Komisi. Rigsrevisionen však nemá vztah spolupráce s
UCLAF, jednotkou Komise pro boj proti podvodùm.

52. Rigsrevisionen po ádal ministerstva, aby si zajistila, e budou stále informována o
rozsudcích soudních pøípadù, vèetnì pøípadù pøedlo ených Evropskému soudnímu dvoru, stejnì
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jako o následných kontrolách vztahujících se k takovým pøípadùm. V souèasné dobì
Rigsrevisionen pøipravuje pøezkoumání finanèního øízení platební agentury a má v úmyslu do
nìho zahrnout i pøezkoumání prevence pøípadù neregulérností, zacházení s tìmito pøípady a
následné kontroly, které se k nim vztahují. Pro toto konkrétní pøezkoumání pou ije
Rigsrevisionen soubor hypotéz, které asi pøed dvìma lety pou il pro podobnou studii Národní
kontrolní úøad Spojeného království.

3 Vztahy mezi vnìjším a vnitøním auditem

53. Kterýkoliv ministr má právo zøídit nezávislý útvar vnitøního auditu nebo kontrolní
útvar; a za posledních 10 let byla zøízena øada nových útvarù vnitøního auditu. Obvykle jsou tyto
útvary zøizovány podle odstavce  9 zákona o Generálním revizorovi, který Generálnímu
revizorovi umo òuje decentralizovat odpovìdnost za plnìní urèitých úkolù a pøevést ji na útvary
vnitøního auditu.

54. Je zajímavé, e ministerstvo potravináøství, zemìdìlství a rybolovu si zøídilo dva útvary
vnitøního auditu: jeden v rámci a druhý mimo rámec dohody s Rigsrevisionen, obsa ené
v ustanovení odstavce 9. První z nich je v odboru  ministerstva, druhý v platební agentuøe.
Ministerstvo zjiš uje, e útvar vnitøního auditu, který byl zøízen mimo rámec dohody obsa ené
v ustanovení odstavce 9, dává vìtší nezávislost pøi výbìru auditorských úkolù a lepší mo nosti
pro poskytování poradenské pomoci individuální instituci tohoto ministerstva.

55. Kontrolní útvary, které byly v poslední dobì naplánovány nebo zøízeny v dánském
Øeditelství pro rozvoj, v  Øeditelství pro obchod a prùmysl a v odboru ministerstva práce,
zkoumají postupy vnitøní kontroly a poskytují managementu informace o kvalitì finanèního
øízení na všech úrovních. Obvykle vysoce preferují poradenské funkce.

56. Velkou nevýhodou kontrolních útvarù a útvarù vnitøního auditu zøízených mimo rámec
dohody obsa ené v odstavci 9 je to, e Rigsrevisionen musí posoudit organizaèní postavení
kontrolního útvaru, smìrnice pro tuto funkci  a také auditorské plány a zprávy tohoto útvaru, aby
mohl zjistit, do jaké míry mù e pou ívat výsledkù provedených auditù a kontrolní práce.
V nìkterých pøípadech tyto útvary nemají potøebnou nezávislost, a proto musí Rigsrevisionen
provádìt své vlastní audity, aby si mohl utvoøit názor o pøíslušných úètech. Rigsrevisionen však
pøesto zjiš uje, e tyto kontrolní útvary jsou v procesu zdokonalování postupù a vnitøních
kontrol velmi u iteèné.

57. K pøekrývání aktivit naštìstí nedochází pøíliš èasto, proto e vìtšina ministrù se rozhodla
zøídit útvary vnitøního auditu v souladu s dohodou obsa enou v ustanovení odstavce 9. Vìtšina
tìchto útvarù vnitøního auditu byla zøízena ve velkých vládních institucích v rámci ministerstev,
kterým jejich organizaèní struktura dává vysoký stupeò finanèní autonomie. Nìkolik dalších
útvarù vnitøního auditu bylo zøízeno v institucích specializovaných na øízení veøejných
subvencí. V tìchto institucích bylo zvláš  zapotøebí zøídit pøimìøené vnitøní kontroly a útvar
vnitøního auditu, aby bylo mo né kontrolovat dodr ování systému. Jako pøíklady institucí tohoto
typu mù eme uvést útvar vnitøního auditu Øeditelství daní a cel a útvar vnitøního auditu platební
agentury.

58. Jestli e se útvar vnitøního auditu zøizuje v souladu s dohodou obsa enou v ustanovení
odstavce 9, podepisuje se smlouva o spolupráci mezi pøíslušným ministrem a Generálním
revizorem. Tato smlouva obvykle zahrnuje ustanovení po adující, aby auditorské aktivity byly
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zkoordinovány, aby se pøedešlo jejich pøekrývání, a ustanovení o respektování skuteènosti, e
Rigsrevisionen má pøesto celkovou odpovìdnost za provádìní auditu na ministerstvech.

59. Ve této standardní smlouvì se konstatuje, e útvar vnitøního auditu by mìl provádìt
finanèní audit roèních úètù; posuzovat vnitøní postupy a kontrolu; provádìt bez oznámení
porovnání hotovosti a finanèních prostøedkù; provádìt audity výkonu; provádìt kontroly a
následné kontroly rozpoètu a finanèního výkaznictví; dávat podnìt ke speciálnímu šetøení a
k jinému šetøení, které obvykle provádìjí poradenské firmy; a koneènì poskytovat rady a pomoc,
pokud jde o nové zákony a naøízení.

60. V dohodì s ministerstvem potravináøství, zemìdìlství a rybolovu je  rozdìlení
auditorských úkolù mezi útvar vnitøního auditu (vnitøní audit) Dánské platební  agentury a
Rigsrevisionen velmi odlišné od rozdìlení, které bývá ve standardní dohodì. To je zaprvé
dùsledkem skuteènosti, e tato platební agentura je vysoce specializovaná na øízení subvencí; a
zadruhé dùsledkem skuteènosti, e audit garanèní èásti fondu EAGGF vy aduje kromì znalosti
soustavy pravidel a naøízení národní správy i znalost další slo ité soustavy pravidel a naøízení.
Nìkdy jsou tyto dvì soustavy naøízení dokonce v rozporu. Platby jsou napøíklad registrovány
jednak na základì hotovosti, jednak na základì získání zákonného práva na pøíslušnou platbu.

61. Proto je zapotøebí, aby se tento vnitøní audit více specializoval na finanèní audit a aby
ve srovnání s jinými útvary vnitøního auditu ú eji spolupracoval s Rigsrevisionen. Od tohoto
vnitøního auditu se nepo aduje, aby provádìl finanèní audity bì ných nákladù, ani aby provádìl
odsouhlasení hotovosti s finanèními prostøedky,  ani aby provádìl audity výkonu této  platební
agentury. Tento vnitøní audit má také ménì èasu na speciální šetøení, která po aduje jeho øeditel.

62. Úèelem tohoto vnitøního auditu je vykonávat auditorské úkoly vztahující se k tomu, jak
platební agentura øídí organizace spoleèného trhu v Dánsku, to znamená kontrolovat, zda

• øízení, tak jak je provádí tato platební agentura, je v souladu s naøízeními ES;

• postupy vnitøní kontroly v platební agentuøe zajiš ují, e registrace budou spolehlivým
základem pro roèní úèty;

•  postupy platební agentury fungují správnì, pokud jde o platby; a

• postupy elektronického zpracování dat jsou bezpeèné.

63. Rigsrevisionen provádí všechny ostatní úkoly, s výjimkou nìkterých speciálních
šetøení. Ta obvykle provádìjí poradci, které si najímá platební agentura. Útvar vnitøního auditu
na odboru ministerstva do auditu platební agentury nezasahuje.

64. Po slibném zaèátku v roce 1990 a 1991 brzy zaèalo být zøejmé, e vnitøní audit
platební agentury nebude provádìn uspokojivì kvùli neadekvátnímu poètu pracovníkù a
problémùm managementu. Dohoda však byla v roce 1996 obnovena na dalších 5 let.

3.1 Nové typy a rozsah auditu

65. Po úpravì naøízení Rady è. 729/70 a pøijetí naøízení Komise è. 1663/95 se od ka dého
èlenského státu po adovalo, aby si zøídil ovìøovací orgán. Zámìrem této úpravy bylo, aby
ovìøovací orgán jako nezávislý orgán doplòoval nedostateènou auditorskou èinnost útvaru
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vnitøního auditu provádìním dalších auditù. V Dánsku zákon Generálnímu revizorovi zakazoval
pøijímat pokyny od Komise  nebo od kohokoliv jiného, kromì Parlamentního výboru pro veøejné
úèty, a také sdílet celkovou auditorskou odpovìdnost za státní úèty. Tato auditorská odpovìdnost
mohla být pøenesena na útvary vnitøního auditu pouze v souladu s odstavcem 9 zákona o
Generálním revizorovi. Neoèekávalo se, e by v rámci té e vládní instituce mìly být dvì jednotky
vnitøního auditu. Jediným øešením proto bylo jmenovat vnitøní audit ovìøovacím orgánem.

66. Funkce ovìøovacího orgánu se tak samozøejmì stala stejnì nezávislou jako funkce
útvaru vnitøního auditu. Aby bylo mo né vykonávat dohled nad ovìøovacím orgánem, byl
ustaven auditorský výbor, slo ený ze zástupcù pøíslušného odboru ministerstva, platební
agentury a Rigsrevisionen.

67. Útvar vnitøního auditu/ovìøovací orgán a Rigsrevisionen koordinují své roèní a stálé
plány auditù na zaèátku roku EAGGF. Roèní plán je specifikován, pokud jde o aktivity a
pøidìlený èas a pokud jde o to, kdy a kdo bude tyto aktivity provádìt. Posuzuje se, zda tyto plány
dostateènì pokryjí organizace spoleèného trhu, zda platební postupy a elektronické zpracování dat
jsou dostateèné a zda jsou k dispozici potøebné zdroje. V prùbìhu roku EAGGF jsou tyto aktivity
porovnávány s plánem a projednávají se mo né úpravy.

68. Rigsrevisionen døíve provádìl doplòkové audity organizací spoleèného trhu, ale od roku
1996 jich dokonèil jen nìkolik. Vìtší dùraz se však kladl na  jiné úkoly, na dohled a na kontrolu
kvality.

69. Rigrevisionen pou ívá k dohledu  rùzné prostøedky:

• ètvrtletní schùzky auditorského výboru s øediteli z ministerstva a z Intervenèního
úøadu;

• mìsíèní schùzky s vnitøním auditem;

• schùzky s vnitøním auditem týkající se technických zále itostí, svolávané k danému
úèelu;

• schùzky s ekonomickým úsekem, konané ka dé dva mìsíce;

• roèní ohodnocení plnìní dohody obsa ené v odstavci 9 a výkonu vnitøního auditu;

• úèast na všech auditech Evropského úèetního dvora v Dánsku a na nìkterých auditech
provádìných Evropskou komisí;

• písemné informace poskytnuté Evropskou komisí, ministerstvem, Intervenèní úøadem
atd.

70. Koneènì je tøeba se zmínit o tom, e dobrý vztah a spolupráce mezi útvarem vnitøního
auditu a Rigsrevisionen pøispìly k dostateènému auditorskému pokrytí a k podstatným zlepšením
v kvalitì auditorských aktivit.

4 Spolupráce a koordinace

4.1 Spolupráce a koordinace s Evropským úèetním dvorem
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71. Pracovní vztah mezi Rigsrevisionen a Evropským úèetním dvorem (ECA) je zalo en na
èlánku 188c Smlouvy o Evropských hospodáøských spoleèenstvích, podle kterého jsou audity
v èlenských státech provádìny ve spolupráci s kompetentními národními auditorskými  orgány.

72. Metody pou ívané Evropským úèetním dvorem  jak pro finanèní audit, tak pro audit
výkonu, jsou velice podobné metodám, které se pou ívají v Rigsrevisionen. Tato skuteènost
spolupráci velice usnadnila.

73. Od Smlouvy o Evropské unii se priority Evropského úèetního dvora ponìkud zmìnily,
co  mìlo úèinek na úèty za rok 1994. Tato smlouva po adovala, aby Evropský úèetní dvùr
vystavoval ka doroèní osvìdèení o správnosti (SOA), potvrzující správnost úètù a zákonnost a
správnost transakcí, které jsou jejich základem. Aby Evropský úèetní dvùr mohl tento závazek
splnit, zvýšil poèet návštìv do èlenských státù a vyvinul finanèní audit s dùrazem na statistické
výbìrové metody a zkoumání všech auditorských podkladù pomocí rekapitulaèního postupu.

74. Ke spolupráci dochází v nìkolika oblastech. Generální revizor se úèastní, spoleènì
s Evropským úèetním dvorem  a s prezidenty nejvyšších kontrolních institucí èlenských státù EU,
ka doroèní schùzky Kontaktního výboru. V tomto výboru se diskutuje a rozhoduje o spolupráci
mezi tìmito institucemi v takových oblastech, jako jsou smìrnice pro provádìní auditorských
standardù INTOSAI, národní subvence (èlánky 92 a 93 Smlouvy) a spolupráce mezi Evropským
úèetním dvorem  a nejvyššími kontrolními institucemi. Byly zøízeny pracovní skupiny zamìøené
na tato témata  a Rigsrevisionen je v nich zastoupen na úrovni øeditele.

75. Vybraní kontaktní pracovníci z nejvyšších kontrolních institucí pøipravují schùzky
Kontaktního výboru, tj. diskutují o bodech, které jsou na programu,  a o jiných vìcech spoleèného
zájmu. Vedoucí sekretariátu se úèastní tìchto schùzek ve funkci kontaktního pracovníka. V roce
1995 byl Rigsrevisionen hostitelem schùzky kontaktních pracovníkù nejvyšších kontrolních
institucí.

76. Rigsrevisionen bude hostitelem pøi další schùzce Kontaktního výboru v øíjnu 1997.
Praktické zále itosti související s touto schùzkou v Kodani zaøizuje pracovní skupina, kterou
zøídil Rigsrevisionen. Mezi tématy, které budou  na programu této schùzky, bude pravdìpodobnì
vládní konference, spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi tøetích zemí a zprávy
rùzných pracovních skupin o takových tématech, jako jsou pracovní vztahy mezi Evropským
úèetním dvorem  a nejvyššími kontrolními institucemi, národní subvence, DPH u vnitøního
obchodu ve Spoleèenství a smìrnice pro provádìní auditorských standardù INTOSAI.

77. Jiná dùle itá oblast spolupráce souvisí s audity, které provádí Evropský úèetní dvùr
v Dánsku. V roce 1995 se uskuteènilo 14 takových návštìv: 5 se týkalo osvìdèení o správnosti
(SOA), které po aduje Evropský úèetní dvùr, 3 se zabývaly exportními refundacemi, 3
kontrolními systémy v oblasti zemìdìlství, 3 soubì ným auditem akvakultury a 5 rùznými jinými
tématy. V roce 1996 se uskuteènily pouze 4 auditorské návštìvy Evropského úèetního dvora,
z nich  2 se týkaly osvìdèení o správnosti. Tyto návštìvy se týkaly „vlastních zdrojù“, pomoci
poskytované podle poètu hektarù, produktù rybného hospodáøství a akvakultury a sociálního
fondu.

78. Audity provádìné Evropským úèetním dvorem  musí být oznámeny alespoò dva mìsíce
pøedem, a to dopisem od Evropského úèetního dvora. V tomto dopise je dotyèný èlenský stát
informován o okolnostech, úèelu a dobì auditu a jsou mu sdìlena i jména auditorù, kteøí se auditu
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zúèastní. Rigsrevisionen pak pøedá tyto informace pøíslušným veøejným institucím a spolu
s pøíslušným ministerstvem sestaví podrobný program auditu.

79.  Auditorské návštìvy jsou obvykle zahajovány a ukonèovány schùzkami
v Rigsrevisionen nebo na ministerstvu. Na poèáteèní schùzce je vysvìtlen úèel návštìvy, národní
zkušenosti a zájem na auditu a program je dále rozpracován. Na závìreèné schùzce se
s pøíslušnými vedoucími úsekù diskutuje o zjištìních. Rigsrevisionen doprovází auditory
Evropského úèetního dvora pøi jejich inspekcích, aby jim tuto návštìvu usnadnil a aby vysvìtlil
úèel, pravomoci, atd. tìchto auditorù tøetím stranám.

80. Jaká je praxe, pokud jde o podávání zpráv mezi Evropským úèetním dvorem  a
Rigsrevisionen, je popsáno v kapitole o toku informací.

81. Tøetí zajímavou oblastí spolupráce jsou soubì né nebo spoleèné audity s Evropským
úèetním dvorem. Uvádíme dva pøíklady.

82. V roce 1995 Evropský úèetní dvùr a Rigsrevisionen provedly soubì ný audit nìkterých
strukturálních programù EU, spadajících pod ministerstvo rybolovu (nyní je souèástí ministerstva
potravináøství, zemìdìlství a rybolovu). Samostatné soubory postøehù tìchto institucí byly
uveøejnìny, ka dý zvláš , více ménì souèasnì ve výroèní zprávì Evropského úèetního dvora a ve
zprávì o kontrole pøídìlù, vydané Rigsrevisionen.

83. V souèasné dobì Rigsrevisionen spolupracuje s Evropským úèetním dvorem na šetøení,
které se týká se problematiky zemìdìlství a ivotního prostøedí. Evropský úèetní dvùr informoval
Rigsrevisionen o této pøedbì né studii a vyzval jej, aby pøedlo il návrhy pro sdìlení o plánování
auditu. V poèáteèní fázi se Rigsrevisionen zúèastnil pouze tím, e po adoval nebo poskytoval
informace o tomto tématu od ministerstva potravináøství, zemìdìlství a rybolovu a od
ministerstva ivotního prostøedí. V koneèné fázi, v roce 1998, Rigsrevisionen provede šetøení
týkající se nìkterých aspektù této studie v Dánsku.

84. Rigsrevisionen má s Evropským úèetním dvorem  dobrou a plodnou spolupráci. Pokud
jde o auditorské návštìvy Evropského úèetního dvora v Dánsku, o spolupráci  Rigsrevisionen pøi
výmìnì informací nebo o jeho úèast na rùzných evropských kontaktních schùzkách, pracovních
skupinách, nevznikly ádné problémy, které by stály za pozornost. Pracovní vztahy velice
usnadnil dùraz, který Rigsrevisionen kladl na obsazování pozic u Evropského úèetního dvora  -
pozic èlenù, èlenù poradního sboru a tzv. zástupcù Institutu národní kontroly (ICN). Pozitivní
vliv na dobré vztahy mezi Evropským úèetním dvorem  a Rigsrevisionen má zejména dánský
èlen Evropského úèetního dvora - bývalý Generální revizor.

4.2 Spolupráce a koordinace s Evropskou komisí

85. Rigsrevisionen v dy zdùrazòoval rozdíl mezi správními a kontrolními útvary jak na
národní, tak na evropské úrovni. Dánská státní správa a Evropská komise spolupracují pøi
pøípravì, provádìní a vnitøní kontrole naøízení EU. Soubì nì s tím Evropský úèetní dvùr a
Rigsrevisionen spolupracují pøi úèinném vnìjším auditu výdajù a pøíjmù EU. Stejné rozlišování
nacházíme i ve Smlouvì o Evropském spoleèenství. Komunikace mezi Evropskou komisí a
Rigsrevisionen je proto postavena na základì dobrovolnosti.

86. Bìhem prvních let po vstupu Dánska do EU  Rigsrevisionen doprovázel Komisi pøi
jejích auditorských misích, ale pozdìji svou úèast omezil na mise, pøi nich  sám plánoval nebo
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provádìl auditorská šetøení. Od té doby Rigsrevisionen zjistil, e je zapotøebí sledovat aktivity
Komise ponìkud blí e. Vedou jej k tomu dvì základní pohnutky.

87. Zaprvé, podle programu SEM 2000 by mìl Úøad finanèního kontrolora Komise posílit
vnitøní kontrolu a zmìnit auditorský pøístup, aby došlo k posunu smìrem k následným kontrolám.
V rámci posílení kontrol finanèních prostøedkù Spoleèenství chtìl Finanèní kontrolor zøídit
protokoly s útvary vnitøního auditu, které by provádìly audit strukturálních fondù v èlenských
státech.

88. V Dánsku nemohl Generální revizor tuto myšlenku podpoøit, proto e spolupráce
s útvary vnitøního auditu byla regulována podle odstavce 9 zákona o Generálním revizorovi.
Navrhovaná opatøení by nerespektovala oddìlení funkce správní funkce a funkce vnìjšího auditu.
Kromì by vznikly praktické problémy, kdyby útvary vnitøního auditu  dostávaly instrukce jak od
Generálního revizora, tak od Finanèního kontrolora Komise. Kdo by mìl napøíklad rozhodovat o
prioritách v plánu auditù? A koneènì, Generální revizor upozornil na to, e Finanèní kontrolor
Komise byl a  donedávna orgánem finanèní kontroly ve francouzském smyslu a provádìl
pøedevším pøedbì né kontroly.

89. Ministerstva, která odpovídají za plán øízení strukturálních fondù si v souèasné  dobì
zøídila útvary vnitøního auditu hlavnì proto, aby tyto útvary mohly spolupracovat s Finanèním
kontrolorem Komise. Generální revizor je zastáncem posílení vnitøních kontrol, a proto nemá
proti tomuto øešení ádné námitky, aèkoliv by tu mohlo být riziko pøekrývání aktivit
s Rigsrevisionen.

90. Zadruhé, zmìna naøízení Rady è. 729/70 a prùvodního naøízení Komise è. 1663/95
otevøela nìkteré velice dùle ité otázky.

91. Hlavním cílem této zmìny naøízení bylo mezi jiným posílit kontrolu garanèní èásti
fondù EAGGF. Druhým cílem je upravit vztahy mezi národními orgány, které se zabývají
øízením tìchto fondù, to znamená mezi odpovìdnými ministerstvy, platební agenturou,
technickými a administrativními orgány a na neposledním místì i útvary vnitøního auditu a
ovìøovacími orgány. Podle tohoto naøízení se po adovalo, aby byly okam itì ustaveny ovìøovací
orgány.

92. Podle zákona o Generálním revizorovi Generální revizor není povinen  podávat zprávy
nikomu jinému ne  Parlamentnímu výboru pro veøejné úèty. Tento zákon také nepøipouští, aby
soukromá firma provádìla audit ve vládní instituci. Zmínìné naøízení pouze po adovalo, aby
ovìøovací orgán fungoval nezávisle na platební agentuøe. Proto bylo rozhodnuto, e by tuto
funkci mìl pøevzít útvar vnitøního auditu. Toto øešení bylo zároveò pova ováno za praktické
opatøení, proto e se tak pøedešlo vzniku další kontrolní vrstvy.

4.3 Spolupráce jinými  národními kontrolními institucemi, vèetnì soukromých
auditorských firem

93. Rigsrevisionen s profesionálními auditorskými asociacemi projednává zále itosti, které
zajímají obì strany, na ètvrtletních schùzkách. Proto e však jsou výdaje a pøíjmy EU zahrnuty ve
státních úètech, má Rigsrevisionen celkovou odpovìdnost za audit tìchto úètù. To neznamená, e
soukromé firmy v nìm nemohou hrát ádnou roli. Ve skuteènosti tyto firmy hrají dùle itou roli ve
specifických oblastech. Jsou hlavnì odpovìdné za povinné audity, provádìné jménem pøíjemcù
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subvencí poskytnutých  v rámci strukturálních fondù a za povinné audity provádìné jménem
majitelù skladovacích prostorù, kteøí dostávají podporu na skladování intervenèních produktù.

94. Audit veøejných subvencí zajiš ovaný soukromými firmami se provádí podle
auditorských instrukcí, které mají základ v zákonì. Právní základem pro audit produktù
v intervenèním skladu je napøíklad zákon o øízení organizací spoleèného trhu, který je souèástí
spoleèné zemìdìlské politiky (CAP). Takové auditorské instrukce musí schválit  Rigsrevisionen,
který nejen e kontroluje obsah jejich obsah, ale i to, zda jsou vydány v souladu se zákonem.
Rigsrevisionen návrh tìchto instrukcí konzultuje s profesionálními auditorskými asociacemi, aby
od nich získal návrhy na zlepšení.

95. Soukromé firmy také fungují jako poradci a poskytují vládním institucím poradenské
slu by. Jde o slu by, které by bylo tì ké získat od Rigsrevisionen, buï proto, e po adované
slu by jsou mimo sféru pùsobnosti tohoto úøadu, nebo proto, e dávat specifické rady, pokud jde
o postupy vnitøní kontroly, je nesluèitelné s auditorskou odpovìdností Rigsrevisionen.

96. Pokud tyto firmy poskytují poradenské slu by v klíèových oblastech úèetnictví, mìly by
vládní instituce Rigsrevisionen informovat pøedem, aby se pøedešlo pøekrývání aktivit a plýtvání
zdroji. Následující pøíklady by mohly názornì ukázat, jaký druh pomoci je zapotøebí:

• poradenství v procesu instalace integrovaného systému elektronického zpracování dat;

• posouzení, zda by finanèní èást automatizovaného systému mìla být zalo ena na dvou
oddìlených souborech úètù nebo na integrovaném souboru úètù;

• posouzení, jak velký poèet pracovníkù je zapotøebí pro plnìní funkce ovìøovacího
orgánu;

• najímání dalších zamìstnancù, za jejich  práci bude odpovídat vedoucí vnitøního
auditu/ovìøovacího orgánu v  situaci, kdy tento orgán mìl nedostatek pracovníkù; a

• vytvoøení metodiky pro výbìrový postup, který bude pou ívat ovìøovací orgán.

4.4 Spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi a s jinými auditorskými orgány
v jiných èlenských státech EU

97. Rigsrevisionen je èlenem jak INTOSAI, tak EUROSAI a v dy stavìl na pøední místo
mezinárodní aktivity a spolupráci s jinými nejvyššími kontrolními institucemi. Mìli bychom se
zmínit o tom, e Rigsrevisionen ji  nìkolik let spolupracuje s mnoha nìkdejšími
východoevropskými zemìmi, zejména pokud jde o výmìnu zkušeností a rùzné vzdìlávací
programy.

98. O multilaterální spolupráci s Evropským úèetním dvorem a s nejvyššími kontrolními
institucemi EU na schùzkách Kontaktního výboru a o spolupráci mezi vybranými kontaktními
pracovníky jsme se ji  v tomto referátu zmínili v souvislosti se spoluprací mezi Rigsrevisionen
a Evropským úèetním dvorem.
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99. V roce 1996 se Rigsrevisionen zúèastnil semináøe o auditu spoleèné zemìdìlské politiky
(CAP), jeho  hostitelem byla švédská nejvyšší kontrolní instituce. Výsledkem tohoto semináøe
bylo, e jeho úèastníci vytvoøili sí  a skupiny úèastníkù zahájily dva soubì né audity.
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5 Tok informací

5.1 Øízení toku informací z Komise

100. Rigsrevisionen dostává a internì rozšiøuje rùzné publikace Evropské komise, vèetnì
Úøedního vìstníku Evropských spoleèenství a mìsíèních a roèních publikací. Vìtšina tìchto
informací se samozøejmì týká platební agentury, a tedy druhého úseku Rigsrevisionen.

101. Druhý úsek po ádal platební agenturu o pøedání kopií všech aktualizovaných naøízení
EU týkajících se tr ních organizací EAGGF a také o pøedání po adavkù a oficiálních výkladù
tìchto naøízení. Kromì toho tento úsek po ádal platební agenturu o pøedání kopií zápisù ze
schùzek Výboru EAGGF. To se napøíklad ukázalo jako velice u iteèné v souvislosti s  naøízením
Komise è. 1663/95 o práci ovìøovacího orgánu. Rigsrevisionen také dostává zápisy o všech
schùzích Komise v Dánsku i zprávy Komise vypracované po tìchto návštìvách. To nezávisí na
tom, zda se Rigsrevisionen tìchto schùzek úèastní nebo ne.

102. Rigsrevisionen se úèastní auditu, který provádí Komise, pokud se tento audit pøekrývá
s jeho èinností, nebo pokud jde o zvláš  významný audit, napøíklad o audit roèních úètù. Podle
toho, o jaké téma se jedná, se Rigsrevisionen mù e rozhodnout, e se zúèastní pouze závìreèné
schùzky, aby pøevzal pøedbì né postøehy Komise. A koneènì, jestli e se Rigsrevisionen na této
schùzce dozví o existenci záva ných dokumentù, vy ádá si jejich kopie.

5.2 Zpùsoby podávání zpráv Komisi a Evropskému úèetnímu dvoru

103. Rigsrevisionen má s Komisí velmi omezené kontakty, a to ze dvou dùvodù. Pøedevším
Rigsrevisionen v zále itostech týkajících se EU pova uje za svùj protìjšek Evropský úèetní dvùr,
zatímco Komise je protìjškem dánské státní správy. Zadruhé je Generální revizor povinen
podávat zprávy pouze Parlamentnímu výboru pro veøejné úèty a nikdo jiný ne  tento výbor
nemù e na Generálním revizorovi po adovat, aby vykonával nìjakou konkrétní èinnost.

104. Generální revizor informuje ministerstva o zjištìních, která jsou výsledkem auditù a
zkoumání, a ministerstva obvykle mohou tyto informace volnì pou ít pøi pøímém setkání
s Komisí. Návštìvy Komise jsou obvykle oznamovány Rigsrevisionen ministerstvem, u nìho  se
návštìva koná. Obèas se tato návštìva èasovì pøekrývá napøíklad s návštìvou Evropského
úèetního dvora. Pokud tomu dojde, Rigsrevisionen tyto návštìvy zkoordinuje,  tj. zajistí, aby se
vzájemnì nekøí ily, nebo jednu èi druhou návštìvu odlo í.

105. Rigsrevisionen, aby mohl Evropskému úèetnímu dvoru poskytovat dobré slu by a
zajistil, e tato spolupráce bude respektována, pova oval za dùle ité zdùraznit, e Rigsrevisionen
je ústøedním bodem pro veškerou komunikaci mezi Dánskem a Evropským úèetním dvorem. Ze
stejných dùvodù byl sekretariát povìøen úkolem koordinovat všechny písemné komunikace
s Evropským úèetním dvorem. Výhodou je, e sekretariát je plnì informován a je schopen
poskytnout Generálnímu revizorovi dostateèné informace o všech aktivitách Evropského
úèetního dvora v Dánsku. To také sekretariátu umo òuje dávat u iteèné rady úsekùm, které mají
s Evropským úèetním dvorem  jen omezené zkušenosti. Auditorský úsek odpovìdný za subjekt,
který je pøedmìtem této spolupráce, odpovídá za veškerou komunikaci s ministerstvem, v nìm
se audit provádí. Tento úsek mù e také objasnit písemné poznámky a zaøídit praktické zále itosti
vztahující se k auditorským návštìvám v Dánsku prostøednictvím neoficiálních kontaktù
s auditory Evropského úèetního dvora.
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106. Podávání zpráv mezi Evropským úèetním dvorem  a Rigsrevisionen souvisí
s auditorskými misemi Evropského úèetního dvora. Po auditorské návštìvì èlen Evropského
úèetního dvora, který za audit odpovídá, pøedá své pøedbì né postøehy Rigsrevisionen.
Rigsrevisionen tyto postøehy rozešle pøíslušným ministerstvùm a po ádá je, aby mu ještì pøed
termínem poslala své pøipomínky. Úkolem ministerstev je informovat se u svých podøízených
institucí a, pokud je to pova ováno za nutné, také u soukromých firem a osob. Rigsrevisionen
odpovìï zkoordinuje, zajistí, aby byla vyèerpávající a aby se øídila smìrnicemi pro spolupráci.

107. Evropský úèetní dvùr vezme v úvahu oficiální odpovìï èlenského státu pøed tím, ne
tyto postøehy uveøejní ve výroèní zprávì, ve zprávì pøipojené k osvìdèení o správnosti nebo
v nìkteré ze speciálních zpráv Evropského úèetního dvora. Rigsrevisionen zdùrazòuje dùvìrný
charakter pøedbì ných postøehù, dokud ještì nejsou zveøejnìny.  Stále znovu se však setkáváme
s tím, e se tyto zprávy dostaly do tisku, èasto jako navrhovaná verze,  bez pøipomínek èlenského
státu. To bylo samozøejmì zcela nevyhovující a Rigsrevisionen navrhl, aby ministerstvo
zahranièních vìcí tuto zále itost pøedlo ilo Rozpoètovému výboru Rady. Jiné èlenské státy tuto
otázku také otevøely a Rada pøi dvou pøíle itostech po ádala, Evropský úèetní dvùr, aby
pøipomínky èlenských státù vzal v úvahu ještì pøed tím, ne  budou tyto zprávy  jako navrhované
verze pøedány Komisi.

108. Postup pro uvolòování prostøedkù je další oblast, v ní  se podávají zprávy, i kdy  jen
nepøímo. Zprávy Evropského úèetního dvora jsou souèástí postupù pro uvolòování prostøedkù.
V souèasné dobì Evropský úèetní dvùr informuje Evropskou komisi o svých postøezích,
získaných v èlenských státech. Komise po ádala Dánskou platební agenturu o pøedlo ení kopie
poznámek k postøehùm Evropského úèetního dvora. Avšak Rigsrevisionen, který je obeznámen s
metodami, atd. Evropského úèetního dvora, èasto upravuje nebo vysvìtluje oficiální odpovìï.
Proto, aby se zajistilo, e Evropskému úèetnímu dvoru a Komisi bude pøedána stejná odpovìï,
po ádal Rigsrevisionen platební agenturu, aby pøedala pouze kopii oficiální odpovìdi, kterou
vypracoval Rigsrevisionen.

109. Jakmile jsou zprávy Evropského úèetního dvora zveøejnìny, Rigsrevisionen pøedá
Zvláštnímu výboru pro  rozpoètové postupy EU, v jeho  èele stojí ministerstvo zahranièních vìcí,
sdìlení s pøipomínkami k  této zprávì. Rigsrevisionen je obvykle vyzván k úèasti na schùzce,
která se koná pøed pøípravou instrukcí pro stálého zástupce v Rozpoètovém výboru Rady.

110. Rigsrevisionen také informuje Parlamentní výbor pro veøejné úèty o postøezích ze
zpráv Evropského úèetního dvora a o výsledku postupu pro uvolòování prostøedkù, který probìhl
v parlamentu.

111. Všechny zprávy Rigsrevisionen jsou pøedávány Evropskému úèetnímu dvoru, kde jsou
pøezkoumávány, aby se zjistily záva né informace. Øada zpráv, které vypracoval Rigsrevisionen,
byla  pøekladatelskou slu bou Evropského úèetního dvora zcela nebo zèásti pøelo ena do
francouzštiny nebo do angliètiny a distribuována pøíslušným auditorským sektorùm.

6 Po adavky na pracovní síly a na kompetence v souvislosti s EU

112. Pracovníci, kteøí se zabývají zále itostmi vztahujícími se k EU, jsou v prvé øadì
auditoøi, ale pouze ve druhém úseku se pracovníci zabývají úkoly souvisejícími s EU na plný
úvazek.
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113. Èas vynalo ený na audit je registrován pod auditovanými institucemi a nemù e být
oddìlován podle financování, tj.podle toho, zda jde o národní finanèní prostøedky nebo o finanèní
prostøedky EU. Mù eme se však zmínit o tom, e sekretariát roènì pou ije asi 10 mìsícù
pracovního èasu na komunikaci a koordinaci s institucemi EU. Èas pou itý na schùzky
Kontaktního výboru v tom není zahrnut.

114. Zvýšení poètu pracovníkù na po adovanou úroveò 8 auditorù v útvaru vnitøního auditu
platební agentury vedlo ke sní ení poètu pracovníkù v oddìlení EU ve druhém úseku. V souèasné
dobì je tu 5 auditorù, tj. 1 auditor a 2 pomocní auditoøi, kteøí provádìjí audit platební agentury na
plný úvazek, a 1 auditor a 1 pomocný auditor, kteøí provádìjí audit dánského Øeditelství pro
rozvoj na èásteèný úvazek. Vedoucí úseku vìnuje podstatnou èást svého èasu úkolùm
souvisejícím s EU. Pracovníci provádìjí jak finanèní audit, tak audit výkonu.

115. Kromì všeobecného vzdìlávacího programu pro nové pracovníky Rigsrevisionen není
v tomto úøadì ádný speciální vzdìlávací program pro pracovníky, kteøí se zabývají úkoly
souvisejícími s EU. Dùle itou kvalifikací jsou dobré auditorské zkušenosti a znalost systému a
postupù EU. Trvá dlouho, ne  se noví pracovníci v tomto oddìlení seznámí se systémem a
postupy EU. Tito pracovníci se obvykle s tímto systémem a postupy seznamují tak, e vykonávají
svou práci a tím se uèí.

116. Je také velice dùle ité, aby tito pracovníci rozumìli angliètinì, plynnì tímto  jazykem
mluvili a èetli anglické texty. Mnoho dokumentù je  v angliètinì a platební agentura pøistoupila
na to, e na vìtšinì schùzek s auditory Evropského úèetního dvora se bude mluvit anglicky.
Vzdìlávací kurzy angliètiny a francouzštiny jsou zajiš ovány jednak internì, jednak Školou pro
jazykové vzdìlávání ministerstva zahranièních vìcí.

117. Dùle itou oblastí je i vyu ívání poèítaèù. Rigsrevisionen zautomatizoval øadu svých
vnitøních funkcí (plánování, registrace splnìných úkolù, vnitøní a vnìjší komunikace, atd.) a audit
poèítaèových systémù je souèástí programu vnitøního auditu. Kromì toho mají auditoøi obvykle
stálý pøístup k systémùm auditovaného útvaru (tj. mají mo nost v tìchto systémech èíst data) a
jsou pro nì zajištìny kurzy, v nich  se uèí tyto systémy pou ívat. Je však rozšíøit jejich vzdìlávání
v oblasti auditu poèítaèových systémù. Kdy  instituce, v ní  se audit provádí, realizuje nový
systém elektronického zpracování dat nebo kdy  pøíslušný úsek zjistí, e vznikla  nìjaká
specifická potøeba, obvykle po ádají o zvláštní pomoc vnitøní jednotku elektronického
zpracování dat. Tak tomu bylo v souvislosti s plánováním a realizací nového integrovaného
systému zpracování dat v platební agentuøe.

118. Provádìní naøízení Komise è. 1663/95 v platební agentuøe si vy ádalo, aby osvìdèení o
správnosti bylo vystaveno na základì statistických výbìrových postupù, které se vyznaèují urèitou
mírou spolehlivosti i chyb. Druhý úsek má ji  s tìmito auditorskými technikami urèité zkušenosti,
po ádal však jiný úsek Rigsrevisionen o další technickou pomoc. V této oblasti je zapotøebí více
vzdìlávání.

119. Rigsrevisionen pro své pracovníky, jejich  pracovní náplò souvisí EU, zorganizoval dvì
návštìvy  u Evropského úèetního dvora a u jiných institucí EU, aby se více dozvìdìli o tìchto
institucích a jejich postupech. U Evropského úèetního dvora je pozice pro nejvyšší kontrolní
instituci ka dého èlenského státu (ve francouzštinì: Institut de Contrôle Nationale [ICN]).
Takzvaný zástupce v  ICN zprostøedkovává vzájemnou výmìnu zkušeností mezi Evropským
úèetním dvorem  a èlenským státem. Tyto pozice nejsou spojeny s ádnými konkrétními
kompetencemi, ale vìtšina zástupcù v ICN pùsobí jako vedoucí auditorských týmù. Od vstupu
Dánska do EU Rigsrevisionen kladl velký dùraz na obsazování pozic u Evropského úèetního
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dvora, jak pozic èlenù, tak pozic v poradním sboru nebo pozic zástupcù v ICN. Dnes ji  asi 10
auditorù získalo zkušenosti z ètyø a  šestiletého pobytu u Evropského úèetního dvora. Ukázalo
se, e je nesmírnì dùle ité, aby klíèoví pracovníci Evropský úèetní dvùr takto dùkladnì poznali.
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FINSKO

Samu Tuominen1

_______________
1. Samu Tuominen je speciální výzkumný pracovník Státního kontrolního úøadu ve Finsku.
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1.         Evropský úèetní dvùr (ECA) pøedlo il své zprávy o rozpoètu Spoleèenství za
rok 1995 Radì a Evropskému parlamentu 12. listopadu 1996. Tého  dne uspoøádal Státní kontrolní úøad
Finska informaèní schùzku, na které finský èlen Evropského úèetního dvora popsal výsledky auditu za
finanèní rok 1995, provedeného tímto dvorem.

2. Tento referát Státní kontrolní úøad pùvodnì uveøejnil 12. prosince 1996 s cílem poskytnout
úèastníkùm výše zmínìné schùzky informace o roli tohoto úøadu v zále itostech vztahujících se k Evropské
unii. Pro úèely této publikace, vydávané v rámci programu SIGMA, byla pùvodní finská verze pøelo ena
do angliètiny. Mnoho èástí pùvodního textu bylo aktualizováno, upraveno nebo vynecháno; souèasnì byly
pøipojeny nové èásti a také vysvìtlující poznámky a pøílohy, aby byl tento referát vhodnìjší pro okruh tìch,
pro nì  je program SIGMA urèen. Pro pochopení tohoto referátu je nicménì nutné pochopit kontext, pro
který byl pùvodní referát pøipraven.

3. Èlenství Finska v Evropské unii mìlo pro Státní kontrolní úøad rùzné dùsledky. Pøíspìvky Finska
do rozpoètu Spoleèenství a èástky, které Finsko od Spoleèenství pøijímá, se pro tento úøad staly novou
oblastí auditu. Legislativa ES se stala faktorem, který je tøeba vzít v úvahu i pøi auditech urèitých národních
finanèních prostøedkù. Státní kontrolní úøad pøijal úkol národního kontaktního orgánu pro Evropský úèetní
dvùr. Tento referát pojednává o tìchto vìcech i o mnoha jiných zále itostech týkajících se úlohy Státního
kontrolního úøadu a opatøení, které provedl v dùsledku èlenství Finska v EU.
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1 Auditorské povìøení

4. Podle finského ústavního zákona (è. 94 z roku 1919) a zákona o státním auditu (è. 967 z roku
1947) je úkolem Státního kontrolního úøadu provádìt audit zákonnosti a vhodnosti  finanèního øízení státu
a také dodr ování rozpoètu. Subjekty, které jsou pøedmìtem auditu tohoto úøadu, zahrnují Státní radu a
ministerstva; státní orgány a úøady; státní podniky; státní finanèní prostøedky mimo státní rozpoèet; státem
subvencované obce, spoleènosti a orgány; spoleèné podniky, v nich  stát a státní podnik mají spoleènì pod
kontrolou více ne  polovinu hlasovacích práv, která udìlují akcie; a soukromé fondy ve vlastnictví státních
orgánù.2

5. Tento úøad má také pravomoci k tomu, aby provádìl audit všech pøevodù finanèních prostøedkù
mezi Finskem a Evropským spoleèenstvím, a také jejich øízení a souèasnì, v míøe, k ní  jej audit
opravòuje, i finanèních prostøedkù, financí a operací prostøedníka, poskytovatele, pøíjemce nebo plátce
jakéhokoliv úvìrového pøevodu, a finanèních prostøedkù, financí  a operací jakékoliv strany, na kterou
pøíjemce úvìrového pøevodu pøevedl finanèní prostøedky, které obdr el. Tyto pravomoci jsou zalo eny na
zákonì o právu Parlamentních státních auditorù a Státního kontrolního úøadu provádìt audit urèitých
úvìrových pøevodù mezi Finskem a Evropskými spoleèenstvími (è. 353 z roku 1995). Podle tohoto zákona
mù e tento úøad zkoumat pøevody finanèních prostøedkù mezi Finskem a Spoleèenstvím nehledì na to,
zda jsou pova ovány za souèást státních financí nebo ne.3

2 Pøevody finanèních prostøedkù

6 Celková èástka, kterou Finsko zaplatilo Evropskému spoleèenství, v roce 1995 èinila 5,8 miliard
FIM. Odpovídající pøíjem, který Finsko v roce 1995 obdr elo, byl 5,9 miliard FIM. Mimoto byla do Finska
pøevedena ve formì  rùzných subvencí èástka, její  výši neznáme. Komise poskytuje rùzné subvence -
napøíklad na výzkum a vzdìlávání - pøímo pøíjemcùm,  mimo státní rozpoèet, ani  by informovala národní
orgány. Kdy  odeèteme tyto prostøedky, èistý pøínos v roce 1995 èinil 95 miliónù FIM. Pozdìji se Finsko
stalo èistým pøispìvatelem.

_______________

2. Státní kontrolní úøad neprovádí audit Finské banky (Bank of Finland), Národního institutu pro sociální pojištìní,
Postipankki Ltd. (státní depozitní banka), finanèních prostøedkù, za které odpovídá parlament, ani audit  samotného
parlamentu. Tento úøad také neprovádí audit všech èástí státního rozpoètu shora dolù, a  ke koneènému pøíjemci/
remitentovi. Jednotlivci jako to pøíjemci pøevodù urèených pro domácnosti, stejnì jako daòoví poplatníci, jsou mimo
auditorské pravomoci Státního kontrolního úøadu (s výjimkou situace, kdy jde o pøevody finanèních prostøedkù mezi
Finskem a ES). Státní kontrolní úøad má pøístup ke všem informacím týkajícím se auditu, které jsou ve vlastnictví státních
orgánù, ale pokud se tyto informace týkají jednotlivcù, mohou být zkoumány pouze pro úèely provádìní auditu tìchto
úøadù.

3. Zákon è. 353/95 je pøipojen jako Pøíloha 1. Chronologický pøehled legislativních pøíprav v dùsledku vstupu Finska do
EU je pøipojen jako Pøíloha 2.

PØEVODY FINANÈNÍCH PROSTØEDKÙ MEZI FINSKEM
 A EVROPSKÝM SPOLEÈENSTVÍM V ROCE 19957

(v mil. FIM)
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Platby Evropskému
spoleèenství

5 812

Pøíjmy od
Evropského
Spoleèenství 5 906+x

Státní rozpoèet
Rozpoètové
výdaje
- platba DPH
- platba HNP
- EIB5

- ESUO1

- EURATOM1

- EDF5

4 816
3 027
1 272
   484
     34
       0
       -

Rozpoètové
pøíjmy
- subvence pro období
pøechodu
- EAGGF -
garanèní èást
- ESF
-EAGGF -
poradenská èást
- ERDF
- FIFG
- inkasní poplatky
- financování TEN4

- cla, èistá èástka4

- jiné pøíjmy

5 499

2 701

1 882
   379

   300
   174
     13
     87
     22
       3
       1

    Jiné pøevody
Mimorozpoètové
výdaje
- celní poplatky2

- zemìdìlské importní
poplatky2

- cukerní poplatky3

- výrobní poplatky
ESUO1

995
891

  76
  18

  10

Mimorozpoètové
pøíjmy
- Intervenèní
fond3

- Zemìdìlský
rozvojový fond
- rùzné subvence

407

407

  -

  x

Prameny: 1) ministerstvo obchodu a prùmyslu; 2) Národní celní úøad;
3) ministerstvo zemìdìlství a lesního hospodáøství; 4) ministerstvo financí; jinak èerpáno ze
státních závìreèných úètù za rok 1995.

Poznámky: 5) EIB a EDF patøí EU, ale ne ES; 6) podle odhadu ministerstva financí byly
uzavøeny dohody o rùzných subvencích v èástce pøekraèující 600 miliónù FIM, ale èástka, která
byla v roce 1995 skuteènì vyplacena,  byla pravdìpodobnì mnohem ni ší; 7) Státní kontrolní úøad
neovìøoval pøesnost a adekvátnost tìchto èísel provedením auditu.

7. Pøevody finanèních prostøedkù ve výši asi 6 miliard FIM, k nim  dochází v obou smìrech mezi
Finskem a Spoleèenstvím, se po vstupu Finska do EU staly pro Státní kontrolní úøad novou oblastí auditu.
Tyto pøevody jako takové pøedstavují asi 3 procenta z celkového státního rozpoètu4. Kdy  se k tomu
pøipoèetly národní finanèní prostøedky svìøené strukturálním fondùm, fond EAGGF-garanèní èást a
subvence na období pøechodu, dosáhla celková suma asi 14 miliard FIM, tj. 7 procent z celkového státního
rozpoètu. Úøad toto èíslo bere v úvahu jako jeden z faktorù pøi rozhodování o proporci svých zdrojù, které
budou ka doroènì pou ity na auditorskou práci vztahující se k Evropské unii.
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8. Za jiný takový faktor Státní kontrolní úøad pova uje ty pøíjmové a výdajové polo ky státu, které
nutnì nemají pøímou souvislost s pøevody EU, ale které byly buï zavedeny, nebo zmìnìny kvùli EU; nebo
takové, pro jejich  vybrání nebo pou ití je nutné si zajistit povolení EU; nebo takové, vzhledem k nim  se
pou ívají postupy urèené EU nebo odvozené z EU. Pøíkladem takových polo ek jsou mimo jiné daò
z pøidané hodnoty 5 (36,9 miliard FIM v roce 1995), státní subvence do sektoru prùmyslu a slu eb (4,6
miliard FIM v roce 1995) a veøejné zakázky ( 45-50 miliard FIM v roce 1995; v tomto èísle jsou zahrnuty i
výdaje na místní správu).

3 Hlavní znaky systému dohledu

9. Úèelem dohledu nad øízením veøejných financí je zajistit jeho zákonnost a ekonomickou
vhodnost. Dohled se dìlí na vnitøní kontrolu, vnìjší audit a jiné vnìjší kontroly. Dohled nad pøevody
finanèních prostøedkù mezi Finskem a Evropským spoleèenstvím provádìjí jak národní, tak nadnárodní
orgány dohledu6 . Nadnárodní orgány dohledu dohlí ejí na øízení finanèních prostøedkù ES jak na
nadnárodní úrovni, tak ve Finsku. Pravomoci národních orgánù v oblasti dohledu jsou omezeny na øízení
financí, k nìmu  dochází ve Finsku, a na národní pøípravu nadnárodního finanèní øízení7.

______________

4. Státní rozpoèet nepokrývá celou oblast auditu Státního kontrolního úøadu (viz èást 1 tohoto referátu). Proto e je však
obtí né zmìøit objem subjektù auditu mimo státní rozpoèet zpùsobem srovnatelným s pøevody finanèních prostøedkù ES,
byla za srovnávací mìøítko zvolena koneèná èástka rozpoètu.

5. DPH skuteènì souvisí s finanèními pøevody ES v tom smyslu, e národní základ DPH urèuje èástku vlastních zdrojù
z DPH, která je splatná Spoleèenství. DPH je zde nicménì pou ita jako pøíklad polo ky národního rozpoètu, která by byla
bývala podléhala vlivu EU, i kdyby taková souvislost neexistovala.

 
6. Nadnárodní dohled znamená dohled, který je mimo pravomoci jednoho èlenského státu nebo který tyto pravomoci

pøesahuje. Pøedlo ka „nad“ by v tomto kontextu nemìla znamenat „vyšší“.

7. Koncepce finanèního øízení zahrnuje nejen øízení zdrojù v úzkém smyslu, ale také pøípravu politiky a její
uskuteèòování. Finský systém je do velké míry postaven na zásadì, e finance a øízení politiky jsou neoddìlitelné. Státní
kontrolní úøad provádí audit pøípravy a uskuteèòování politiky z ekonomického hlediska.

10. Vnitøní kontrola je organizována prostøednictvím vnitøních zásahù státní správy, která øídí
finance. Vnitøní kontrola zahrnuje dohled, který provádí management, systematické vnitøní sledování a
vnitøní audit. Vnitøní kontrola zahrnuje opatøení provádìná pøedbì nì i následnì. Nadnárodní vnitøní
kontrolu finanèních prostøedkù pøevedených mezi Finskem a Evropským spoleèenstvím vykonává Komise
a správní orgány jí podøízené. Národní vnitøní kontrolu provádí Státní rada a správní orgány jí podøízené8.



47

Nadnárodní vnitøní kontrolu koordinuje Generální øeditelství pro finanèní kontrolu (DG XX), pro které je
národním kontaktním orgánem ministerstvo financí.

11. Vnìjší audit provádí orgán od státní správy, která je odpovìdná za øízení financí, funkènì oddìlený
a na ní nezávislý. Auditorské pravomoci tohoto orgánu pokrývají státní správu jako celek a jeho aktivity
zahrnují audit jak zákonnosti, tak vhodnosti finanèního øízení. Národní vnìjší audit pøevodù finanèních
prostøedkù mezi Finskem a Evropským spoleèenstvím provádí Státní kontrolní úøad9, který své auditorské
zprávy pøedkládá Parlamentním státním auditorùm, správním útvarùm, v nich  byl audit proveden,
ministerstvùm, která tyto útvary øídí, a ministerstvu financí. Nadnárodní vnìjší audit provádí Evropský
úèetní dvùr  (ECA), který o svých auditech podává zprávu Evropskému parlamentu a Radì. Národním
kontaktním orgánem pro Evropský úèetní dvùr je Státní kontrolní úøad.

12. Další vnìjší kontrola finanèního øízení se provádí prostøednictvím systému veøejného zastoupení,
orgánu dohledu slo eného z poslancù parlamentu, který mù e být svolán, a dále prostøednictvím
veøejných orgánù, které vykonávají dohled nad všeobecnou zákonností veøejné správy. Na kontrolní
èinnosti se mù e podílet také široká veøejnost a daòoví poplatníci10. Národní orgány, které provádìjí vnìjší
kontrolu pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem a Evropským spoleèenstvím, jsou finský
parlament11, Parlamentní státní auditoøi12 a také ministr spravedlnosti ze  Státní rady13 a Parlamentní
ombudsman14. Nadnárodní vnìjší kontrolu provádí Evropský parlament15, Rada16 a Evropský
ombudsman17. Samozøejmým kontaktním místem pro Výbor Evropského parlamentu pro kontrolu
rozpoètu jsou ve Finsku Parlamentní státní auditoøi18.

Ministerstvo financí se úèastní práce Rady v zále itostech, které spadají do jeho kompetence.

______________

8. Státní rada znamená kolegium ministrù a nìkdy také ministerstva s jejich úøedníky. Finanèní výbor Státní rady a
ministerstvo financí provádìjí finanèní kontrolu pøedbì ného typu, hlavnì pokud jde o zále itosti velkého ekonomického
zájmu. Ty  zahrnují i urèité zále itosti vztahující se k EU. Jiné vnitøní kontroly fungují na decentralizovaném základì.
Management ka dého státního úøadu a agentury odpovídá za zorganizování vnitøních kontrol. Ve Finsku neexistuje
ádná centralizovaná organizace pro vnitøní kontrolu, která by mìla pøímé pravomoci k provádìní následného šetøení, ale

ka dý nadøízený správní orgán má všeobecnou povinnost provádìt dohled nad finanèním øízením správního orgánu,
který mu je podøízen. Vstup do EU zatím nemìl vliv na základní regulaèní rámec vnitøní kontroly. Vyšetøovatel
jmenovaný ministerstvem financí však tuto zále itost pøešetøuje.

9. Poznámky 9 - 18 jsou pøipojeny jako Pøíloha 3.

4 Kontakty mezi nejvyššími kontrolními institucemi

13. Státní kontrolní úøad udr uje kontakty s Evropským úèetním dvorem  a s nejvyššími kontrolními
institucemi ostatních èlenských státù Evropské unie. Kontakty mezi národními kontrolními institucemi a
Evropským úèetním dvorem  jsou zalo eny na èlánku 188c (3) Smlouvy zakládající Evropské spoleèenství
a na odpovídajících ustanoveních smluv zakládajících Evropské spoleèenství uhlí a oceli a Evropského
spoleèenství atomové energie. Tyto kontakty jsou navazovány mezi nezávislými nejvyššími kontrolními
institucemi a uskuteèòují se na rovném základì. Kdy  Evropský úèetní dvùr (ECA) provádí audity
vztahující se k Finsku, kontaktuje Státní kontrolní úøad. O úloze Státního kontrolního úøadu pøi auditech
provádìných Evropským úèetním dvorem  se zmiòujeme v Èásti 6.
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14. Kontakty mezi nejvyššími kontrolními institucemi èlenských státù jsou zalo eny na jejich
spoleèném zájmu na zajištìní zákonnosti a vhodnosti finanèního øízení v Unii. Národní kontrolní instituce
navazovaly kontakty v rámci Evropských spoleèenství ještì pøed tím, ne  byl ustaven Evropský úèetní
dvùr. V Evropské unii mohou kontakty mezi národními kontrolními institucemi zahrnovat i dohody o
financování provozních nákladù vztahujících se ke spoleèné zahranièní a bezpeènostní politice  a
spolupráci v oblastech spravedlnosti a vnitøních zále itostí, které nespadají do kompetence Evropského
úèetního dvora19. Kontaktní výbor slo ený z prezidentù nejvyšších kontrolních institucí funguje jako
nejvyšší orgán, pokud jde o vzájemné kontakty mezi národními kontrolními institucemi.

15. Evropský úèetní dvùr byl v roce 1979 vyzván, aby se stal èlenem Kontaktního výboru, a proto
v praxi funguje také jako orgán, který zprostøedkovává kontakty mezi národními kontrolními institucemi a
Evropským úèetním dvorem. Schùzky Kontaktního výboru jsou pøipravovány na schùzkách kontaktních
pracovníkù jmenovaných národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním dvorem  a také v
pracovních skupinách, které si Kontaktní výbor sám ustavuje.

16. Státní kontrolní úøad se zatím zúèastnil ètyø schùzek Kontaktního výboru a pìti schùzek
kontaktních pracovníkù. Kromì toho se tento úøad zúèastnil nìkolika auditorských semináøù Evropské
unie, poøádaných  jinými národními kontrolními institucemi a také bilaterálních návštìv u šesti národních
kontrolních institucí a u Evropského úèetního dvora; tyto návštìvy byly zamìøeny na zále itosti Evropské
unie20. Otázky, které byly prodiskutovány s nejvyššími kontrolními institucemi Evropské unie, a opatøení,
která Státní kontrolní úøad provedl v dùsledku tìchto diskusí, jsou vysvìtleny v Èásti 7.

_______________

19. Státní kontrolní úøad si není vìdom, zda v praxi k takové spolupráci mezinárodními kontrolními institucemi v kontextu
EU vùbec nìkdy došlo. Pokud je mu známo, obdobný pøíklad se však uskuteènil v kontextu NATO (audit Eurofighter).

20. Politikou Státního kontrolního úøadu je velice peèlivì posoudit skuteènou potøebu jakékoliv bilaterální návštìvy a omezit
obsah takových návštìv na podstatné zále itosti, aby se pøedešlo pøetì ování jiných organizací a vzniku zbyteèných
výdajù.

5 Kontakty s Komisí

17. Pro praktické úèely udr uje Státní kontrolní úøad také kontakty s Evropskou komisí. Zatím byly
tyto kontakty rozvíjeny hlavnì proto, e se Státní kontrolní úøad sna il systematizovat pøijímání informací
dùle itých pro správné provádìní auditu pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem a Evropským
spoleèenstvím. Státní kontrolní úøad jednal s Komisí, aby od ní mohl pravidelnì získávat informace
týkající se úèetních operací, které mají vliv na Finsko, a také oznámení o auditorských návštìvách a
auditorské zprávy od rùzných Generálních øeditelství Komise a od Jednotky Evropské komise pro
koordinaci boje proti podvodùm (UCLAF).

18. Státní kontrolní úøad po aduje, aby mìl k informacím o úèetních operacích týkajících se Finska
v databázi Komise SINCOM stejný pøístup, jako má Evropský úèetní dvùr. Princip asimilace obsa ený v
èlánku 5 a v prvním odstavci èlánku 209a Smlouvy o ES (a potvrzený v pøípadovém právu Evropského
soudního dvora), spolu se zákonem 353/95 ukládají Státnímu kontrolnímu úøadu všeobecnou povinnost
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provádìt audit pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem a ES ve stejné míøe, v jaké Státní kontrolní
úøad provádí audit národních finanèních prostøedkù. V praxi však Státní kontrolní úøad není schopen
provádìt audit všech pøevodù  finanèních prostøedkù ES, proto e Komise národní orgány neinformuje o
pøíjemcích rùzných subvencí, které udílí mimo státní rozpoèet.

19. Pokud jde o ádost Státního kontrolního úøadu, aby mu Komise oznamovala auditorské návštìvy a
pøedávala auditorské zprávy, Státní kontrolní úøad chce, aby mohl posuzovat adekvátnost nadnárodního
vnitøního auditu zpùsobem kompatibilním s tím, jak posuzuje adekvátnost národního vnitøního auditu, a
aby mohl koordinovat auditorské aktivity, které vyvíjí ze své vlastní iniciativy, se slu bami Komise
zpùsobem kompatibilním s tím, jak koordinuje auditorské aktivity vyvíjené ze své vlastní iniciativy
s národním vnitøním auditem a s Evropským úèetním dvorem. (Státní kontrolní úøad bere jejich plány
auditù a auditorské zprávy v úvahu pøi plánování svých vlastních aktivit.)

20. Aby bylo mo né tyto problémy øešit, obrátil se Státní kontrolní úøad 23. èervence 1996 písemnì na
Generální øeditelství XX. O tomto dopise byli informováni komisaøi Liikanen a Gradin, Evropský úèetní
dvùr, Generální øeditelství IX a ministerstvo financí. Generální øeditelství XX ve svých odpovìdích z 19.
listopadu 1996 a z 19. prosince 1996 sdìlilo Státnímu kontrolnímu úøadu, e národní kontrolní orgány by
se mìly se svou ádostí o pøístup k informacím z databáze SINCOM obrátit na Evropský úèetní dvùr a e
Generální øeditelství XX nemá námitek proti tomu, aby Evropský úèetní dvùr poskytoval Státnímu
kontrolnímu úøadu mìsíèní výkazy úèetních operací. Podle Generálního øeditelství XX Evropský úèetní
dvùr tento postup analyzuje a jakmile tuto analýzu dokonèí, bude Generální øeditelství XX informovat o
jejích  výsledcích. Pokud jde o oznamování auditorských návštìv a pøedávání auditorských zpráv slu bami
Komise a Finanèní kontrolou, Generální øeditelství XX nemá námitek, pokud mu Evropský úèetní dvùr
sdìlí, e souhlasí s tím, e bude Státnímu kontrolnímu úøadu zasílána kopie programu kontrolních a
inspekèních návštìv do Finska, plánovaných slu bami Komise, a kopie kontrolních zpráv adresovaných
finským národním orgánùm.

21. A co více, Státní kontrolní úøad se zúèastnil nìkolika schùzek uspoøádaných Komisí. Bìhem
prvního roku èlenství poskytlo ministerstvo financí Státnímu kontrolnímu úøadu pøíle itost pozorovat
jednání Poradního výboru pro prevenci podvodù a schùzku Finanèních kontrolorù Evropské unie. V roce
1996 se Státní kontrolní úøad zúèastnil semináøe o strukturálních fondech, jemu  pøedsedal Finanèní
kontrolor Komise v Helsinkách.

6 Úèast na auditorských návštìvách

22. Kdy  Evropský úèetní dvùr vykonává své auditorské mise ve Finsku, kontaktuje Státní kontrolní
úøad. Evropský úèetní dvùr zašle Státnímu kontrolnímu úøadu mìsíèní rozpisy svých auditorských misí do
Finska na následující ètyøi mìsíce. Státní kontrolní úøad je o jednotlivých auditorských misích podrobnìji
informován šest týdnù pøedem. Státní kontrolní úøad má v dy právo úèastnit se auditorských misí, které
bude ve Finsku provádìt Evropský úèetní dvùr. Souèasná praxe je, a zatím byla, taková, e Státní kontrolní
úøad jmenuje pro urèitou auditorskou misi pozorovatele21, který o ní informuje subjekt, u nìho  se má audit
provádìt. Mezi subjektem, který je pøedmìtem auditu, a Evropským úèetním dvorem se dohodne podrobný
program. Auditorské návštìvy vìtšinou trvají necelý týden. Úøedníci organizace, která je pøedmìtem
auditu, mají právo pou ívat svùj rodný jazyk. Auditovaný subjekt musí Evropskému úèetnímu dvoru
pøedlo it všechny informace potøebné k dokonèení auditu, nehledì na to, v jaké formì jsou tyto informace
uchovávány.

23. Státní kontrolní úøad se jako pozorovatel zúèastnil jedenácti auditù provedených Evropským
úèetním dvorem, které se týkaly Finska. Témata tìchto auditù byla: vlastní zdroje zalo ené na HNP (19.-
21.9.1995); metody stanovení, zaznamenávání a koncentrace pro cla a zemìdìlské zálohy, metody vybírání,
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zaznamenávání a koncentrace pro èistý pøíjem z DPH a metody výpoètu pro základ urèující DPH (9.-
12.10.1995); sektor rybolovu a sektor mléèných výrobkù (11.-13.10.1995); ERDF (8.-9.1.1996); celní
poplatky a zemìdìlské dávky (1.-4.4. 1996); ESF (19.-12.4.1996); výdaje garanèní èásti EAGGF (24.-
28.6.1996); pomoc ERDF malým a støedním podnikùm (16.-19.12.1996); garanèní èást EAGGF (17.-
21.3.1997); cla a zemìdìlské dávky (5.-7.3.1997); ESF (23.-25.4.1997)22.

_______________

21. Politika Státního kontrolního úøadu, toti  pozorovat -  alespoò prvních nìkolik let - všechny auditorské mise Evropského
úèetního dvora, poskytuje Státnímu kontrolnímu úøadu pøíle itost seznámit se s pracovními metodami Evropského
úèetního dvora a sbírat nápady pro svou vlastní auditorskou práci. Státní kontrolní úøad má také pocit, e je odpovìdný za
zajištìní, aby Evropský úèetní dvùr zaèal svou auditorskou práci týkající se Finska pokud mo no hladce.

22. Kapitola 8 poskytuje informace o objemu auditorské práce Státního kontrolního úøadu, pokud jde o finanèní prostøedky
ES ve Finsku.

24. Asi dva mìsíce poté, co se uskuteènila auditorská mise, pošle èlen - zpravodaj Evropského úèetního
dvora, který je odpovìdný za pøíslušný auditorský sektor, Státnímu kontrolnímu úøadu takzvaný sektorový
dopis, obsahující pøedbì ná zjištìní z auditu. Státní kontrolní úøad pøedá tento dopis auditovanému
subjektu. Povolená doba na odpovìï je obvykle dva mìsíce. Národní správní orgán zašle svou repliku
Státnímu kontrolnímu úøadu, který ji spolu se všemi svými vlastními postøehy, které k ní chce pøipojit,
pøedá Evropskému úèetnímu dvoru. Evropský úèetní dvùr sektorové dopisy a repliky, které jsou k nim
pøipojeny, pou ije pøi vypracovávání svých auditorských zpráv. Repliky pøedlo ené èlenskými státy jsou
také brány v úvahu na schùzkách Evropského úèetního dvora a Evropské komise, na kterých se diskutuje o
návrzích zpráv Evropského úèetního dvora. Tìmto schùzkám se øíká „opozièní øízení“.

25. Jakmile se èlenové Evropského úèetního dvora dohodnou na koneèném textu, jsou  auditorské
zprávy spolu s odpovìïmi Komise pøedlo eny  Evropskému parlamentu a Radì, aby byly vzaty v úvahu pøi
øízení pro uvolnìní prostøedkù. Zprávy Evropského úèetního dvora  a odpovìdi Komise jsou také
uveøejnìny v Úøedním vìstníku Evropské unie. Evropský úèetní dvùr tyto zprávy, kromì toho, e je
uveøejní v Úøedním vìstníku, zašle pro informaci svým národním protìjškùm. Státní kontrolní úøad pøijal
praxi, podle ní  finskou verzi jakékoliv speciální zprávy zaslané Evropským úèetním dvorem,  s výjimkou
zprávy, které je vydána na podporu osvìdèení o správnosti (SOA), pøedává pro informaci pøíslušným
národním orgánùm - i pøes to, e tyto zprávy jsou také uveøejnìny v Úøedním vìstníku. U výroèní zprávy
Evropského úèetního dvora  a speciální zprávy na podporu osvìdèení o správnosti pova oval Státní
kontrolní úøad tuto praxi za zbyteènou, proto e správní orgány mají Úøední vìstník k dispozici a je
pravdìpodobné, e tìmto zprávám budou vìnovat pozornost tak jako tak. Ministerstvo financí zavedlo
politiku, podle ní  ádá správní orgány, aby mu své pøipomínky k výroèní zprávì a ke zprávì na podporu
osvìdèení o správnosti pøedlo ily do mìsíce po jejich uveøejnìní. Ministerstvo financí tyto pøipomínky
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pou ívá pøi pøípravì stanoviska vlády k tìmto zprávám. Vládní pøedstavitelé mohou toto stanovisko
vyslovit na Radì bìhem øízení pro uvolnìní prostøedkù.

7 Kontaktní schùzky

26. Tématem schùzek nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie byly postupy, které upravují
kontakty mezi národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním dvorem; spoleèné audity
provádìné národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním dvorem; koordinované nebo soubì né
audity provádìné dvìma nebo více nejvyššími kontrolními institucemi; auditorské smìrnice pro Evropská
spoleèenství; ovìøování úètù garanèní èásti fondu EAGGF; dohledu nad veøejnými zakázkami; èlánky 92 a
93 Smlouvy zakládající Evropské spoleèenství; podmínky pro vybírání a audit danì z pøidané hodnoty pøi
obchodì uvnitø Spoleèenství; osvìdèení o správnosti (SOA); návrhy na zmìnu ustanovení týkajících se
Evropského úèetního dvora, pøedlo ené Mezivládní konferenci; koordinace auditorských návštìv;
ovìøování aplikace maastrichtských parametrù, pokud jde o veøejný deficit a veøejný dluh; zavedení eura;
a spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi „tøetích zemí“ neboli zemí, které nejsou èleny EU.

7.1 Postupy pro udr ování kontaktù

27.  Postupy pro udr ování kontaktù mezi národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním
dvorem  jsou na programu ji  od roku 1978. Od doby, kdy Finsko vstoupilo do Evropské unie, Státní
kontrolní úøad diskutoval s Evropským úèetním dvorem na bilaterálním základì i o postupech, jimi  je
tøeba se øídit ve vztahu k Finsku. Nevyskytly se ádné zvláštním problémy bilaterálního charakteru.
V listopadu 1996 Kontaktní výbor ustavil pracovní skupinu, která má vypracovat návrh zásadního
rozhodnutí o postupech pro udr ování kontaktù. Kromì pøezkoumání postupù pro auditorské mise patøí
mezi specifické úkoly této pracovní skupiny i pøezkoumání jakýchkoliv problémù vznikajících ze
spolupráce mezi národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním dvorem  (vèetnì problémù
vztahujících se k osvìdèení o správnosti), a také mo nosti vyu ití auditorských zjištìní pøíslušného partnera
pøi auditu, prodiskutování úlohy úøedníkù ICN, jmenovaných pøi nominaci tìchto národních kontrolních
institucí Evropským úèetním dvorem, aby v této instituci pracovali v dy po dobu dvou let, zlepšení
koordinace auditorských návštìv a zdokonalení postupù pro pøedkládání výroèní zprávy Evropského
úèetního dvora.

7.2 Spoleèné audity

28. Spoleèné audity provádìné národními kontrolními institucemi a Evropským úèetním dvorem  jsou
na programu ji  od roku 1978. Zaèátkem devadesátých let nejvyšší kontrolní instituce osmi èlenských státù
vykonávaly spoleèné audity s Evropským úèetním dvorem. Tyto audity se týkaly opatøení pro
restrukturalizaci rybáøského loïstva Spoleèenství, podpory na investice do zpracování a marketingu
produktù rybného hospodáøství a akvakultury, spoleèné organizace trhu s vepøovým masem a DPH
pøi obchodních transakcích uvnitø Spoleèenství. Úèastníci schùzky Kontaktního výboru v roce 1995 se
odvolávali na zkušenosti získané pøi spoleèných auditech a navrhli, aby spoleèné audity byly rozšíøeny i
na jiné sektory, napøíklad na strukturální fondy, politiku týkající se ivotního prostøedí,  pomoc
neèlenským státùm a vypoèítávání HNP. Kontaktní pracovníci byli na této schùzce po ádáni, aby
vypracovali návrh programu spoleèných auditù na více let. V dùsledku této ádosti si národní kontrolní
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instituce a Evropský úèetní dvùr vzájemnì vymìnily programy auditù a na schùzkách kontaktních úøedníkù
se diskutovalo o vyhlídkách na nalezení oblastí, v nich  by provádìní spoleèných auditù pøineslo lepší
výsledky ne  jsou ty, které jsou k dispozici z auditù, které provádí pouze jeden orgán. V listopadu 1996
Kontaktní výbor vyzval pracovní skupinu, která byla zøízena proto, aby pøezkoumala postupy pro
udr ování kontaktù, aby mezi námìty, které by mìla v budoucnosti zvá it, zahrnula i spoleèné audity. Státní
kontrolní úøad spoleèné audity s Evropským úèetním dvorem zatím neprovádìl.
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7.3 Koordinované a soubì né audity

29. Audity provádìné dvìma nebo více nejvyššími kontrolními institucemi koordinovanì nebo soubì nì
jsou, podobnì jako spoleèné audity, na programu ji  od zaèátku. Koordinované a soubì né audity
pøedstavují ménì intenzivní formy spojení ne  spoleèné audity, které jsou provádìny spoleènì pod
spoleèným vedením a s vyhlídkou na vytvoøení spoleèné auditorské zprávy. Koordinované audity jsou
provádìny dvìma nebo více kontrolními institucemi na toté  téma, s pou itím té e metodiky a souèasnì, ale
na rùzných místech a s postupy pro podávání zpráv, které jsou na sobì nezávislé. Soubì né audity jsou
provádìny souèasnì, na  téma stejného typu, ale bez oficiálních opatøení pro koordinaci auditorských
metodik. Státní kontrolní úøad se od roku 1995 podílí na  koordinovaném auditu mezinárodní výmìny
informací vztahujících se k pøímému zdanìní v èlenských státech Evropské unie. Zúèastnil se také diskusí
o vyhlídkách na zahájení soubì ných auditù výkonu v oblasti Spoleèné zemìdìlské politiky (CAP). Pak
Státní kontrolní úøad zahájil audit výkonu na téma spoleèná zemìdìlská politika.

7.4. Smìrnice pro provádìní auditu

30. Smìrnice pro provádìní auditu pro Evropská spoleèenství jsou na programu ji  od roku 1980.
V roce 1991 Kontaktní výbor ustavil pracovní skupinu a povìøil ji úkolem vypracovat spoleèné smìrnice,
které se budou pou ívat pøi auditech aktivit Evropských spoleèenství. Smìrnice mìly být  zalo eny na
standardech INTOSAI, Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí. Pracovní skupina
vypracovala deset návrhù standardù: Plánování auditu, Auditní doklady a auditorský pøístup,
Vyhodnocování vnitøní kontroly a testování souladu s pøedpisy, Dokumentace, Zajištìní kvality,
Záva nost a riziko, Výbìrový postup pøi auditu, Podávání zpráv, Neregulérnosti a vyu ívání práce jiných
auditorù a expertù. Pìt dalších návrhù standardù je ještì ve stádiu pøípravy. Deset návrhù smìrnic, které
byly vypracovány, se vyhodnocuje ve Státním kontrolním úøadu. Jejich funkceschopnost bude zvláš
posouzena jak z hlediska auditu výkonu, tak z hlediska finanèního auditu. Státní kontrolní úøad hodlá
výsledkù tohoto hodnocení vyu ít pøi svých vlastních instrukcích a poskytnout spoleèné pracovní skupinì
pro standardy zpìtnou vazbu, pokud jde o tyto návrhy standardù.

7.5 Ovìøovací orgán

31. Provádìní auditu garanèní èásti fondu EAGGF je na programu ji  od roku 1980. Informace o tom,
jak si ka dý   èlenský stát zorganizoval plnìní úkolù ovìøovacího orgánu pro garanèní èást fondu EAGGF,
si úèastníci schùzek mezi sebou vymìòují od roku 1995. Ustanovení, která platí pro ovìøovací orgán, jsou
obsa ena v èlánku 3 naøízení Komise (ES) è. 1663/95, v nìm  jsou vydány podrobné pokyny pro aplikaci
naøízení Rady (EHS) è. 729/70. Komise si toto své naøízení vykládá v tom smyslu, e útvar vnitøního
auditu orgánu, který funguje jako platební agentura pro platby EAGGF, by normálnì nefungoval jako
ovìøovací orgán. Tento výklad Komise je zalo en na názoru, e ty èlenské státy, v nich  je systém vnitøní
kontroly uspoøádán na decentralizovaném základì, si musí buï zøídit centralizovaný orgán vnitøního
auditu, koupit si pøíslušnou slu bu od soukromé auditorské firmy, nebo po ádat národní instituci pro vnìjší
audit, aby se této zále itosti ujala.

32. Nizozemí, Dánsko a s urèitými výhradami i Nìmecko a Rakousko zøejmì obhájily výklad, který
bere více v úvahu rozdíly mezi národními správními systémy, nebo  si pro finanèní rok EAGGF
probíhající od16.10.1995 do 15.10.1996 zajistily ovìøování úètù na základì vnitøního auditu orgánù, které
fungují jako platební agentury pro platby EAGGF. Ostatní èlenské státy, jak se zdá, pøijaly výklad
Komise. Finsko, Belgie a Irsko jmenovaly soukromou auditorskou firmu, aby plnila tento úkol; Velká
Británie si po veøejném konkurzu  zvolila Národní kontrolní úøad; Španìlsko, Lucembursko a Portugalsko
mají pro vnitøní kontrolu centralizovaný orgán; Švédsko jmenovalo ovìøovacím orgánem svùj Národní
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kontrolní úøad; Francie ustavila ovìøovací výbor, vytvoøený pro tento úèel, v jeho  èele stojí bývalý èlen
Francouzského úèetního dvora. Situace je stále ještì nejasná (pro Státní kontrolní úøad), pokud jde o Itálii a
Øecko.

33. Ministerstvo zemìdìlství a lesního hospodáøství se 15. kvìtna 1995 Státního kontrolního úøadu
otázalo, zda by  byl ochoten pùsobit jako ovìøovací orgán. Úøad ministerstvu 2. èervna 1995 odpovìdìl, e
kdy  uvá í informace, které má k dispozici, nebyl by ochoten tuto funkci vykonávat. Argumentace, která
stojí za tímto odmítnutím, byla jednoduše následující: Ovìøovací orgán je nástrojem Komise pro  realizaci
celkového rozpoètu ES. Povinnosti ovìøovacího orgánu proto mají charakter vnitøní kontroly. Státní
kontrolní úøad jako to  národní kontrolní instituce postavená  na stejném základì jako Evropský úèetní
dvùr potøebuje mít mo nost provádìt u ovìøovacího orgánu vnìjší audit, podobnì jako jej mù e provádìt
Evropský úèetní dvùr; nejvyšší kontrolní instituce se  také nemù e podrobit auditùm Evropského úèetního
dvora, ani  auditùm Komise, který je hlavním auditovaným subjektem Evropského úèetního dvora. Mimoto
by nejvyšší kontrolní instituci zajímalo, zda výklad institucí EU, pokud jde o èlánek 3 naøízení Komise
1663/95,  je zcela v souladu s organizaèní autonomií èlenských státù.

34. Ve svém dopise z 2. èervna 1995 Státní kontrolní úøad ministerstvu zemìdìlství navrhl jako
nejèistší øešení problému, jak zorganizovat plnìní úkolù ovìøovacího orgánu pro garanèní èást fondu
EAGGF, posílení organizace vnitøního auditu na tomto ministerstvu a její uspoøádání takovým zpùsobem,
aby ji Komise mohla schválit jako ovìøovací orgán. Ministerstvo však dalo pøednost zahájení spolupráce
se soukromou auditorskou firmou. Otázka, jak zorganizovat ovìøování úètù pro garanèní èást fondù
EAGGF, se ještì mù e ukázat jako zásadní rozhodnutí pro celý národní systém dohledu, jestli e budou
realizovány plány Komise týkající rozšíøení rozsahu zásad, které je tøeba dodr ovat pøi postupu pro
likvidaci úètù garanèní èásti EAGGF. Takové rozšíøení by znamenalo, e by tyto zásady platily i pro i
strukturální fondy a tradièní vlastní zdroje.

7.6 Veøejné zakázky

35. Dohled nad veøejnými zakázkami je na programu ji  od roku 1991. V listopadu 1996 Kontaktní
výbor ustavil pracovní skupinu, která mìla sledovat, jak byly smìrnice Spoleèenství o veøejných zakázkách
pøeneseny do národního zákonodárství, a posoudit úlohu a kontrolní metody nejvyšších kontrolních
institucí v této oblasti. Státní kontrolní úøad se úèastní práce této pracovní skupiny. Jmenoval odpovìdného
pracovníka,  jeho  povìøil úkolem zapojit se do èinnosti  této pracovní skupiny a sledovat otázky týkající
se veøejných zakázek. Veøejným zakázkám bude mo ná vìnována pozornost  pøi nìkterém z dalších
finanèních auditù nejvyšší kontrolní instituce. Státní kontrolní úøad také zahájil audit výkonu, který je
zamìøen na veøejné zakázky v oblasti veøejné zdravotní péèe. Potøeba další auditorské práce bude
posouzena na základì této auditorské práce a informací shromá dìných v pøi následné kontrole23 a také
podle výsledkù dosud probíhající èinnosti pracovní skupiny.

_______________

23. Státní kontrolní úøad sleduje státní správu s pomocí všech svých zamìstnancù, aby zajistil správný výbìr témat pro audit
výkonu pro roèní plán auditù. Proto e oblasti, v nich  je tøeba provést následnou kontrolu, jsou široké a zdroje pou ívané
na jejich sledování ponìkud omezené (dva týdny/roènì/na jednoho auditora provádìjícího audit výkonu), provádí se u
vìtšiny témat, poté, co byla zahrnuta do plánu auditù, realizaèní studie. Úèelem této realizaèní studie je zjistit, zda první
dojem, e je audit zapotøebí, byl správný, nebo ne. Jestli e se uká e, e první dojem byl nesprávný, buï se od tohoto
tématu upustí, nebo se s ním nalo í jiným zpùsobem (napøíklad se pøedlo í iniciativní návrh správním orgánùm), místo
aby se provádìl audit v plném rozsahu. Je to proto, aby se pøedešlo plýtvání zdroji.

_______________
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7.7 Èlánky 92 a 93 Smlouvy o Evropském spoleèenství

36. Èlánky 92 a 93 Smlouvy zakládající Evropské spoleèenství jsou na programu ji  od roku 1992.
Tyto èlánky definují limity a licenèní postupy, podle nich  státní správa èlenských státù mù e poskytnout
pomoc urèitým podnikùm nebo výrobním odvìtvím. Pracovní skupina ustavená Kontaktním výborem
v souèasné dobì pøezkoumává úlohu nejvyšších kontrolních institucí pøi ovìøování oznamovacích postupù
pro státní pomoc, stabilizaèní postup a správné provádìní opatøení pomoci po schválení Komisí. Tato
pracovní skupina vydala dvì pøedbì né zprávy a její závìreèná zpráva má být dokonèena v roce 1997.
V lednu 1996 si  Státní kontrolní úøad ustavil svou vlastní pracovní skupinu, slo enou ze dvou vedoucích
auditu, aby pøezkoumala, jak jsou v rámci tohoto úøadu zorganizovány auditorské a odborné aktivity
vztahující se k èlánku  92 a 93 Smlouvy ES. Na základì zprávy této pracovní skupiny (pou ité zdroje: 5-10
pracovních dnù) Státní kontrolní úøad  jmenoval auditorskou skupinu, která má sledovat problémy
vznikající v této oblasti. Potøeba opatøení národního auditu byla posouzena na základì informací
shromá dìných pøi této následné kontrole. Pak Státní kontrolní úøad zahájil audit výkonu zamìøený na toto
téma.

7.8 DPH pøi obchodech realizovaných uvnitø Spoleèenství

37. Podmínky pro vybírání danì z pøidané hodnoty pøi obchodech realizovaných uvnitø Spoleèenství a
audit zamìøený na tuto daò jsou na programu ji  od roku 1993. Pracovní skupina ustavená Kontaktním
výborem v souèasné dobì pøezkoumává spolupráci mezi èlenskými státy, aby se pøedešlo podvodùm
s DPH pøi obchodech realizovaných uvnitø Spoleèenství. Tato pracovní skupina vydala dvì pøedbì né
zprávy: „Kontroly DPH pøi obchodech realizovaných uvnitø Spoleèenství“ a „Pùsobení pøechodných
opatøení a pøechod k definitivním opatøením, která se vztahují na DPH pøi obchodì mezi èlenskými
státy“. Závìreèná zpráva této pracovní skupiny má být dokonèena v roce 1997. V lednu 1996 Státní
kontrolní úøad ustavil svou vlastní pracovní skupinu slo enou ze dvou vedoucích auditu, aby
pøezkoumala, jak jsou v rámci tohoto úøadu zorganizovány auditorské a odborné aktivity vztahující se k
DPH pøi obchodech realizovaných uvnitø Spoleèenství. Na základì zprávy této pracovní skupiny (pou ité
zdroje: 5-10 pracovních dnù) Státní kontrolní úøad jmenoval auditorskou skupinu, která má sledovat
problémy vznikající v této oblasti. Pak Státní kontrolní úøad zahájil audit výkonu zamìøený na DPH. Pøi
tomto auditu není hlavním zájmem obchod uvnitø Spoleèenství, audit se však mù e dotknout problémù,
které s ním souvisí. Potøeba dalších auditorských opatøení bude posouzena  na základì tohoto auditu a
informací shromá dìných pøi následné kontrole.

7.9 Osvìdèení o správnosti

38. Osvìdèení o správnosti (SOA) je na programu ji  od roku 1993. Evropský úèetní dvùr poskytuje
Evropskému parlamentu a Radì roèní osvìdèení o správnosti, potvrzující spolehlivost úètù
(konsolidovaného úètu pøíjmù a výdajù a rozvahy) a zákonnost a regulérnost transakcí, které jsou jejich
základem. Audit transakcí, které jsou základem pro tyto úèty, se provádí s pomocí statistických výbìrových
postupù. Proto e pøevá ná èást rozpoètu Spoleèenství je øízena na úrovni èlenských státù, auditorské
podklady pro vybrané transakce èasto vedou do èlenských státù. Z toho vyplývá, e mnoho auditorských
návštìv Evropského úèetního dvora vztahujících se k transakcím, které tvoøí základ úètù, se provádí
v èlenských státech. Aby se sní il poèet auditorských misí do èlenských státù, ani  by se pøitom ohrozila
spolehlivost osvìdèení o správnosti, Evropský úèetní dvùr se sna í o to, aby mohl pøi vypracovávání
osvìdèení o správnosti pou ít výsledky auditù provádìných národními kontrolními institucemi.
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39. Tým Evropského úèetního dvora, který vypracovává osvìdèení o správnosti, navštívil národní
kontrolní instituci ka dého èlenského státu, aby zjistil jakákoliv právní, metodická nebo praktická omezení
pro spolupráci i mo né formy konkrétní spolupráce. Evropský úèetní dvùr oznámil, e je ochoten zahájit
bilaterální pilotní projekty spolupráce s tìmi národními kontrolními institucemi, které si to pøejí, podle
èasového rozvrhu, který by umo òoval vyu ít výsledkù auditu pøi vypracovávání osvìdèení o správnosti za
finanèní rok 1997.

40. Státní kontrolní úøad se pøipravuje na mo nou konkretizaci spolupráce, pokud jde o osvìdèení o
správnosti, napø. tím, e posuzuje návrhy smìrnic, které by mìly být pou ívány pøi auditu aktivit ES, e
studuje pracovní metody Evropského úèetního dvora a výsledky jeho práce, e systematicky sleduje reakce
na osvìdèení o správnosti ve Spoleèenství i v jiných èlenských státech a také vývoj spolupráce mezi
Evropským úèetním dvorem a jinými národními kontrolními institucemi, pokud jde o osvìdèení o
spolupráci. Konkretizace spolupráce závisí na výsledku mo ných dalších jednání mezi nejvyšší Státním
kontrolním úøadem a Evropským úèetním dvorem.

7.10 Mezivládní konference

41. Návrhy na zmìny v naøízeních, jimi  se øídí Evropský úèetní dvùr, pøedlo ené Mezivládní
konferenci, jsou na programu ji  od roku 1995. Ve zprávì pøedlo ené v kvìtnu 1995 Skupinì pro námìty
k zamyšlení pøi Mezivládní konferenci Evropský úèetní dvùr navrhl mezi jiným i  to, e by mìl dostat
pravomoc odvolat se pøímo k Evropskému soudnímu dvoru v pøípadì jakéhokoliv porušení svých práv a
privilegií. Po diskusi v Kontaktním výboru Evropský úèetní dvùr objasnil svùj pùvodní návrh Presidiu
Rady, tak e právo Evropského úèetního dvora uchýlit se k Evropskému soudnímu dvoru má  být omezeno
na soudní alobu proti orgánùm Spoleèenství nebo proti národním orgánùm, které jsou povìøeny øízením
finanèních prostøedkù Spoleèenství.

42. V dopise datovaném 23.5.1996 národní kontrolní instituce èlenských státù také vyjádøily svùj
názor na bod è. 122 sdìlení Skupiny pro námìty k zamyšlení pøi Mezivládní konferenci a na bod è. 22.3
Rezoluce schválené Evropským parlamentem dne 13.3.1996, podle nich  by národní kontrolní instituce
mìly být povinny výslovnì spolupracovat s Evropským úèetním dvorem, zejména v souvislosti
s osvìdèením o správnosti. Vzhledem k prvnímu z uvedených bodù má odpovìdnost za osvìdèení o
správnosti Evropský úèetní dvùr a bude nejvhodnìjší, kdy  úèast národních kontrolních institucí bude
probíhat na dobrovolném základì. Na návrh pøedsedy Evropského úèetního dvora byl na názor národních
kontrolních institucí upozornìn pøedseda  Rady, pøedseda Výboru Evropského parlamentu pro kontrolu
rozpoètu a komisaø odpovìdný za rozpoètové zále itosti24.

7.11 Koordinace auditorských návštìv

43. Koordinace auditorských misí se dostala na program v roce 1996. V roce 1995 Evropský úèetní
dvùr uskuteènil 243 auditorských misí do èlenských státù. Odpovídající návštìvy Komise dosáhly poètu
492, tj. bylo jich asi dvakrát tolik. Bìhem let èlenské státy kritizovaly Evropský úèetní dvùr a Komisi za to,
e své mise pøimìøeným zpùsobem nekoordinují. Proto pøíslušné instituce oznámily, e své programy

auditù zaènou koordinovat. Souèasná asi ètyømìsíèní plánovací období by byla nahrazena roèním
plánováním. Po sestavení pøedbì ných plánù (v srpnu), by byly sjednány koordinaèní schùzky (od záøí do
listopadu). Potom by byly tyto plány upraveny a potvrzeny (od listopadu do prosince). Kromì toho by byla
zpøísnìna výmìna auditorských zpráv, zajistilo by se, aby auditorská metodika byla soudr nìjší, a dbalo by
se na to, aby byly stanoveny vhodné údaje pro jasné auditorské podklady, které povedou a  ke koneènému
pøíjemci.
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44. Bylo také vynalo eno úsilí na to, aby se do projektu koordinace, zahájeného z iniciativy Komise
zapojily orgány odpovìdné za koordinování národní vnitøní kontroly, tj. ministerstva financí v severských
èlenských státech a centralizované útvary vnitøního auditu v ji ních zemích. Projekt Komise nemá vliv na
národní kontrolní instituce jako takové25. Státní kontrolní úøad je nicménì ochoten vzít plány auditorských
misí a zprávy Komise v úvahu pøi plánování svých vlastních aktivit,  stejnì jako to èiní, pokud jde o plány
a zprávy Evropského úèetního dvora a plány národní vnitøní kontroly. Státní kontrolní úøad také pøedlo il
svùj roèní pracovní program Evropskému úèetnímu dvoru.

7.12 Jiné zále itosti

45. Ovìøení pou ívání maastrichtských parametrù týkajících se veøejného deficitu a veøejného dluhu
se dostalo na program v roce 1996. Dùsledky zavedení eura pro národní kontrolní instituce a také
spolupráce s národními kontrolními institucemi tøetích zemí se dostaly na program v roce 1997. Kontaktní
výbor zatím  nepøijal ádná rozhodnutí ohlednì tìchto zále itostí. Státní kontrolní úøad zastává názor, e
pøíslušné zále itosti je tøeba dále studovat a diskutovat  o nich, dokud nebude mo né poskytnout u iteèné
informace.

_______________

24. Od vydání tìchto sdìlení se Státní kontrolní úøad samozøejmì sna í o to, aby byl stále informován o vývoji v Mezivládní
konferenci a aby, pokud to bude vhodné, sám za sebe informoval ministerstvo financí.

25. Do nìkterých dokumentù SEM 2000/3 a do návrhù protokolù Komise zahrnula národní ekvivalenty Evropského úèetního
dvora mezi ty, jejich  úèast je ádoucí pøi stanovení spoleèného roèního programu auditù provádìných národními a
nadnárodními auditorskými slu bami. Bod P rezoluce týkající se SEM, schválené Evropským parlamentem dne
15.11.1996, se zdá být v souladu s výše uvedeným pøáním Komise. Státní kontrolní úøad uznává potøebu posílit
koordinaci všech auditorských návštìv týkajících se finanèních prostøedkù ES a oceòuje úsilí institucí Spoleèenství
smìøující k tomuto cíli. Proto e však myšlenka stanovení spoleèného roèního programu za úèasti všech útvarù vnitøního i
vnìjšího auditu Spoleèenství a èlenského státu je podle koncepce Státního kontrolního úøadu problematická jak
z institucionálního, tak z praktického hlediska, Státní kontrolní úøad se, alespoò prozatím, pøiklání k  provádìní
koordinaèních opatøení ze své vlastní iniciativy, spíše ne  aby se sna il o úèast  na spoleèném plánování. Pokud jde o
podmínky pro samokoordinaci vlastních aktivit Státního kontrolního úøadu vzhledem k jiným  auditorským slu bám,
Státní kontrolní úøad pova uje neexistenci systematického toku informací z Komise do Státního kontrolního úøadu,
pokud jde o auditorské návštìvy Komise a výsledky tìchto návštìv, za problém. Opatøení, které Státní kontrolní úøad
uèinil, aby se s tímto problémem vyrovnal, najdete v Kapitole 5.

8 Vlastní auditorské aktivity

8.1 Zásada ekvivalentního auditu

46. Státní kontrolní úøad provádí audit pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem a Evropskými
spoleèenstvími ve stejné míøe a podle stejných zásad a s pou itím stejných postupù jako u národních
fondù. Podle èlánku 5 a prvního odstavce èlánku 209a Smlouvy o ES mají èlenské státy povinnost chránit
finanèní zájmy Spoleèenství se stejnou úèinností, s jakou chrání své vlastní finanèní zájmy. Je ve
spoleèném zájmu èlenských státù vykonávat správný dohled nad finanèními prostøedky Spoleèenství.

47. Státní kontrolní úøad také vykonává  audit národní pøípravy pro rozhodování Evropské unie a
uskuteèòování rozhodnutí Evropské unie,  stejnì jako vykonává audit pøípravy pro národní rozhodování a
uskuteèòování národních rozhodnutí. V Radì a ve výborech a pracovních skupinách Komise se èlenské
státy úèastní pøípravy legislativy vztahující se k finanènímu øízení a finanèní kontrole Spoleèenství,
k rozhodnutím o financování programù, o celkovému rozpoètu Spoleèenství a jiným takovým
rozhodnutím, která mají dùsledky pro národní rozpoèet. Èlenské státy jsou odpovìdné za národní
uskuteèòování zákonù Spoleèenství a za správnou aplikaci zákonù Spoleèenství v praxi. Nesplnìní závazkù
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mù e vést k odpovìdnosti za škody zpùsobené jednotlivcùm nebo k sankcím ulo eným institucemi
Spoleèenství.
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8.2 Finanèní audit

48. Finanèní audit provádìný Státním kontrolním úøadem je ka doroèní a zahrnuje všechny úètárny ve
státì. Pøi finanèním auditu se pøezkoumává zákonnost finanèního øízení a dodr ování rozpoètu; správnost
vnitøní kontroly; spolehlivost vedení úèetních knih a jiného úèetnictví; správnost závìreèných úètù státních
orgánù a tedy také úètù státu; a správnost a adekvátnost výsledných informací pøedlo ených ve výroèních
zprávách. Finanèní audit trvá v prùmìru asi 45 pracovních dní.

49. Na úrovni jednotlivé úètárny je finanèní audit zamìøen na zále itosti, které jsou v ka dém
podøízeném sektoru finanèního auditu podstatné a rizikové. Urèité akce po adované EU by se mohly stát
rizikovými, jestli e by jejich opomenutí mohlo vést k odpovìdnosti za škody; ke sní ení, pozastavení nebo
zrušení pomoci; k náhradám; nebo k jiným sankcím ulo eným EU na úkor národního rozpoètu. Je však
tøeba si udr et urèitý smysl pro proporce, kdy  se zajiš ujeme proti tìmto rizikùm.

50. Dvì tøetiny ze zhruba jednoho sta úètáren ve státì mìly v roce 1995 na svých úètech polo ky
týkající se finanèních prostøedkù ES. Tyto prostøedky byly podrobeny auditu s pou itím stejných postupù
a stejných zásad jako domácí finanèní prostøedky. Kdy  jsou výsledkem finanèních auditù informace
týkající se stavu vedení úèetních knih a jiného úèetnictví  a závìreèných úètù a vnitøních kontrol v ka dé
úètárnì a také  informace o dodr ování hlavních zákonù týkajících se rozpoètu a jeho pou ití a kdy  audit
pøispìje k vylouèení mo ných chyb a nedostatkù, prospìch, jeho  je tímto dosa eno, má vliv nejen na
øízení národních finanèních prostøedkù, ale také, a  ve stejné míøe, i na øízení finanèních prostøedkù ES.

51. Na postøehy, závìry a doporuèení vyjádøené v roèních auditorských zprávách za finanèní rok
1995, byly upozornìny národní orgány a Parlamentní státní auditoøi. Státní správa zatím ještì nebyla
schopna splnit všechny po adavky ulo ené Evropskou unií, i kdy  byl pozorován urèitý pozitivní vývoj.
Státní kontrolní úøad zdùraznil, e k nápravì této situace mù e pøispìt management ka dé úètárny.

52. Státní kontrolní úøad  pøipravuje asi 70 finanèních auditù týkajících se úètáren, které spravují
finanèní prostøedky ES ve finanèním roce 1996. Zprávy vydané na základì tìchto auditù pošle Státní
kontrolní úøad národním orgánùm a Parlamentním státním auditorùm na jaøe v roce 1997.

8.3 Audit výkonu

53. Audit výkonu provádìný Státním kontrolním úøadem má jednorázový charakter a vztahuje se buï
na oblasti zahrnující nìkolik aktivních úèastníkù; na aktivity pronikající do správy; na omezený úkol
vykonávaný urèitým administrativním sektorem, orgánem nebo pøíjemcem státní pomoci; na státní finaèní
prostøedky mimo státní rozpoèet; na státní podniky; nebo na spoleèné podniky, v nich  stát nebo státní
podnik mají spoleènì pod kontrolou více ne  polovinu hlasovacích práv, které udìlují akcie. Pøi auditu
výkonu se zkoumá hospodárnost, efektivnost a úèinnost øízení úkolù stejnì jako mo né neoèekávané
úèinky; spolehlivost a adekvátnost vnìjších informací týkajících se výsledkù, pøesnost základù pou itých
pøi stanovení cílù; funkceschopnost systémù pro kontrolu, následnou kontrolu a hodnocení; zákonnost
øízení úkolù a shoda s cíli; a dodr ování rozpoètu. Audit výkonu trvá v prùmìru 230 pracovních dnù,
vèetnì 10-60 dnù na realizaèní studii.

54. Témata pro audit výkonu jsou vybírána na základì záva nosti a rizika z celé oblasti státních
financí. Návrhy na témata týkající se pøíjmù a výdajù spadajících do sféry vlivu EU jsou zva ovány stejnì
jako jiné návrhy26.

_______________
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26. Státní kontrolní úøad se sna í o to, aby se audity výkonu zamìøily na rizikové oblasti, které mají znaèný pøímý nebo
nepøímý ekonomický význam. Aby zajistil správný výbìr témat, udr uje kontakty s klíèovými zájmovými skupinami,
které se zabývají øízením a kontrolou státních financí, a s pomocí všech svých zamìstnancù sleduje aktivity státní správy.
Návrhy na nová témata pro audit výkonu pøicházejí od pracovníkù auditu i od vyššího managementu. Od finanèních
auditorù se oèekává, e upozorní na problémy související s efektivností, na které pøijdou pøi své práci. Pracovníci
provádìjící audit výkonu pøezkoumávají své auditorské archívy i  oblasti následných kontrol a pøipravují písemné
materiály s návrhy. Roènì je tak pøedkládáno asi 200 nápadù, z nich  asi 10-15 procent je schváleno a dostane se do
stádia realizaèní studie (citát z publikace „Státní audit a odpovìdnost“, Národní kontrolní úøad Spojeného království,
1996).

_______________

55. Témata vztahující se k EU by mohla být vybrána nejen v dùsledku ji  døíve zmínìných rizik, ale
také proto, e si orgány, které tyto finanèní prostøedky vydávají, mo ná ještì jasnì  neuvìdomily, e peníze
na financování plateb z rozpoètu ES byly vybrány od finských obèanù a právnických osob jako danì a
poplatky. Ani princip pøídavnosti, ani slo itý systém, který byl vypracován pro øízení finanèních
prostøedkù ES, pravdìpodobnì nepovzbudí orgány, které tyto prostøedky vydávají, k tomu, aby s nimi
nakládaly hospodárným zpùsobem. Slu by Evropského spoleèenství, které vykonávají dohled, mohou zase
mít tendenci pohlí et na cíle Spoleèenství jako na cíle pøevá nì dané a mohou vìnovat nejvíce pozornosti
postupùm a správnosti operací, místo aby støedem svého zájmu uèinily základ pro stanovování cílù,
aspekty efektivnosti, tj. porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky, a mo né
neoèekávané úèinky zásahù Spoleèenství.

56. Státní kontrolní úøad zatím do svého plánu auditù výkonu zaøadil celkem 20 témat souvisejících
s EU. Jedenáct z nich se týkalo nebo dotýkalo finanèních prostøedkù ES a devìt národních fondù, které
podléhají vlivu EU. U témat, která mají souvislost s EU, byl proveden audit podle stejných zásad a postupù
jako u témat,  které souvislost s EU nemají.

57. Zatím byly dovedeny k závìru tøi audity výkonu, které se týkaly nebo dotýkaly finanèních
prostøedkù ES: projekt státního rozpoètu (Auditorská zpráva è. 2/97); pøíprava, financování a realizace
programového Cíle 6 strukturálního fondu ve Finsku (Auditorská zpráva è. 5/97); a vyu ití fondù pro
regionální rozvoj (Publikace útvaru finanèního auditu). Byly dokonèeny ètyøi audity národních finanèních
prostøedkù podléhajících nepøímému vlivu EU: ohled k zále itostem EU ve finské národní správì
(Auditorská zpráva è. 8/96); subvencování vzdìlávání podnikatelù v malých a støedních podnicích
v období ekonomické recese (Auditorská zpráva è. 7/96); spotøební daò (Auditorská zpráva è. 14/96); a
kontrola potravin (Auditorská zpráva è. 3/97). Na postøehy, závìry a doporuèení vyslovené v ukonèených
sedmi auditech byly upozornìny národní orgány a Parlamentní státní auditoøi.

58. Pøipravuje se osm auditù výkonu, které se týkají nebo dotýkají finanèních prostøedkù ES: pou ití
ERDF a národních finanèních prostøedkù pøi podpoøe zamìstnanosti, pokud jde o cíle 6 a 2; studie è. II o
stavu systémù státních subvencí; poskytování, sledování a kontrola pomoci z fondù regionálního rozvoje;
sledování projektù financovaných rùznými správními orgány, zvláštì v severním Finsku; spoleèná
zemìdìlská politika; uskuteèòování a funkceschopnost programového cíle 3 Evropského sociálního fondu;
systém pøenosu informací u plateb ze  strukturálního fondu; a podpùrná opatøení pro rybolov.

59. Zatím neukonèeno zùstává pìt auditù výkonu, které se týkají národních finanèních prostøedkù
podléhajících vlivu EU: koordinovaný audit mezinárodní výmìny informací vztahujících se k pøímému
zdanìní v èlenských státech EU; systémy plánování a financování pro výstavbu silnic; státní pomoc
podléhající èlánkùm 92 a 93 Smlouvy o ES; veøejné zakázky v oblasti veøejné zdravotní péèe; a
funkceschopnost výdajové a pøíjmové dolo ky pro DPH.

9 Prevence podvodù
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60. Jedním z cílù aktivit Státního kontrolního úøadu je zabránit podvodùm pøi øízení státních financí.
Prevenci podvodù zajiš uje hlavnì finanèní audit. Pøi auditech výkonu je také vìnována stálá pozornost
tomu, jak snadno mohou systémy øízení a subvencí dát pøíle itost k podvodùm a jak postupovaly správní
orgány, aby podvodùm zabránily a vyšetøily je. Na druhé stranì prevence, odhalení a vyšetøení
jednotlivých pøípadù podvodu nejsou zále itostí Státního kontrolního úøadu. Za tyto zále itosti odpovídají
správní orgány, policie a jiné orgány pøedbì ného vyšetøování.

61. Bìhem auditù Státního kontrolního úøadu èas od èasu vycházejí na svìtlo jednotlivé pøípady
podvodù. Iniciativy a petice27, pøedkládané Státnímu kontrolnímu úøadu také èasto obsahují tvrzení o
nezákonných aktivitách státních úøedníkù. Státní kontrolní úøad zpronevìru, která vyšla najevo pøi
auditech, které provedl, oznámí pøíslušnému státnímu orgánu, instituci, podniku nebo všeobecnému
orgánu dohledu. Jestli e strana, která byla takto informována, nic v této zále itosti nepodnikne a jde o
trestný èin, pak Státní kontrolní úøad uèiní opatøení k tomu, aby proti tìm, kdo jsou vinni podvodem, bylo
vzneseno obvinìní. Státní kontrolní úøad také zkontroluje, zda auditovaná strana podniká opatøení k tomu,
aby státu nahradila jakékoliv škody, které mohl utrpìt. Státní kontrolní úøad má speciální jednotku, jejím
úkolem je zkoumat petice a pomáhat pøi vyšetøování pøípadù zpronevìry, na které se pøijde v prùbìhu
auditù.

62. Èlenské státy Evropské unie mají povinnost informovat Komisi o všech neregulérnostech, k nim
dochází pøi pou ívání finanèních prostøedkù EU. V roce 1955 správní orgány Finska oznámily Komisi 14
takových pøípadù. Dvanáct z nich se týkalo tradièních vlastních zdrojù. Byla to hlavnì chybná celní
prohlášení. Dvì další oznámení se týkala výdajù garanèní èásti EAGGF. V ádostech o subvence,
pøedlo ených dvìma zemìdìlci, byly zjištìny chyby. ádné subvence nebyly vyplaceny omylem, a proto
nebylo zapotøebí zahajovat ádná vymahací  opatøení. V roce 1996 vyšly na svìtlo podvody vztahující se
k tranzitu v hodnotì asi 15 miliónù FIM28.

63. K Vyhlášce o státním auditu byla pøipojena nová èást 18a (è. 733 z roku 1996), podle ní  musí být
Státnímu kontrolnímu úøadu bezodkladnì oznámena jakákoliv zpronevìra zjištìná pøi nakládání s
finanèními prostøedky, které spravuje státní orgán nebo instituce. Toto ustanovení vstoupilo v platnost 1.
listopadu 1996.

_______________

27. Petice je písemná ádost o vyšetøení, nesoucí jméno adatele a adresovaná Státnímu kontrolnímu úøadu. Petici mù e
pøedlo it kdokoliv. Není pøedepsán ádný èasový limit, do kdy musí být petice pøedlo ena. Státní kontrolní úøad dostává
roènì asi 50 petic. Petièní dokument je veøejný. Petice nevede v dy k vyšetøování, ale od Státního kontrolního úøadu se
po aduje, aby na petici odpovìdìl (viz také Poznámka 10).

28.  Tranzitní podvod je napøíklad pašování cigaret. Pokud jde  o èíselné údaje o neregulérnostech, které byly Finskem
oficiálnì sdìleny v roce 1996, odkazujeme ètenáøe na výroèní zprávu Komise za rok 1996 o boji proti podvodùm.

64. Podobný typ ustanovení byl ve skuteènosti zrušen ve Vyhlášce o státním auditu v roce 1990. Státní
kontrolní úøad navrhl, aby toto ustanovení bylo z Vyhlášky o státním auditu odstranìno a zaèlenìno do
pøedpisu obecnìjšího typu, napøíklad do zákona o rozpoètu nebo do vyhlášky o rozpoètu. Pouhé
ustanovení v neznámém organizaèním pøedpise skuteènì nikdy nevedlo k zautomatizování oznamovacích
postupù a zákon o státním auditu tak jako tak dává Státnímu kontrolnímu úøadu všeobecné pravomoci
k tomu, aby mohl od státních orgánù po adovat pøedlo ení jakýchkoliv informací vztahujících se k auditu.
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Na druhé stranì se soudilo, e viditelné ustanovení by bylo z dlouhodobé perspektivy lepší ne  vùbec ádné
ustanovení. Nicménì byly uskuteènìna jen první èást návrhu Státního kontrolního úøadu.

65. Proto Státní kontrolní úøad v roce 1996 navrhl, aby toto ustanovení bylo vráceno do Vyhlášky o
státním auditu, dokud nenastane ta pravá chvíle k tomu, aby bylo pøeneseno do pøedpisu obecnìjšího typu.
Státní kontrolní úøad nejen e chtìl, aby myšlenka automatického oznamovacího postupu zùstala ivá, ale
byl toho názoru, e toto ustanovení, dokonce i ve Vyhlášce o státním auditu, by bylo další podporou v úsilí
vynakládaném na to, aby si správní orgány zvykly oznamovat Státnímu kontrolnímu úøadu tyté
neregulérnosti, které jsou povinny oznamovat Komisi. Mimoto souèasnì s kampaní proti podvodùm ve
Spoleèenství zaèal Státní kontrolní úøad dostávat ze strany  tisku stálé dotazy, týkající se mo né zpronevìry
v oblasti státních financí, a usoudil, e toto ustanovení, pokud by bylo doplnìno pøíslušnými pokyny, by
mohlo trochu pomoci se s tìmito dotazy vypoøádat.

66. Státní kontrolní úøad vydal k této zále itosti pøesnìjší pokyny 11. bøezna 1997. Státnímu
kontrolnímu úøadu by mìly být oznamovány potenciální trestné èiny vztahující se ke státním subvencím
poskytovaným státním orgánem nebo institucí; potenciální trestné èiny vztahující se ke státním
zamìstnancùm, pokud se jejich trestný èin týká finanèních prostøedkù nebo majetku, spravovaných tímto
orgánem nebo institucí; a všechny neregulérnosti, u nich  se po aduje, aby je tento orgán oznámil Komisi.
Oèekává se, e toto oznámení bude obsahovat krátký popis pøípadu, odhad škod a pøehled opatøení, která
pøíslušný státní orgán podnikl nebo hodlá podniknout v dùsledku této zpronevìry. Od státních orgánù se
po aduje, aby tato oznámení koncipovaly takovým zpùsobem, aby dotyèní jednotlivci nemohli být
poznáni. V dùsledku zákona o souborech osobních dat (è. 471 z roku 1987) není Státnímu kontrolnímu
úøadu dovoleno registrovat jména, ani èísla sociálního pojištìní jedincù, kteøí byli do takového pøípadu
zapleteni.

67. Dokonce i kdyby ustanovení o oznamování [pøípadù zpronevìry] bylo zahrnuto do  pøedpisu
obecnìjšího typu, i pøesto by bylo zapotøebí je relativnì pravidelnì doplòovat pøesnìjšími pokyny. Státním
orgánùm se toto ustanovení musí pøipomínat, proto e se nutnì nepou ívá pøíliš èasto; dosah této
povinnosti si vynucuje pøizpùsobování, aby bylo mo né poèet oznámení mít stále pod kontrolou; a je tì ké
pøedvídat,  o jakém druhu  zpronevìry Státní kontrolní úøad bude chtít být informován v budoucnosti.

10 Organizace, zdroje a vzdìlávání

68. Èlenství Finska v Evropské unii nemìlo významný vliv na organizaci Státního kontrolního úøadu.
Tato organizace se skládá z Prezidenta, ze dvou útvarù pro audit výkonu, z útvaru pro finanèní audit, z
útvaru vnitøních slu eb a ze speciálního útvaru. Státní kontrolní úøad má kvótu 124 pracovních míst,
z nich  120 je obsazeno. Audit výkonu má 62 pracovních míst, finanèní audit 43, Prezident a vnitøní
slu by 14, speciální útvar 1 pracovní místo. Organizaèní schéma je pøipojeno jako Pøíloha 4.

69. Vedoucí útvaru vnitøních slu eb (vedoucí plánování) pùsobí jako kontaktní pracovník vùèi EU.
Tomuto kontaktnímu pracovníkovi byl pøidìlen jeden pracovník, aby mu pomáhal. Oba mají v rámci
Státního kontrolního úøadu vedle úkolù vztahujících se k EU ještì nìkolik dalších povinností. Tento útvar
funguje jako kontaktní místo pro Evropský úèetní dvùr, pro národní kontrolní instituce a v praxi i pro
ministerstvo financí; pøipravuje zále itosti týkající se udr ování kontaktù; sestavuje rùzná prohlášení,
dopisy a vnitøní sdìlení týkající se zále itostí EU; a celé organizaci poskytuje poradenské, vzdìlávací a
informaèní slu by, pokud jde o EU. Auditoøi jsou však odpovìdní za to, e si opatøí materiály, které pro
konkrétní audit potøebují. Útvary auditu informují orgány státní správy o auditorských návštìvách
Evropského úèetního dvora, úèastní se tìchto návštìv jako pozorovatelé, podílejí se na pøípravì zále itostí
týkajících se udr ování kontaktù a provádìjí veškeré auditorské práce vztahující se k finanèním
prostøedkùm ES a k národním finanèním prostøedkùm, které podléhají vlivu EU.
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70. Zhruba 10 procent operací Státního kontrolního úøadu se vztahuje specielnì k Evropské unii. Tyto
operace zahrnují kontaktní aktivity a také audity pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem a ES,
audity národních finanèních prostøedkù souvisejících s pøevody od ES a audity národních finanèních
prostøedkù, které v dùsledku legislativy podléhají vlivu EU. Proto e èást legislativy ES nahradila národní
legislativu a nìkteré z plateb ES nahradily národní platby, další náklady, které Státnímu kontrolnímu úøadu
vznikly,  pøedstavují ménì ne  10 procent jeho provozních nákladù nebo 2-4 milióny FIM (5 a  10
pracovních rokù). S tìmito èísly by se mìlo zacházet jako se smìrnými èísly, proto e nejsou zalo ena na
provozním úèetnictví. Systém provozního úèetnictví, který Státní kontrolní úøad pou ívá, nebyl navr en
tak, aby oddìloval náklady vzniklé tomuto úøadu v dùsledku èlenství Finska v EU.

71. Státní kontrolní úøad od svých auditorù oèekává, e budou rozumìt Evropské Unii a jejím plánùm
rozvoje, e si budou vìdomi úèinkù EU na oblast, za kterou ka dý z nich odpovídá, a e budou znát
naøízení a postupy, které se týkají finanèního øízení a kontroly pøevodù finanèních prostøedkù mezi
Finskem a ES.  Pro tyto úèely Státní kontrolní úøad pøipravil písemné materiály a zorganizoval nìkolik
krátkých interních informaèních schùzek. Pracovníci úøadu také dostali mo nost zúèastnit se rozlièných
vzdìlávacích kurzù, zajiš ovaných rùznými vzdìlávacími institucemi. Pomìrnì velkou oblibu si získal kurz
o zákonech EU. Kromì toho Státní kontrolní úøad zorganizoval pro auditory studijní pobyty u institucí
Spoleèenství. Mimoto jsou ve Státní kontrolním úøadì interní krou ky pro studium angliètiny a
francouzštiny (1,5 hod. týdnì v zimním období). Tyto krou ky byly zøízeny v dùsledku skuteènosti, e se
Finsko pøipojilo k EU.
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PØÍLOHA 1

Zákon
o právu Parlamentních státních auditorù a Státního kontrolního úøadu provádìt audit urèitých

pøevodù úvìrù mezi Finskem a
Evropskými spoleèenstvími

(17.  bøezna 1995/353)

Èást 1
Rozsah pou ití

Tento zákon se vztahuje na pøevody úvìrù mezi Finskem a Evropskými spoleèenstvími a na kontrolu a
audit pou ití tìchto pøevodù. V tomto zákonì výraz úvìrové pøevody znamená platbu nebo úèetní závazky
nebo jiné závazky státu, obcí, federací obcí, finských spoleèností, spoleèností pùsobících ve Finsku,
farností a jiných spoleèností, nadací, institucí, podnikù a jednotlivcù vùèi Evropským spoleèenstvím, a také
subvence, pùjèky, jiné financování, cenné papíry, výjimky nebo jiné formy subvencí smìrované do Finska
ze zdrojù Evropských spoleèenství.

Zmínka v odstavci I vztahující se k pøíjemci pøevodu úvìru z Evropských spoleèenství také znamená
prostøedníka a osobu, na kterou pøíjemce pøevedl pøíslušné prostøedky.

Èást 2
Kompetence

Parlamentní státní auditoøi a Státní kontrolní úøad mají právo provádìt audit pøevodù úvìru, o nich  se
mluví v Èásti 1, a jejich vyu ití a øízení, stejnì jako, v míøe potøebné k provedení auditu, audit financí a
operací prostøedníka, poskytovatele, pøíjemce a plátce pøevodu úvìru nebo osoby, na kterou pøíjemce
pøevedl prostøedky, které obdr el.

Parlamentní státní auditoøi a Státní kontrolní úøad mají právo provádìt audit pøevodù úvìru, o nich  se
mluví v Èásti 1, v sídle pøíjemcù a tìch, kdo jsou za platbu odpovìdní; ti, u nich  se audit provádí, budou
auditorovi pomáhat pøi plnìní jeho úkolu. Parlamentní státní auditoøi a Státní kontrolní úøad mohou pøi
auditu pou ít odborných poradcù.

Èást 3
Pøístup k informacím

Ani  by to bylo na úkor zvláštních ustanovení o utajení zále itostí a dokumentù, subjekty, u nich  se audit
provádí, poskytnou Parlamentním státním auditorùm a Státnímu kontrolnímu úøadu bez zbyteèných
odkladù po adované informace, úèty, dokumenty a záznamy potøebné k auditu.

Parlamentní státní auditoøi a Státní kontrolní úøad budou mít pøístup ke všem informacím, dokumentùm,
jiným záznamùm a kopiím, které jsou ve vlastnictví øádných auditorù subjektu, u nìho  se audit provádí,
pokud [tyto materiály] budou pro audit zapotøebí, a také kopie vnitøních sdìlení, zápisù ze schùzí a jiných
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dokumentù týkajících se operací subjektù, u nich  se audit provádí, které byly vypracovány øádným
auditorem.

Správní orgány státu, federací obcí, obcí a farností poskytnou Parlamentním státním auditorùm a Státnímu
kontrolnímu úøadu oficiální pomoc, kterou potøebují pro pøístup a právo na  audit, o nìm  se mluví
v tomto zákonì, a také jim poskytnou informace, dokumenty a jiné záznamy a úèty, které se týkají
subjektù, u nich  se audit provádí, a jsou k auditu  zapotøebí.

Èást 4
Utajení

Parlamentní státní auditor, pracovník Úøadu parlamentních státních auditorù nebo Státního kontrolního
úøadu nebo odborník, o nìm  se mluví v Èásti 2, odstavec 2, nepou ije ke svému vlastnímu prospìchu ani
neodhalí ádné informace o ekonomické situaci, podnikání nebo o profesionálním tajemství nebo osobních
okolnostech nìkoho jiného, získané  pøi výkonu svých povinností,  ani jakékoliv informace, vzhledem
k nim  byl vydán specifický pøíkaz, aby zùstaly v tajnosti.

Ani  by to bylo na úkor odstavci 1, informace a dokumenty mohou být poskytnuty:

1. policii nebo jiným orgánùm provádìjícím pøedbì ná vyšetøení, celním orgánùm, veøejným alobcùm a
soudùm pro vyšetøování trestného èinu; a
 

2. institucím Evropských spoleèenství a jiným kompetentním orgánùm, pokud to vy adují zákony
Spoleèenství.

Èást 5
Vztah k jiné legislativì

Jinak budou pro kontrolní a auditorské aktivity, o nich  se mluví v tomto zákonì, platit ustanovení
obsa ená v jiných zákonech o Parlamentních státních auditorech a o Státním Kontrolním úøadì.

Èást 6
Vstoupení v platnost

Tento zákon vstoupí v platnost tak, ,jak stanoví vyhláška [1. dubna 1995].

Opatøení potøebná k provádìní  tohoto zákona mohou být podniknuta døíve, ne  tento zákon vstoupí
v platnost.
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PØÍLOHA 2

Chronologický pøehled událostí, vztahujících se k rozšíøení auditorského mandátu Státního kontrolního
úøadu a k otázce, zda by postavení Státního kontrolního úøadu jako národního kontaktního orgánu pro
Evropský úèetní dvùr mìlo být upraveno na úrovni zákona nebo ne.

• Èerven 1993. Národní integraèní výbor (NIC) doporuèuje ministerstvu financí, aby zaèalo pøipravovat
svou èást návrhu Státní rady na zákon o vstupu do EU (1540/94)1.

 
• Záøí 1993. Ministerstvo financí ádá Státní kontrolní úøad, aby se zapojil do pøíprav, pokud jde o

èlánky 188a-188c Smlouvy o ES.
 
• Listopad 1993. Rozpoètová sekce Národního integraèního výboru ustavuje pracovní skupinu, aby

pøezkoumala opatøení pro rozpoètování a finanèní øízení pøevodù finanèních prostøedkù mezi Finskem
a ES. Tato skupina pøedbì nì zkoumá úèinky vstupu do EU na funkci státního auditu. Vzniká otázka,
který z orgánù vnìjší kontroly ve Finsku by mìl fungovat jako národní kontaktní orgán pro Evropský
úèetní dvùr, zda by to mìl být Úøad parlamentních státních auditorù nebo Státní kontrolní úøad. Podle
návrhù memorand pøipravených pro tuto skupinu by mìl povinnosti kontaktního orgánu pøevzít Státní
kontrolní úøad. V tìchto návrzích dokumentù se také hovoøí o tom, e mo ná bude zapotøebí tuto
zále itost upravit v zákonì o vstupu do EU (1540/94) a rozšíøit auditorský mandát Státního kontrolního
úøadu revizí zákona o státním auditu (967/47).

 
• Kvìten 1994. Úøad parlamentních státních auditorù ádá ministerstvo financí o informace o pøípravách,

pokud jde o úèinky vstupu do EU na dohled nad státními  financemi. Ministerstvo financí Úøad
parlamentních státních auditorù informuje, e vzhledem k výše uvedené pracovní skupinì by mìl jako
národní kontaktní orgán pro Evropský úèetní dvùr fungovat Státní kontrolní úøad.

 
• Kvìten 1994. Státní kontrolní úøad zøizuje pracovní skupinu, která má pøipravit dùkladné pøezkoumání

úèinkù vstupu do EU na Státní kontrolní úøad. Úkolem této pracovní skupiny je pøedlo it odhad
kvantitativních a kvalitativních úèinkù vstupu do EU na všechny pracovní útvary Státního kontrolního
úøadu a posoudit mo nou potøebu revize zákona o státním auditu (967/47), aby se zajistilo, e Státní
kontrolní úøad bude moci za všech okolností pùsobit jako národní kontaktní orgán pro Evropský úèetní
dvùr. Termín stanovený pro pracovní skupinu zamìøenou na otázky související s EU je konec øíjna
1994

• Èervenec 1994. Ve Státní kontrolním  úøadì vznikne dojem, e legislativní postup zvolený pro návrh
Státní rady na zákon o vstupu do EU (1540/94) neumo ní upravit roli Státního kontrolního úøadu jako
národního kontaktního orgánu pro Evropský úèetní dvùr. Státní kontrolní úøad dostane signál, e konec
koncù mo ná nebude nutné, aby tato zále itost byla upravena na úrovni zákona. Parlament by nicménì
mìl být informován o tom, e Státní kontrolní úøad bude fungovat jako protìjšek Evropského úèetního
dvora, a mìl by dostat uspokojivé vysvìtlení, proè tomu tak bude.

_______________

1. Zákon o pøijetí urèitých naøízení Smlouvy o vstupu Finska do Evropské Unie è. 1540/94 z 8. listopadu 1994 se vztahuje
k  zákonu, ne k návrhu Státní rady.

 
• Srpen 1994 návrh Státní rady na zákon o vstupu do EU (1540/94) je pøedlo en parlamentu.

Navrhovaný zákon neobsahuje odkazy k pøíslušné zále itosti, ale ve vysvìtleních k tomuto návrhu se
konstatuje, e vzhledem k tomu, e ústavním úkolem Parlamentních státních auditorù je dohlí et na
státní finance a odpovídajícím úkolem Státního kontrolního úøadu je provádìt jejich audit, Státní
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kontrolní úøad je národním auditorským orgánem, o nìm  se mluví v èlánku 188c (3) Smlouvy o ES,  a
proto bude fungovat jako kontaktní orgán pro Evropský úèetní dvùr.

 
• Záøí 1994. V této dobì ji  pracovní skupina Státního kontrolního úøadu pro otázky související s EU

zaujala postoj, e asimilaèní princip vycházející z èlánku 5 a prvního odstavce èlánku 209a Smlouvy o
ES (a potvrzený v pøípadovém právu Evropského soudního dvora) ukládá Státnímu kontrolnímu úøadu
povinnost, i kdy  velmi všeobecnou, poskytovat finanèním prostøedkùm ES stejnou ochranu jako
národním finanèním prostøedkùm. Z tohoto dùvodu a kvùli potøebì zajistit, aby Státní kontrolní úøad
mohl za všech okolností fungovat jak národní kontaktní orgán pro Evropský úèetní dvùr, Státní
kontrolní úøad usuzuje, e všechny pøevody finanèních prostøedkù mezi Finskem a ES musí podléhat
auditorským pravomocím  Státního kontrolního úøadu, nehledì na to, zda tyto finanèní prostøedky jsou
pova ovány za souèást státních financí èi ne. Vzhledem ke krátkému termínu, který parlament stanovil
pro vypracování návrhù zákonù vztahujících se ke vstupu do EU, Státní kontrolní úøad oddìluje otázku
rozšíøení auditorského mandátu Státního kontrolního úøadu od práce skupiny, která se zabývá otázkami
souvisejícími s EU. Z praktických dùvodù se Státní kontrolní úøad rozhodne navrhnout samostatný
zákon (353/95)2, místo aby se revidoval zákon o státním auditu. Proto e stálý sekretáø pracovní skupiny
má tyto pøípravy provádìt pod vedením prezidenta Státního kontrolního úøadu, je termín stanovený pro
tuto pracovní skupinu prodlou en do listopadu 1994.

 
• Øíjen 1994. Státní kontrolní úøad pøedkládá svùj návrh na zákon 353/95 ministerstvu financí poté, co

jej projednal s Parlamentními státními auditory. (Státní kontrolní úøad navrhl pro Parlamentních státní
auditory, pokud jde o finanèní prostøedky ES, odpovídající auditorské pravomoci jako pro Státní
kontrolní úøad, aby by zachoval rovnováhu mezi tìmito institucemi). Ministerstvo financí pøedkládá
tento návrh jiným ministerstvùm k pøipomínkovému øízení.

• Øíjen 1994. Finanèní výbor parlamentu vydává stanovisko k návrhu zákona o vstupu do EU, který
vypracovala Státní rada (1540/94). Toto stanovisko neobsahuje pøipomínky k vysvìtlením pøipojeným
k tomuto návrhu, podle nich  bude Státní kontrolní úøad fungovat jako národní kontaktní orgán pro
Evropský úèetní dvùr.

• Listopad 1994. Pracovní skupina Státního kontrolního úøadu, která se zabývá otázkami souvisejícími
s EU, pøedává svou závìreènou zprávu prezidentovi Státního kontrolního úøadu 3. Zpráva je pro
informaci rozeslána úètárnám.

_______________

2. Zákon o právu Parlamentních státních auditorù a Státního kontrolního úøadu provádìt audit urèitých pøevodù úvìrù mezi
Finskem a Evropskými spoleèenstvími è. 353/95 ze  17. bøezna 1995 se vztahuje k tomuto zákonu, ne k návrhu Státní
rady.

 
 
• Prosinec 1994. Parlament pøijímá zákon o vstupu do EU (1540/94).
 

• Prosinec 1994. Návrh zákona 353/95, který vypracovala Státní rada a jemu  dalo koneènou podobu
ministerstvo financí, je pøedlo en parlamentu. Stejnì jako u návrhu zákona 1540/94, i ve vysvìtleních k
návrhu zákona 353/95 se konstatuje, e vzhledem k tomu, e ústavním úkolem Parlamentních státních
auditorù je dohlí et na státní finance a odpovídajícím úkolem Státního kontrolního úøadu je provádìt
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jejich audit, Státní kontrolní úøad je národním auditorským orgánem, o nìm  se mluví v èlánku 188c (3)
Smlouvy o ES,  a proto bude fungovat jako kontaktní orgán pro Evropský úèetní dvùr.

• Únor 1995. Finanèní výbor parlamentu vydává své stanovisko k návrhu zákona 353/95, vypracovanému
Státní radou. Výbor pova uje za nesprávné, e dochází k pokusu øešit otázku národního kontaktního
orgánu pro Evropský úèetní dvùr ve vysvìtleních k tomuto návrhu. Výbor tvrdí, e kdyby skuteènì bylo
ádoucí, aby Státní kontrolní úøad fungoval jako pøímý, a prakticky jako jediný,  národní kontaktní

orgán pro Evropský úèetní dvùr, mìla by tato zále itost být vyøešena v zákonu 353/95. Výbor nicménì
konstatuje, e Parlamentních státní auditoøi bude fungovat jako orgán národní spolupráce pro Výbor
Evropského parlamentu pro kontrolu rozpoètu.

 
• Bøezen 1995. Parlament pøijímá zákon 353/95.

_______________

3. Státní kontrolní úøad na práci pracovní skupiny a na pøípravu zákonù 353/95 a 1540/94 pou il celkem 246 pracovních
dnù.
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PØÍLOHA 3

Poznámky 9-18

(9) Státní kontrolní úøad je funkènì nezávislý na exekutivì, ale administrativnì je podøízen Státní radì
a ministerstvu financí. Souèasnì Státní kontrolní úøad v dùsledku své ústavní auditorské povinnosti provádí
audit Státní rady a ministerstva financí. Státní kontrolní úøad je zabezpeèen pøed zásahy zvenku, pokud jde
o jeho auditorské funkce a o jmenování pracovníkù. President republiky nominuje prezidenta Státního
kontrolního úøadu a ten jmenuje všechny ostatní úøedníky. Státní kontrolní úøad o svém roèním programu
rozhoduje nezávisle a stanoví si své vlastní cíle, pokud jde o výkon. Ani vláda, ani parlament, který
rozhoduje o rozpoètu Státního kontrolního úøadu, nemají pravomoci mìnit cíle, které si Státní kontrolní
úøad stanovil ve svém rozpoètovacím procesu. Státní kontrolní úøad má úplnou autonomii pøi plánování a
provádìní své auditorské práce a podávání zpráv o ní. Státní kontrolní úøad má pøístupové právo ke všem
vládním dokumentùm i k záznamùm chránìným pod hrozbou pokuty.

(10) Obèané a daòoví poplatníci se na vykonávání dohledu pøímo nepodílejí, mohou však své obavy,
pokud jde o zákonnost a vhodnost finanèního øízení, které stát provádí, vyjádøit nepøímo - tím, e
administrativní cestou pøedkládají petice orgánùm dohledu (viz také Poznámka 27). Pøi pou ití tohoto
postupu není mo né pøímo zmìnit rozhodnutí, mù e však vést, pokud je k tomu dùvod, k zahájení
disciplinárního nebo trestního øízení proti odpovìdnému státnímu úøedníkovi a také k zahájení anulovacího
procesu. Obèané a daòoví poplatníci mohou samozøejmì poskytnout zpìtnou vazbu poslancùm parlamentu
a státním orgánùm i ménì organizovaným zpùsobem, osobnì nebo prostøednictvím masových médií.
Aèkoliv Státní kontrolní úøad uznává, e obèané a daòoví poplatníci mají svou vlastní, nepøímou roli
pøi dohledu nad veøejnými finanèními prostøedky, tradiènì je toho názoru, e systémy státní správy by
mìly být navr eny  tak, aby obèany nepovzbuzovaly k tomu, aby na sebe vzájemnì dohlí eli. Dohled nad
veøejnými finanèními prostøedky  je úkolem veøejných orgánù.

(11) Parlament vykonává pøíslušnou kontrolu hlavnì prostøednictvím Parlamentních státních auditorù,
v menší míøe prostøednictvím kontrolorù zákonnosti a urèitým zpùsobem také prostøednictvím Státního
kontrolního úøadu (zpráva Parlamentních státních auditorù obsahuje, kromì materiálù zalo ených na jejich
vlastní práci a na práci správních orgánù podléhajících jejich dohledu, i seznam auditù provedených
Státním kontrolním úøadem a odkazy na obsah nìkterých z tìchto auditù). Na základì zprávy Parlamentních
státních auditorù, kterou parlament zva uje spolu se zprávou Státní rady o stavu státních financí, parlament
zaujímá stanovisko, pokud jde o to, jak byl dodr en státní rozpoèet a jak byly øízeny státní finance, a
pokud jde o návrhy, k nim  tyto skuteènosti opravòují. Rozhodnutí parlamentu je pøedlo eno Státní radì
spolu se zprávou Parlamentních státních auditorù. Státní rada musí zase parlamentu pøedlo it zprávu o
opatøeních, které provedla na základì rozhodnutí parlamentu. Aèkoliv Státní rada, stejnì jako její jednotliví
ministøi,  je odpovìdná parlamentu za zákonnost a vhodnost svých oficiálních aktù, v právním smyslu
parlament Státní radì neudílí povolení k uvolnìní prostøedkù pro realizaci státního rozpoètu.

Parlament také hraje urèitou roli pøi kontrole národní pøípravy nadnárodního finanèního øízení (pokud jde
o koncepci finanèního øízení, viz Poznámka 7). Od pøedsedy vlády se po aduje, aby parlament nebo
kompetentní výbor informoval o zále itostech, které byly projednávány na schùzkách Evropské rady. Od
Státní rady se po aduje, aby pøedsedovi parlamentu poslala ka dý návrh zákona, dohody nebo jiného
opatøení, o kterém by mìla rozhodnout Rada EU a který by jinak spadal do kompetence parlamentu, pokud
by se o takovém návrhu dozvìdìla. Návrh je pøedlo en k úvaze Velkému výboru a vìtšinou i jednomu nebo
více specializovaným výborùm, které k nìmu vydají stanovisko. Výbory jsou informovány o tom, v jakém
stádiu uva ování je pøíslušná zále itost v EU, a o postoji, který k ní zaujímá  Státní rada. Kromì výše
uvedených sdìlení Velký výbor na svou ádost, nebo kdy  k tomu okolnosti opravòují, obdr í od Státní
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rady zprávu o pøípravì pøíslušných zále itostí v EU. Státní rada zaslala Velkému výboru napøíklad výroèní
zprávu Evropského úèetního dvora spolu se speciální zprávou Evropského úèetního dvora na podporu
osvìdèení o správnosti za finanèní rok 1995. Velký výbor pøedlo il tuto zále itost Finanènímu výboru,
který se zprávami Evropského úèetního dvora zabýval a usoudil, e nezavdávají pøíèinu k další akci ze
strany tohoto výboru.

(12) Parlament volí ze svých èlenù pìt Parlamentních státních auditorù  na období ètyø let. Pomáhá jim
úøad se 14 státními úøedníky. (Státní kontrolní úøad jich má 124.) Ústavní povinností Parlamentních
státních auditorù je jménem parlamentu kontrolovat státní finance a vykonávat dohled nad dodr ováním
rozpoètu. (Odpovídajícím úkolem Státního kontrolního úøadu je provádìt audit státních financí a
dodr ování rozpoètu.) Parlamentní státní auditoøi uskuteèní ka doroènì øadu inspekèních návštìv. Ka dý
rok  také rozesílají dotazník ministerstvùm a financují výzkumné projekty. Od Parlamentních státních
auditorù se po aduje, aby svou výroèní zprávu pøedlo ili parlamentu do konce roku následujícího po
fiskálním roce, který byl pøedmìtem jejich dohledu. Obvykle je to jejich jediná zpráva, aèkoliv samostatné
zprávy nebyly vylouèeny. Pokud jde o pravomoci Parlamentních státních auditorù k vykonávání dohledu
nad toky finanèních prostøedkù mezi Finskem a ES, viz pøilo ený zákon 353/95.

(13) Ministr spravedlnosti dohlí í na veøejné orgány, aby dodr ovaly zákony a plnily své povinnosti
takovým zpùsobem, aby nebyla porušena zákonná práva ádné osoby. Ministr spravedlnosti klade dùraz na
pøedbì ný dohled nad Státní radou a na následný dohled nad jinými orgány a státními úøedníky.
Pøíle itostnì se ministr spravedlnosti dotkne otázek vztahujících se k finanènímu øízení, které provádí stát.
Ministr spravedlnosti pøedkládá výroèní zprávu prezidentovi a parlamentu. Ministrovi spravedlnosti
pomáhá úøad s asi 30 státními úøedníky.

(14) Parlamentní ombudsman dohlí í na státní orgány stejnì jako na státní úøedníky, veøejné
zamìstnance a  jiné osoby vykonávající veøejné povinnosti, aby se zajistilo, e budou dodr ovat zákony a
plnit své úkoly. Ombudsman klade dùraz na následný dohled nad státními orgány a státními úøedníky.
Pøíle itostnì se ombudsman dotkne otázek vztahujících se k finanènímu øízení, které provádí stát.
Obmudsman pøedkládá výroèní zprávu parlamentu. Pomáhá mu pomáhá úøad, kde pracuje asi 30 státních
úøedníkù.

(15) Evropský parlament vykonává nad èlenskými státy dohled  nepøímo, prostøednictvím Komise a
Evropského úèetního dvora. Kromì toho èlánek 138c Smlouvy o ES dává Evropskému parlamentu
pravomoci k zahájení šetøení, která by se také mohla týkat státních orgánù èlenských státù. Viz také
Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise z 6. bøezna 1995 o podrobných ustanoveních, jimi
se upravuje uplatòování práva na dotazování, které má Evropský parlament.

(16) V Radì na sebe èlenské státy dohlí ejí nepøímo prostøednictvím Komise a Evropského úèetního
dvora. Kromì toho mají úøedníci èlenských státù mo nost se zúèastnit jako pozorovatelé kontrol a
inspekcí, které Komise provádí na místì v jiných èlenských státech s cílem chránit finanèní zájmy
Spoleèenství pøed        podvody a jinými neregulérnostmi. Tato úèast je podmínìna souhlasem pøíslušného
èlenského státu. Viz èlánek 6 (2) naøízení Rady 2185/96.

(17) Pravomoci Evropského ombudsmana, pokud jde o dohled,  nesahají a  do èlenských státù,
ombudsman však mù e èlenský stát po ádat o pøedání dokumentù, které potøebuje pøi plnìní svého úkolu,
spoèívajícího ve vykonávání dohledu nad institucemi Spoleèenství.

(18) Jinou mo ností by bylo, e by správní a auditorská èást parlamentního Finanèního výboru pøevzala
roli kontaktního místa pro Výbor Evropského parlamentu pro kontrolu rozpoètu (BCC). Finanèní výbor
však vydal v roce 1995 prohlášení (HE 342/1884 vp.), podle nìho  jako kontaktní místo pro Výbor
Evropského parlamentu pro kontrolu rozpoètu budou fungovat Parlamentní státní auditoøi. Mo ná, e



71

postoj tohoto výboru byl zèásti motivován skuteèností, e ve srovnání s Parlamentními státními auditory
má, nebo alespoò mìl, k dispozici omezený poèet státních úøedníkù. Spojení mezi Parlamentními státními
auditory a Výborem Evropského parlamentu pro kontrolu rozpoètu se zatím neuskuteènilo, aèkoliv nìkteré
první kontakty byly navázány. Parlamentní státní auditoøi mohou být nicménì s Výborem Evropského
parlamentu pro kontrolu rozpoètu srovnáváni v mnoha ohledech: oba orgány mohou provádìt šetøení
zorganizovaná jen pro daný úèel (pokud jde o vyšetøovací pravomoci BCC, viz èlánek 138c Smlouvy o
ES); oba dostávají auditorské zprávy od nejvyšší kontrolní instituce; oba se v èásti své vlastní zprávy
opírají o zprávy vypracované nejvyšší kontrolní institucí (aèkoliv dnes pøevá ná èást výroèních zpráv
Parlamentních státních auditorù spoèívá na vlastní práci tìchto auditorù a na práci správních orgánù
podléhajících jejich dohledu); oba se zøejmì sna í udr et si image objektivnosti ( oproti tomu, e by
pøebíraly èistì politickou roli); oba jsou orgány parlamentu spíše ne  státních orgánù jemu podøízených; a
oba trpí tím, e mají mezi èleny parlamentu pomìrnì nízké postavení, co  se u zále itostí souvisejících s
následnou kontrolou státních financí èasto stává.
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PØÍLOHA 4

Organizace a rozdìlení úkolù
Finský Státní kontrolní úøad

  PREZIDENT Tapio Leskinen
                                                            AUDITORSKÁ RADA

        SPECIÁLNÍ ÚTVAR

   Vyšší auditor
 

Mikko Koiranen
  

Vnìjší stí nosti,

podvody a zkoumání

ÚTVAR VNITØNÍCH SLU EB AUDIT VÝKONU
ÚTVAR 1

AUDIT VÝKONU
ÚTVAR 2

Vedoucí plánování
Esa Tammelin
Plánovací, vývojové a informaèní
slu by pro management a slu by
kontaktního místa pro EU

Finanèní a administrativní slu by

Poradce pro audit
Hannu Nieminen

Auditorská skupina pro
ministerstvo obchodu a prùmyslu,
ministerstvo zahranièních vìcí,
spoleèné podniky, v nich  má
vláda majoritní podíl akcií

Auditorská skupina
pro ministerstvo vnitra,
ministerstvo obrany,
ministerstvo spravedlnosti

Auditorská skupina
pro Úøad prezidenta republiky,
Úøad Státní rady,
ministerstvo financí, ministerstvo
dopravy a spojù

Zvláštní úkoly, vèetnì subvencí
bankám

Poradce pro audit
Hannu Konstari

Auditorská skupina pro
ministerstvo sociálních vìcí
a zdravotnictví, ministerstvo práce

Auditorská skupina pro
ministerstvo školství

Auditorská skupina pro
ministerstvo zemìdìlství a lesního
hospodáøství, ministerstvo
ivotního prostøedí
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FRANCIE

Benoît Chevauchez1

______________

1. (I.E.P Paris - E.N.A. Pùvodnì byl zamìstnán na francouzském ministerstvu financí (Øeditelství pro rozpoèet).
Dnes pùsobí jako administrátor v rámci programu SIGMA.
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Následující dokument doplòuje Referát 1 o rozpoètování, který popisuje francouzské
uspoøádání a postupy pro øízení toku hotovostí a rozpoètových vztahù mezi Evropskou unií a
národními veøejnými financemi.

2. Aèkoliv je mo né Referát 2 pochopit i bez pøedchozího pøeètení Referátu 1, který
podrobnì popisuje všeobecné struktury a francouzskou státní správu a rozpoèet, bylo by u iteèné
si pøeèíst Referát 1 pøed Referátem 2. Referát 1 pojednává o finanèních prostøedcích
Spoleèenství, které procházejí francouzskými správními a rozpoètovými strukturami. Nezabývá
se výdaji vìtšinou oznaèovanými jako „vnitøní pojistky“ (které pøedstavují asi 4 miliardy ECU -
a asi jednu pìtinu pro Francii); tyto výdaje jsou hlavnì pou ívány pro výzkum a jsou pøímo
øízeny Komisí.

3. Døíve ne  popíšeme francouzský systém kontroly finanèních prostøedkù Spoleèenství,
je nutné vysvìtlit hlavní struktury a postupy francouzské kontroly.
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1 Francouzský systém kontroly

4 Ve Francii platí pro kontrolu státních veøejných financí stejné standardy jako pro
veøejné finance místní správy.

1.1 Stát

5. Mezi úøedníkem, který pøidìluje finanèní prostøedky, a úèetním je jeden hlavní rozdíl:
 

•  Úøedník, který pøidìluje finanèní prostøedky, je ministr odpovìdný za pøíslušný
výdaj, nebo ministerský úøedník, na kterého ministr pøenesl urèité pravomoci.
Tento úøedník je  odpovìdný za realizaci rozpoètu schváleného parlamentem a má
pravomoc pøidìlovat úvìry tím, e podepisuje všechna rozhodnutí, která
pravdìpodobnì povedou ke vzniku státního dluhu jménem tøetí strany: zamìstnání
zástupce, nakoupení zásob, grant nìkteré organizaci, vybudování infrastruktury,
atd.

 
•  Úèetní je úøedník ministerstva financí. Na ádost úøedníka, který pøidìluje

finanèní prostøedky, zaplatí vìøiteli státu, jakmile jsou slu by ukonèeny nebo
zbo í dodáno. Úèetní je jediná osoba, která je oprávnìna zacházet s veøejnými
finanèními prostøedky, které jsou uchovávány a øízeny na jediném úètu veøejné
pokladny.

6. Poté, co jsme popsali hlavní charakteristické znaky francouzského systému, popíšeme
systém kontroly, a to na základì logického a chronologického zpracování výdaje.

7. První kontrola je finanèní kontrola pøidìlení výdaje organizátorem. Tuto kontrolu
provádìjí na centrální úrovni pod dohledem rozpoètového odboru ministerstva financí finanèní
kontroloøi - na ka dém ministerstvu odpovìdném za pøíslušný výdaj  je jeden - a na místní úrovni
ji podle pøidìlení výdaje provádí  druhý úøedník povìøený pøidìlováním finanèních prostøedkù,
který je souèasnì zástupcem hlavního pokladníka. Tato regulaèní kontrola se provádí tím
zpùsobem, e se orazítkuje pøíslušný dokument a tím se potvrdí dostupnost potøebného úvìru pro
pozdìjší zaplacení pøíslušného výdaje.

8. V takových veøejných orgánech, jako jsou Úøady pro zemìdìlskou intervenci, provádí
Státní kontrolor, jmenovaný ministerstvem, financí pru nìjší a rozsáhlejší finanèní kontrolu.

9. V dobì platby úèetní, který obdr el platební pøíkaz zaslaný organizátorem, zkontroluje
jiné aspekty vyplývající z naøízení týkajících se výdajù: provedení slu eb, dodání zbo í, pøesnou
èástku dluhu a identitu vìøitele. Jestli e úèetní povolí neregulérní výdaj, je za nìj osobnì finanènì
odpovìdný; proto se po aduje, aby ka dý úèetní byl pojištìn.

10. Pokud jde o tyto hlavní zásady realizace a pøedbì né kontroly veøejných výdajù, je
tøeba zdùraznit dva praktické prvky, aby bylo mo né pochopit konkrétní realizaci tohoto
systému.

11. Kvùli realizaèním prahùm a globalizaci kontrol velká èást ka dodenních výdajù není
Finanèním kontrolorem individuálnì pøezkoumána. Mimoto rozsáhlá automatizace postupù pro
realizaci rozpoètu kontroly zjednodušuje, tak e je mo né se vyhnout zvláš  dlouhým zdr ením a
termínùm.
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13. Tento systém pøedbì né kontroly je tedy celkovì uspokojující a pøíslušnými slu bami
je dobøe pøijímán.

14. Následný audit mù e být vnitøní a vnìjší.

15. Ka dé ministerstvo má vnitøní kontrolní slu bu, která je odpovìdná za vèasnou
kontrolu nebo celkové audity a je podøízena pøímo ministrovi. Kontroly se provádìjí podle
instrukcí ministra a podle programu, které kontroloøi urèí. Proto jsou tyto kontrolní slu by
posvìceny autoritou ministra, co  jim dodává autoritu a presti  potøebné k tomu, aby jejich mise
byly úèinné.

16. Ministr financí, podobnì jako jeho kolegové, má slu bu vnitøní kontroly: Generální
kontrolu financí (Inspection Générale des Finances). Generální kontrola financí zajiš uje druhé
stádium kontroly, proto e ka dá z jejích finanèních slu eb má svou vlastní slu bu vnitøní
kontroly:

• Kontrola státní pokladny (Inspection du Trésor) v rámci Øeditelství pro    veøejné
úèetnictví   (Direction  de  la   Comptabilité   Publique)
s 56 000 pracovníky pro úèetnictví a vedení pokladny, pro platby, vybírání
finanèních èástek, atd.

• Kontrola daní (Inspection des Impôts) v rámci Generálního øeditelství pro danì
(Direction Générale des Impôts) pro daòový základ, vybírání a kontrolu pøímých
daní a evropskou DPH.

• Kontrola slu eb (Inspection des Services) v rámci Generálního øeditelství pro cla a
spotøební daò (Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects) pro cla,
DPH mimo Spoleèenství, spotøební daò.

17. Finanèní kontrola (Inspection Générale des Finances) tedy tyto tøi organizace
koordinuje a vykonává nad nimi dohled; mù e provádìt pøímé a neoèekávané kontroly na místì
nebo kontroly provádìné na základì dokumentù. Je také odpovìdná za studijní zprávy a návrhy
týkající se vnitøního fungování a misí ministerstva a  za jakékoliv zále itosti spadající do oblasti
jeho jurisdikce.

18. Vnìjší kontrolu provádí Kontrolní úøad (Cour des Comptes), který má pøedevším
jurisdikèní funkci vùèi veøejným úèetním. Kontrolní úøad ka doroènì pøímo nebo nepøímo
kontroluje státní úèty a s nimi související dokumenty. V závìru spoleèného postupu a
kolegiálního posouzení vydává Kontrolní úøad pøíslušnému úèetnímu koneèné povolení
k uvolnìní finanèních prostøedkù nebo, pokud se vyskytnou nìjaké neregulérnosti, pøiká e
úèetnímu, aby spornou èástku uhradil do státní pokladny (Trésor Public). Proti tomuto posouzení
se lze odvolat ke Státní radì (Conseil d´État), nejvyššímu správnímu soudu.

19. Kontrolní úøad má ještì jednu roli, tentokrát vùèi úøedníkùm pøidìlujícím finanèní
prostøedky. Podle svého vlastního plánu pravidelnì provádí audity øízení - audity zamìøené na
efektivnost, tj. na porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky. Pøi tìchto
auditech zjiš uje kvalitu øízení rozpoètu na ministerstvech odpovìdných za výdaje a úèinnost
výdajù, které realizují.  Závìry vyvozené z tìchto auditù jsou sdìlovány ministrùm, kteøí
odpovídají na kritiku a revidují návrhy. Ka dý rok Kontrolní úøad nejdùle itìjší kritiky nebo
návrhy zveøejòuje. O této veøejné zprávì se hodnì píše v tisku a hodnì ji pou ívají èlenové
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parlamentu, nemá však ádné právní dùsledky. Úøedníci, kteøí pøidìlují finanèní prostøedky,
jsou pova ováni za øádné zástupce ministrù, pro které sestavují rozpoèty. Odpovìdnost ministra
mù e být zpochybnìna pouze politickými postupy. Dvùr pro rozpoètovou a finanèní disciplínu
(Cour de Discipline Budgétaire et Financiere), který se skládá ze Conseil d´État a  Cour de
Comptes,  je sice oprávnìn penalizovat organizátory za záva né neregulérnosti, v praxi však tato
instituce není úèinná. Sankce ukládá jen zøídka a ty, které ulo í, nestojí za øeè.

1.2 Místní správa

20. Kontrolní postupy uplatòované na výdaje místní správy jsou z velké èásti inspirovány
metodami uplatòovanými na státní výdaje.

21. Je tu stejné rozlišení mezi úøedníkem, který pøidìluje finanèní prostøedky - tj. starostou
nebo jedním z jeho zástupcù pro danou obec - a úèetním, který je v dy státním úøedníkem
z odboru veøejného úèetnictví (Direction de la Comptabilité Publique) na ministerstvu financí
(Ministere des Finances).

22. ádná kontrola výdajù pøidìlených na úrovni místní správy neexistuje.

23. Proplácení výdajù provádí úèetní a platí tu stejná omezení jako v pøípadì státních
výdajù.

24. Aèkoliv místní obce vnitøní kontrolu mohou vykonávat, vykonávají ji jen ty
nejdùle itìjší.

25. Následnou vnìjší kontrolu provádìjí Regionální komory auditorù (Chambres Régionales
des Comptes), které mají podobné pravomoci, jako  jsou pravomoci Úèetního dvora (Cour de
Comptes).

26. Kontrolní metody pou ívané pro finanèní prostøedky Spoleèenství byly vìtšinou
zalo eny na provádìcích pøedpisech. Jsou to velice pragmatické metody opírající se o tradice
francouzské správy, které byly postupnì pøizpùsobovány vznikajícím po adavkùm institucí
Spoleèenství.

27. Kontrolou pøíjmù, zemìdìlských výdajù a strukturálních fondù se budeme zabývat
v následujících odstavcích.

2 Kontrola vlastních zdrojù

28. Kontrola vnitøních zdrojù se provádí hlavnì pod dohledem Generálního øeditelství pro
cla a spotøební daò (DGDDI). Asi 40 procent z celkového poètu zamìstnancù - 19 000
pracovníkù - se pravdìpodobnì pøímo nebo nepøímo podílí na vybírání tradièních vnitøních
zdrojù. Z finanèního hlediska však tyto èástky pøedstavují jen malou èást - 3 procenta -
z celkového pøíjmu vybraného Generálním odborem pro cla a nepøímé danì. Zrušení hranic
v roce 1993 pøineslo následné kontroly, které se ve Francii provádìjí  u zbo í ji  procleného u
nefrancouzských hranic uvnitø Evropské unie. V souladu s èlánkem 18 naøízení Spoleèenství
z roku 1989 zajiš uje národní kontrolu Generální inspekce financí z Generálního ministerstva
pro cla a nepøímé danì. Mimoto mù e Komise kontrolovat své vlastní kontroly a pou ít své
kontroly i na výše zmínìné organizace.
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29. Zdá  se,   e  tento  systém  je  dostateènì  úèinný. Ka doroènì  se   provádí
180 000 podrobných kontrol dová eného zbo í. K tomu je nutné dodat stálé kontroly provádìné
vzhledem k cukerným dávkám a následné kontroly podnikù. Pøi tìchto kontrolách se hodnì
pou ívají postupy pro „analýzu rizik“.

30. Cla vybraná v roce 1993 francouzským Celními úøadem pøedstavují 12 procent z
celkové èástky vybrané Evropskou unií. V prùbìhu tého  roku Komise ulo ila dávky 150
významným podnikùm v celkové výši, která  pøedstavuje více ne  1 procento dávek vybraných
ve Francii. V roce 1994 kontrola vnitøních zdrojù vedla k vybrání asi 500 miliónù FRF.

31. Kontrola výdajù je slo itìjší. Na jedné stranì je tu fond FEOGA (EAGGF)- garanèní
èást, jeho  kontrola byly zavedena ji  dávno a je dùle itá vzhledem k odpovídajícím èástkám -
asi 55 miliard FRF v roce 1993 - a k významu zemìdìlství pro Francii - 700 000 farem.  Na druhé
stranì jsou tu strukturální fondy, s ménì významným pøíjmem - 15 miliard FRF, pro které byl
nedávno vyvinut kontrolní systém.

3 Kontrola zemìdìlských výdajù

32 Kontrola fondu FEOGA (EAGGF) - garanèní èásti se musí pøizpùsobit Spoleèné
zemìdìlské politice (Politique Agricole Commune), která omezuje pomoc produktu ve prospìch
pomoci výrobci. Pro tyto dvì kategorie výdajù se vzhledem k jejich povaze  pou ívá velmi
odlišný kontrolní systém.

33. Kontroly pomoci produktu se provádìjí na tøech rùzných úrovních:

• „Prùvodní“ kontroly - zalo ené na dokumentech - provádí 250 pracovníkù
Zemìdìlských úøadù (Offices Agricoles). Jejich akce jsou koordinovány a
podpoøeny asi 30 inspektory z Centrální agentury intervenèních organizací
v zemìdìlském sektoru (Agence Centrale des Organismes d´Intervention dans le
Secteur Agricole - ACOFA). V nìkterých sektorech a u nìkterých typù pomoci
mají podporu státních slu eb, zejména Generálního øeditelství pro cla a
spotøební danì, zejména pokud jde o vracení plateb - kterému byla v posledních
letech vìnována zvláštní pozornost - a také pokud jde o nìkteré produkty,
napøíklad o víno, ovoce a zeleninu. Generální øeditelství pro soutì , spotøebu a
potírání podvodù (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes - DGCCRF)  na ministerstvu financí - 4 500
pracovníkù - má zvláštní odpovìdnost za kontrolu kvality a bezpeènost hlavního
spotøebního zbo í a za pou ívání technických prostøedkù, jako jsou laboratoøe,
mìøící zaøízení, atd. pro kontrolu vína, ovoce a zeleniny.

• Následný audit provádìný v podnicích, navr ený na základì naøízení Spoleèenství, je
rozdìlen mezi tøi organizace, DGDDI, ACOFA a DGCCRF. V roce 1994 bylo
podrobeno auditu asi 1 200 podnikù; 440 auditù provedl Hlavní odbor pro cla a
nepøímé danì, 700 ACOFA a zbytek DGCCRF. 15 procent z tìchto podnikù bylo
nuceno vracet platby,  ale jen malý zlomek tìchto neregulérností byl dùle itý.
Tyto výsledky se z dlouhodobého hlediska zdají být celkem stabilní.

• Na vrcholu této organizace je Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství (Commission
de Coordination des Contrôles Communautaires -CIIC), vytvoøená v roce 1981.
Tato komise, jejím  pøedsedou je Generální inspektor financí (Inspecteur
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Général des Finances), zahrnuje zástupce Generální inspekce zemìdìlství
(Inspection Générale de l´Agriculture); ministerstva zemìdìlství (Ministere de
l´Agriculture), ministerstva pro rozpoèet (Ministere du Budget); Státního
kontrolora zemìdìlských úøadù (Contrôleur d´État des Offices Agricoles); a
v poslední dobì také smírèího soudce z Kontrolního úøadu (Cour des Comptes) a
zástupce ministerstva spravedlnosti (Ministere de la Justice). Ti všichni se
scházejí ètvrtletnì a jejich výbor se schází jednou za mìsíc, aby:

- stanovili program auditu v podnicích - v roce 1995 to bylo asi 1 100 auditù;

- rozdìlili úkoly mezi tøi pøíslušné auditorské slu by; a

- pøezkoumali realizaèní obtí e a posílili auditorské nástroje a metody vzdìláváním,
databázemi a zprávami.

34. Sekretariát Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství (CICC) je ustaven Ústøední
agenturou intervenèních organizací v zemìdìlském sektoru (ACOFA), její  úøady sledují
opatøení, která je tøeba uplatnit proti pøíjemcùm neregulérních plateb. Tyto úøady jsou za plnìní
svých úkolù plnì odpovìdné a Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství má pouze poradenskou
roli. Pøedseda této komise je také pøedsedou Výboru Ústøední agentury intervenèních organizací
v zemìdìlském sektoru (ACOFA).

35. Existuje nìkolik specifických podøízených komisí:

• jedna podøízená komise pro sektor vinaøství;

• jedna podøízená komise, které se øíká podøízená komise „pro zámìrnost“, vytvoøená
nedávno na ádost Komise Evropské unie, aby penalizovala „restituci“
provozovatelùm, kteøí pøekroèili stanovené platby náhrad. V tìchto pøípadech
smírèí soudce z Kontrolního úøadu (Cour des Comptes) a zástupce ministerstva
spravedlnosti (Ministere de la Justice) spoleènì odpovídají za posouzení, zda se
viník dopustil chyby zámìrnì.

36. Kontrola pomoci poskytované výrobci se také provádí tøístupòovì:

• Bìhem pøedbì ného zkoumání ádosti o pomoc provádí kontrolu buï pøíslušný úøad,
nebo teritoriální slu by ministerstva zemìdìlství (Ministere de l´Agriculture);
pøíslušní státní úøedníci ádají o kontroly na místì asi u 10 procent podkladových
materiálù. V sektoru obilovin a olejnin, který je nejdùle itìjší, tyto úøady
zamìstnávají 800 kontrolorù, co  znamená, e na 70 farem pøipadá 1 kontrolor.
Sazba sankce je dosti vysoká, více ne  10 procent.

• Sankèní sazba je ni ší - 4 procenta - za pomoc v sektoru ivoèišné výroby, hlavnì
v dùsledku nedostatku pracovníkù. Tato pomoc je staršího data a je øízena
místními zemìdìlskými odbory (Directions Départementales de l´Agriculture),
co  jsou teritoriální slu by ministerstva zemìdìlství (Ministere de l´Agriculture).

• Zavedení integrovaného systému øízení a kontroly (Systeme Intégré de Gestion et de
Contrôle), pøedepsané naøízeními Spoleèenství z roku 1992,  zavedlo ve všech
tìchto kontrolách pøímé pomoci významné zmìny, jejich  realizace ještì nebyla
dokonèena.
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4 Kontrola strukturálních fondù

37. Strukturální fondy byly vytvoøeny na základì zkušeností získaných pøi kontrole výdajù
Spoleèné zemìdìlské politiky.

38. Po reformách zavedených naøízeními z roku 1993 byla ve Francii ustavena komise
nazvaná Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství - strukturální fondy (CICC-Fonds Structurels).
Této komisi, která se skládá ze tøí èástí - na ka dý fond pøipadá jedna èást - pøedsedá Generální
inspektor financí (Inspecteur Général des Finances) a její sekretariát zavedl Integrovaný systém
pro øízení a kontrolu (Systeme Intégré de Gestion et de Contrôle). Koordinaèní komise kontrol
Spoleèenství (Commission de Coordination des Contrôles Communautaires - CICC)
spolupodepsala s DG XX protokol navr ený v naøízeních Spoleèenství, který stanoví, e Komise
Evropské unie mù e své pravomoci pøenést na národní organizaci, která jedná jejím jménem a
v jejím zastoupení.

39. U ERDF je tato kontrola ve skuteènosti souèástí skuteèného procesu øízení výdajù.
Kontrolní jednotka napojená na  regionálního prefekta (Préfet de Région), poté, co zkontrolovala
provádìní postupù podle francouzského rozpoètového zákona, zkoumá, jaké  platby jsou
po adovány od Komise, a ádosti zašle Komisi jen tehdy, kdy  jsou splnìna všechna kritéria.
Akce Komise se tak  zamìøí na nìkolik systémových auditù, které umo òují bezpeènostní
kontroly podmínek poskytování finanèních prostøedkù na úrovni regionálního prefekta.

40. ESF je øízen teritoriálními slu bami ministerstva práce (Ministere du Travail), na které
regionální prefekt pøenesl svou pravomoc. Ze samotné povahy rozdìlované pomoci vyplývají
specifické problémy. Evropské úvìry pøedstavují jen malou èást - 10 procent - úvìrù na odborné
vzdìlávání ve Francii - asi 50 miliard FRF. Mimoto nejen e jsou  pøevádìny do regionù, které se
zabývají pøíslušným sektorem, ale také jsou èasto pou ívány „asociacemi“ (øízenými zákonem
[z roku] 1901), které mají povrchní struktury úèetního øízení. Proto tyto finanèní prostøedky
nejsou pod pøímou kontrolou státu. Audity provádí Národní kontrolní skupina (Groupe National
de Contrôle) - s asi 100 kontrolory, kteøí roènì vykonají asi 120 podrobných kontrol - pod
dohledem Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství - strukturální fondy (CICC-Fonds
Structurels).

41. Fondy EAGGF-poradenská èást poskytují pomoc rùzného druhu. Pomoc pro rozvoj
zemìdìlských oblastí (cíle 1 a 5b) se øídí stejnými postupy, jaké se pou ívají pro pomoc ERDF.
Jiné formy pomoci, hlavnì pomoc mladým zemìdìlcùm, jsou øízeny stejnì, jako pøímá pomoc
poskytovaná fondem FEOGA (EAGGF) - garanèní èást. Tyto finanèní prostøedky, spravované
místním zemìdìlským odborem (Direction Départementale de l´Agriculture), jsou vypláceny za
Národní støedisko pro plánování zemìdìlských staveb (Centre National pour l´Aménagement des
Exploitations - CNASEA).

42.  Po metodické stránce jsou tyto audity provádìny na tøech úrovních:

1. Audit na první úrovni, tzv. základní audit, se nazývá „ovìøování“. Je to audit jak
technický, tak finanèní. Pokud jde o technickou èást, pøíslušné slu by provìøují, zda
byly respektovány podmínky pro to, aby pomoc pøipadala v úvahu, napøíklad, kolik
bylo pøijato zamìstnancù, jaká investice byla provedena, atd., a to jak kontrolami na
základì dokladù, tak  i kontrolami provádìnými na místì, které jsou navr eny po
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analýze rizikového faktoru. Pokud jde o finanèní èást, plátce si ovìøí pøesnou èástku,
která se má zaplatit, zjistí si identitu pøíjemce, datum platby, atd.

2.  Na druhé úrovni provádí audity kontrolní útvar napojený na regionálního prefekta -
v prùmìru je v ka dém regionu asi deset takových pracovníkù. Úkolem tohoto auditu
je pøezkoumat skuteènou povahu ádostí o finanèní prostøedky zaslaných Komisi EU
døíve, ne   je Komise podepíše a pøevezme za nì odpovìdnost. Jednotlivé kroky této
transakce jsou sledovány -  jako záruka proti chybám.

3.  Na tøetí úrovni jsou audity, které mají formu podrobné náhodné kontroly. To má dvì
výhody: na jedné je to ukázkový pøípad, jak odradit, na druhé stranì se analyzuje
nedodr ení kvality metodou systémového auditu. V souèasné dobì je tato kontrola pod
pøímým dohledem Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství (Commission de
Coordination des Contrôles Communautaires - CICC). Plánuje se rozšíøení této
kontroly, aby výhledovì pøipadalo roènì na region a na fond asi deset podrobných
kontrol, které by byly provádìny týmy slo enými z inspektorù státní pokladny
(Inspecteurs de Trésor) a technikù ze státních organizací, pøi èem  by za tuto kontrolu
odpovídal regionální prefekt (Préfet de Région).

5 Sankcionování pøi auditech

43. Individuální tresty byly dlouho ponechávány na státech. Ve Francii ji  existovala
národní represívní legislativa, která preferovala veøejné finance. Stejná legislativa byla také
pou ita na pøestupky proti finanèním prostøedkùm Spoleèenství. Byla potvrzena èlánkem 209
Maastrichtské smlouvy, který po aduje, aby státy v pøípadì pøestupkù proti finanèním
prostøedkùm Spoleèenství postupovaly stejnì, jako pøi pøestupcích proti národním veøejným
finanèním prostøedkùm.

44. Pøestupky v celní oblasti jsou proto stíhány a penalizovány zvykovým právem, které
celním úøedníkùm udìluje rozsáhlé vyšetøovací a transakèní pravomoci. Mimoto se trestní
zákoník pou ívá ve všech pøípadech podvodù a padìlání. V praxi má stíhání tìchto pøípadù
pomalý prùbìh. Komise EU, která si je vìdoma této situace, v rámci  reformy Spoleèné
zemìdìlské politiky navrhla pro neregulérnosti pøi pøidìlování pøímé pomoci systém specifických
sankcí.

45. V zemìdìlských zále itostech vede auditorský postup k rozpoètovým sankcím proti
státu, který finanèní prostøedky Spoleèenství pøidìlil neregulérnì, nebo pøehlédl neregulérnosti
pøi jejich pøidìlování (zúètování). Vzhledem k reformám Komise z roku 1995 provedla
francouzská státní správa následující nutné zmìny:

• Jedenáct zemìdìlských úøadù a slu eb ministerstva zemìdìlství se po dùkladném
prozkoumání jejich managementu a postupù pro vyplácení pomoci s úspìchem
zapojilo do nového dohodovacího postupu platebních organizací. Na nìkterých
z nich Komise EU po adovala, aby pøed svým  zapojením provedly významné
zmìny v managementu. Plánuje se, e ka dé tøi roky bude tento postup znovu
pøezkoumán.

• Za pøípravu auditorského postupu pro fond EAGGF-garanèní èást ve Francii odpovídá
ACOFA. Úlohou této agentury je v podstatì soustøeïovat a pøedávat informace a
dokumenty Komisi EU a od roku 1966  [také] Auditorské komisi EAGGF
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(Commission de Vérification des Comptes - FEOGA). Kromì toho má ACOFA
podporovat uskuteèòování pravidel Spoleèenství ve všech pøíslušných slu bách.

• Dùle itá reforma byla navr ena koncem roku 1995 a provedena v roce 1996. Komise
EU pøenesla hlavní auditorské funkce na národní organizace. Ve Francii si
vybrala Kontrolní úøad (Cour de Comptes), který vytvoøil auditorskou komisi
slo enou z pìti smírèích soudcù, jim  pomáhá asi deset státních úøedníkù. Tato
komise má trojí úlohu:

- provádí audit systémù a postupù vnitøní kontroly pro organizace povìøené
pøedbì ným zkoumáním podkladových materiálù, to znamená pro zemìdìlské
úøady a místní zemìdìlské odbory (Directions Départementales del´Agriculture);

- kontroluje, zda jsou úèty tìchto úøadù vyèerpávající a dùsledné; a

- výbìrovì kontroluje doklady o transakcích.

• Jakmile je po vyslechnutí obou stran zpráva auditorské komise pøipravena, je zaslána
fondu EAGGF, který ji pou ije jako základ pro své rozhodování o „zúètování“.

• Podle vnitøního rozpoètovacího pravidla se náklady na „zúètování“ pøièítají k tí i
národních rozpoètových úvìrù ministerstva zemìdìlství (Ministere
del´Agriculture). Toto pravidlo nyní všichni dobøe chápou a má na pøíslušné
slu by velice motivující úèinek.

46. Za období 1988-92 bylo výsledkem auditorského postupu to, e v prùmìru mìla být z
 francouzského rozpoètu vyplacena èástka 200 miliónù FRF,  co , to znamená ménì ne  0,5
procent z pøijatých finanèních prostøedkù - co  je jedna z nejni ších sazeb v Evropském
Spoleèenství.

47. Takový systém je zatím k dispozici pouze pro fond EAGGF-garanèní èást. Je mo né si
pøedstavit, e postupy stejného druhu by mohly být pou ívány i pro strukturální fondy.

6 Boj proti podvodùm

48. Ochrana finanèních zájmù Spoleèenství je ji  nìkolik let hlavním zájmem institucí
Spoleèenství i èlenských státù. Byla jednou z priorit francouzského prezidentství v  prvním
pololetí roku 1995. Na ádost vlády dva francouzští zástupci v Kooperaèním výboru pro boj proti
podvodùm analyzovali situaci ve Francii a navrhli reformy, které pak byly všeobecnì realizovány.
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49. Byla vytvoøena nová organizace: Koordinaèní orgán pro boj proti podvodùm (Instance
de Coordination de la Lutte Anti-Fraude - ICLAF), která je francouzským protìjškem
Koordinaèní jednotky Spoleèenství pro boj proti podvodùm - COCOLAF. Tento útvar, jemu
spolupøedsedají zmínìní dva francouzští zástupci v Kooperaèním výboru pro boj proti podvodùm
- Generální inspektor financí (Inspecteur Général des Finances) a rada Nejvyššího odvolacího
soudu (Conseiller a la Cour de Cassation) - zahrnuje:

• Sekretariát meziministerského výboru pro evropské zále itosti (Secrétariat du Comité
Interministériel pour les Questions Européennes - SGCI), který funguje jako jeho
sekretariát;

• prezidenty Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství (Commission de Coordination des
Contrôles Communautaires - CICC) a jejich sekce;

• Generální kontrolu financí (Inspection Générale des Finances), která odpovídá za
kontrolu vnitøních zdrojù;

• smírèího soudce z Kontrolního úøadu; a

• zástupce ministerstva spravedlnosti.

50. Jeho úkoly jsou následující:

• zkoumat a koordinovat všechny národní programy auditù;

• pravidelnì sledovat výsledky boje proti podvodùm a vypracovávat výroèní zprávu pro
pøedsedu vlády (Premier Ministre);

• udr ovat kontakty s UCLAF a  s podobnými strukturami jiných èlenských státù;

• pøedkládat záva né návrhy pro prevenci podvodù a potrestání tìch, kdo se provinili
podvodnými aktivitami, pokud jde o finanèní prostøedky Spoleèenství.

51. Se zámìrem posílit boj proti podvodùm byly uskuteènìny i jiné iniciativy. Napøíklad
zemìdìlská Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství (Commission de Coordination des
Contrôles Communautaires), posílená pøíchodem nových smírèích soudcù, se soustøedila na
opatøení, která je tøeba provádìt po auditu, hlavnì na vracení nesprávnì vybraných èástek. Kromì
toho tato francouzská organizace navrhuje, aby ka dý stát mìl mo nost umístit své celní úøedníky
na hranièní pøechody, které se nacházejí na území jiných èlenských státù. Tak napøíklad došlo
k francouzsko-holandské výmìnì celních úøedníkù mezi Marseilles a Rotterdamem.

52. Po vydání svých naøízení z roku 1991 a 1994 Komise zorganizovala pøenos informací
týkajících se hlavních neregulérností èlenských státù, který se provádí ka dé dva roky, aby
zkoordinovala akce namíøené proti pašerákùm v oblasti zemìdìlství (soubor IRENE) nebo proti
podvodníkùm v oblasti strukturálních fondù (sí  SCENT). Ve Francii pøedávají dùle ité
informace nejèastìji celní úøady.
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PORTUGALSKO

Helena Lopes1

_______________

1. Helena Lopes je od roku 1996 zástupkyní prezidenta Portugalského úèetního dvora. Auditorkou u tohoto
dvora je od roku 1981;  v posledních sedmi letech zastávala vedoucí  funkce, hlavnì v oddìlení pøedbì ného
auditu. Paní Lopesová je dr itelkou akademické hodnosti v oboru práva.



87

STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Referát této zemì je rozdìlen do tøí èástí:

1.  Definice statutu, jurisdikce a kompetence Portugalského úèetního dvora a základní
znaky jeho vývoje v poslední dobì, pokud jde o selektivitu, cíle, metodiku a kapacitu
kontroly, a také o jeho spojení se systémy vnitøního auditu.

 
2.  Struèný popis všeobecných a reálných úèinkù vstupu Portugalska do Evropské unie na

kompetenci, strukturu a aktivity Portugalského úèetního dvora se speciálním
zamìøením na aspekty kontroly aplikované na programy spolufinancované z
finanèních prostøedkù Spoleèenství a na iniciativy spolupráce, jich  se úèastní
Evropský úèetní dvùr (ECA), vèetnì úèasti na spoleèných auditech a doprovodu pøi
pøíslušných auditech provádìných v Portugalsku.

 
3.  Pøedlo ení nìkterých závìrù o úèincích vstupu Portugalska do Evropské unie na

orgány vnìjšího finanèního auditu na základì zkušeností Portugalského úèetního dvora
bìhem posledních deseti let, z nich  je mo né zdùraznit následující:

 - Mìly by být vytvoøeny právní a praktické podmínky pro to, aby se zajistilo, e
národní nejvyšší kontrolní instituce kontroluje správné pou ívání dostupných
finanèních zdrojù Spoleèenství.

- Audity by mìly zahrnovat analýzu výkonu a také kontrolu zákonnosti a regulérnosti.

 - Spolupráce s Evropským úèetním dvorem a s nejvyššími kontrolními institucemi
(SAIs) ostatních èlenských státù je dùle itá pro integraci, pro výmìnu informací
týkajících se pøístupù k metodám kontroly a pro vyvinutí jasnì vymezené a úèinnìjší
kontroly.

- Mìlo by se peèlivì, ale serióznì investovat do vzdìlávání vztahujícího se
k pøizpùsobení po adavkùm ES.
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1 Portugalský úèetní dvùr

1.1 Právní rámec

2. Portugalský úèetní dvùr je nejvyšší (a vnìjší) kontrolní institucí a zároveò i
svrchovaným dvorem Druhé republiky, podléhajícím pouze právu. Má charakter univerzitní
koleje a je naprosto nezávislý.  Jeho soudcové jsou nezávislí a Dvùr je uznáván jako
samosprávný orgán.

3. Kontrole a jurisdikci Portugalského úèetního dvora (v tomto referátì je  oznaèován jen
„Dvùr“)  podléhají: rùzné odbory, slu by a útvary centrální, regionální a místní správy, nehledì
na to, zda jsou finanènì autonomní nebo ne; veøejné ústavy a asociace; a v dùsledku nejnovìjší
legislativy také soukromé podniky, pokud jsou koncesionáøi veøejných slu eb nebo pokud
dostávají veøejné finanèní prostøedky, vèetnì finanèních prostøedkù od Evropského spoleèenství.

4. Pravomoci Dvora jsou v souèasné dobì rozdìleny do následujících oblastí:

a.  Dvùr má auditorské pravomoci v rozsahu technického posouzení veøejných
finanèních aktivit.

Odrazem tìchto pravomocí je ka doroèní pøedkládání zprávy parlamentu o
souborném státním úètu a zpráv o úètech autonomních regionù a také schvalování
auditorských zpráv, které se pou ívají k nejrùznìjším úèelùm, mají nejrùznìjší rozsah
nebo jsou nejrùznìjších typù.  

Vypracovávání výroèních zpráv o souborném státním úètu je stanoveno zákonem;
naproti tomu výbìr auditù, které budou provedeny, obvykle závisí na iniciativì Dvora.
Audity však mohou být také provádìny na ádost parlamentu nebo vlády.

b.  Rozvíjení jurisdikèních pravomocí prostøednictvím:

     b.1 pøedbì ných kontrol, které se hlavnì zabývají otázkami dodr ování pøedpisù a
soustøeïují se na zákonnost akcí a na smlouvy, jejich  výsledkem jsou výdaje
nebo finanèní odpovìdnost; takové smlouvy nemohou být uzavøeny, kdyby Dvùr
odmítl dát  na nì své razítko na znamení souhlasu a vystavit osvìdèení o tom, e
jsou vyhovující.

     b.2 posuzování finanèní odpovìdnosti po pøezkoumání a ovìøení úètù a po soustøedìní
všech zjištìní. To mù e vést k pou ití sankcí (buï ve formì pokut nebo ve formì
náhrady jakýchkoli èástek, které byly nesprávnì vynalo eny) proti stranám, které
se provinily, za jakékoliv finanèní  pøestupky, které byly zjištìny.

1.2 Hlavní znaky pozdìjšího vývoje

5. Portugalsko vstoupilo do Evropského spoleèenství v roce 1986 a lze øíci, e
Portugalský úèetní dvùr prošel hlubokým vývojem, z èásti v dùsledku tohoto vstupu.

6. Potvrzení Úèetního dvora jako svrchovaného orgánu je obsa eno v portugalské ústavì
z roku 1976 a po nìm následovala øada významných iniciativ, které mìly zmodernizovat jak tuto
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instituci, tak typ provádìné kontroly. Tyto iniciativy se staly intenzívnìjšími po revizi ústavy
z roku 1989 a po reformì Úèetního dvora, která pak následovala (zákon è. 86/89).

7. Tradièní kontrola, pøesto e byla dùkladná, nebyla pøíliš pøísná. V podstatì se skládala
z rutinních a masových kritérií formálního úèetního charakteru. Byla naprosto oddìlena od
kontroly provádìné jinými auditorskými orgány. Tato tradièní kontrola je v rozporu s moderními
auditorskými zásadami, které po adují následující vìci:

a.  mnohem menší uplatòování pøedbì né  kontroly, která se nyní zamìøuje na iniciativy
zahrnující vìtší riziko a na smlouvy záva nìjšího finanèního charakteru. Pøedbì ná
kontrola jako prvek, který zpomaloval správní aktivity, je nyní omezena zavedením
termínù pro rozhodnutí Dvora. Kdyby Dvùr nevydal rozhodnutí do tohoto pøedem
stanoveného termínu, pøedpokládalo by se, e dal souhlas.

 
b.  následnou kontrolu, øídící se zásadami selektivity a aktuálnosti, zdùrazòující kontrolu

systémù a analýzu vnitøní kontroly a pøezkoumání jejich spolehlivosti a bezpeènosti.

     Selektivní kontrola si vynucuje definici støednìdobých a dlouhodobých cílù, aby bylo
mo né jasnì formulovat kritéria, která tuto selektivitu zaruèují a umo òují úèinné
pokrytí tématu podléhajícího jurisdikci Dvora  v pøedem stanoveném víceletém
období.

Kritéria selektivity zdùrazòují specifické faktory, jako napøíklad finanèní rámec nebo
velikost útvaru èi investice; míru rizika, zjiš ovanou pøezkoumáním vhodnosti
struktur vnitøního øízení a bezpeènosti útvarù vnitøní kontroly; otázku, do jaké míry
je provádìná kontrola vèasná a aktuální, aby bylo mo né vèas pøijmout pøípadná
doporuèení Úèetního dvora a tedy z nich mít prospìch; a odhalení záva ných
neregulérností, které jsou zdùraznìny a nepochybnì prokázány.

Tento typ selektivní kontroly také provázel rozšíøení rozsahu auditorského oprávnìní
Dvora, které zahrnuje obchodní organizace povìøené øízením veøejných finanèních
prostøedkù a vztahuje se i na takové oblasti, jako je ekonomický výkon a zdravé
finanèní øízení, ani  by se upustilo od zásad regulérnosti a zákonnosti, které jsou
nezbytné pro jurisdikèní aspekty.  Dnes se však na tyto dvì zásady, regulérnost a
zákonnost, pohlí í ménì oficiálnì, zato však reálnìji. Nové oblasti,  napøíklad audity
zamìøené na ivotní prostøedí a na informaèní technologii, jsou stále ještì do velké
míry experimentálními poli, na které Úèetní dvùr teprve vstupuje.

c.  Potøeba spolupracovat s  útvary vnitøní kontroly se dnes pova uje za svrchovanì
dùle itou. Je tomu tak proto, e Úèetní dvùr, který je vzhledem ke svým pravomocím
orgánu vnìjší kontroly a nejvyššího kontrolního orgánu pova ován za nejvyšší
instanci, pokud jde o dohled nad finanèními kontrolami, musí zdùrazòovat zkoumání
úèinnosti a efektivnosti systémù vnitøní kontroly.

     Zákon stanoví, e útvary vnitøní kontroly mají své zprávy zasílat Portugalskému
úèetnímu dvoru. Je to nezbytné pro vypracování roèního programu auditù i pro to, aby
Dvùr mohl z právního hlediska prozkoumat jakékoliv zakázané èiny, které se mohly
objevit nebo mohly být zjištìny v pøíslušných zprávách a které by pøípadnì mohly
vést ke vzniku finanèní odpovìdnosti.
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Nejdùle itìjším znakem této spolupráce je však to, e by mìla vést ke zøízení národního
systému kontroly, který bude realizován na rùzných úrovních a jeho  fungování bude
koordinováno tím, e budou jasnì formulovány programy vnitøní kontroly rùzných
orgánù, èím  se pøedejde zdvojování úsilí a zbyteèným auditùm, a místo toho se zvýší
efektivnost a kvalita kontroly.

Zákon stanoví a do urèitých podrobností definuje tento typ systému pro kontrolu
Podpùrného rámce Spoleèenství. Vzhledem k tomu má spolupráce a výmìna
informací mezi nìkolika úrovnìmi kontroly rozhodující význam.

2 Úèinky vstupu Portugalska do Evropské unie na Portugalský úèetní dvùr

2.1 Celkové úèinky

2.1.1 Úèinky na pravomoci a strukturu Úèetního dvora

8. Vstup Portugalska  do Evropské unie sám o sobì nevedl k ádným radikálním zmìnám
v právních pravomocích Portugalského úèetního dvora, ani v jeho organizaèní struktuøe.

9. Jediným úèinkem, který se projevil na legislativní úrovni, bylo prohlášení obsa ené
v zákonì z roku 1989, e tento Dvùr je nyní odpovìdný za zkoumání „pou ití finanèních
prostøedkù poskytnutých Evropským spoleèenstvím v souladu s platnými zákony a ve spolupráci
s pøíslušnými orgány Spoleèenství“ podle èlánku 188c, è.3 Smlouvy.

10. Tak by tomu ostatnì bylo v dycky, pokud jde o pravomoci Dvora, proto e vìtšina tìchto
pøidìlených finanèních prostøedkù Spoleèenství prochází rozpoètem veøejných slu eb, a proto
podléhá kontrole finanèních aktivit, kterou provádí Dvùr.

11. Nìkteøí lidé si mysleli, e toto prohlášení v zákonì z roku 1989 rozšíøilo rozsah
kontroly Úèetního dvora tím, e jasnì pøipustilo, aby Dvùr zkoumal, jak soukromé podniky
pou ívají finanèní prostøedky EU.

12. V té dobì podléhaly finanèní kontrole Dvora pouze veøejné orgány a aèkoliv se mohlo
pøedstírat, e v rámci této kontroly by v dycky bylo mo né si ovìøit, zda jsou správnì pou ívány
finanèní prostøedky, které veøejné orgány poskytly soukromým podnikùm, po vydáním zákona
z roku 1989 se tato mo nost stala nespornou, pokud jde o finanèní prostøedky EU.

13. Dnes o tom není pochyb, proto e zákon è. 14/96 uvádí, e Úèetní dvùr musí zajistit
finanèní kontrolu tìch soukromých podnikù, které dostávají veøejné finanèní prostøedky, nehledì
na to, zda jsou to finanèní prostøedky EU nebo ne.

14. Organizaèní struktura Dvora také neprošla ádnými významnými zmìnami. Kontrolu
pou ití finanèních prostøedkù a dodr ování naøízení Spoleèenství provádìjí všechny auditorské
odbory v rámci své specifické oblasti aktivity.

2.1.2 Úèinky na aktivity Úèetního dvora

15. Zøejmá neexistence úèinkù jak na pravomoci, tak na organizaèní strukturu
Portugalského úèetního dvora významnì kontrastuje s dùle itými zmìnami v aktivitách tohoto
Dvora v dùsledku vstupu Portugalska do Unie. Napøíklad:
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a.  Ekonomická, právní a politická integrace, k ní  došlo mezi èlenskými státy Evropské
unie, stejnì jako posílení nadnárodních systémù a pravomocí, zpùsobily hluboké
zmìny v národních realitách a zejména ve finanèních aspektech. Systémy kontroly tak
byly pøinuceny pøizpùsobit se novým strukturám a naøízením.

Tyto zmìny znamenají nesmírné úsilí na institucionální a individuální úrovni a také
investice do výzkumu a odborného vzdìlávání, aby se dospìlo k pochopení nových
skuteèností a naøízení.

Ka dá oblast kontroly proto musí poèítat se smìrnicemi a naøízeními Spoleèenství, tak
jak jsou pou itelné na ka dou situaci; s mechanismy integrace do národní legislativy;
s novými institucemi; s migrací; a se systémy kontroly a øízení jako jsou ty, které jsou
spojeny s fungováním rùzných fondù Spoleèenství.

Jedním z nejdùle itìjších, ale mo ná také nejobtí nìjších a nejpomalejších aspektù
pøizpùsobování bylo úsilí vynalo ené na to, aby se pøizpùsobili a tato nová naøízení
pou ívali všichni techniètí pracovníci a smírèí soudci.

b.  Úloha Portugalského úèetního dvora jako národního partnera Evropského úèetního
dvora podle Smlouvy o Spoleèenství - a skuteènost, e v rámci tohoto rozšíøeného
Evropského spoleèenství se spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi jiných
státù stává nevyhnutelnou - pøinutila Dvùr, aby vstoupil do tohoto evropského
„dynamismu“ finanèního auditu, který se sám stal dalším pilíøem evropské integrace a
zároveò podpoøil modernizaci této instituce, pokud jde o otázky  zmínìné v bodì 1.2.

Výsledkem spojení mezi kontaktními pracovníky (zástupci všech nejvyšších
kontrolních institucí), schùzek specializovaných pracovních skupin, rezolucí
Kontaktního výboru slo eného z prezidentù nejvyšších kontrolních institucí a
spolupráce pøi auditech bylo  vytvoøení spoleèného pøístupu ke koncepcím a
metodám kontroly v evropském prostoru. Dva existující modely kontroly, odlišující se
typem pravomoci a rozhodování (jurisdikèní dvory a generální revizoøi) se tak díky
všem tìmto metodám vzájemnì pøiblí ily.

Tento po adavek harmonie v kritériích a ve výkladu legislativy Spoleèenství je také
vìcí, kterou si vynutil stále rostoucí poèet a lepší kvalita zásad Spoleèenství nebo
spoleèných zásad Evropské Unie i potøebné operaèní a finanèní pravomoci udìlené
aparátu Unie, aby se  zaruèilo uplatòování tìchto zásad. V úsilí o  harmonizaci  se
nejvyšší kontrolní instituce øídily konkrétnì stanovenými cíli, které spoleènì navrhly:

• vypracování auditorského manuálu, který by mìly pøijmout všechny nejvyšší
kontrolní instituce v Evropské Unii;

• zavedení jasnì formulovaného systému pro programování kontrol (buï roèního nebo
víceletého);

• spoleènì vyu ívané programované akce odborného vzdìlávání;

• zavedení výmìny informací, pokud jde o systémy informaèní technologie;
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• existence koordinaèní struktury pro akce, které má provádìt a kterým má pøedsedat
Evropský úèetní dvùr a na rotaèní bázi i národní kontrolní instituce.

c.  Nové okolnosti si vy ádaly nìkterá pøizpùsobení v øízení pracovníkù, v rozpoètu a v
technické práci. Tyto okolnosti však nevedly ke zmìnám ve formální struktuøe.

Ukázalo se, e nestaèí jmenovat jednoho kontaktního pracovníka (úkolem kontaktního
pracovníka je organizovat audity a schùzky, jich  se úèastní i jiné nejvyšší kontrolní
instituce, a zabývat se všemi zále itostmi souvisejícími s funkcí partnera), proto e
poèet iniciativ spolupráce a auditù Evropského úèetního dvora se zvyšoval. Proto
vznikla potøeba, aby kontaktního pracovníka pøi plnìní tìchto úkolù podpoøila stálá
skupina, slo ená ze dvou nebo tøí lidí.

Skuteènost, e ka dý odbor auditu musí znát a uplatòovat po adavky ES a e tyto
odbory mo ná budou  muset vzájemnì spolupracovat pøi horizontálních auditech,
vedla k posílení spolupráce mezi nimi; k posílení individuálního a kolektivního úsilí
dozvìdìt se a  pracovat lépe a postavit se tváøí v tváø novým po adavkùm a reagovat
na nì, to všechno pøi souèasném vykonávání tradièní ka dodenní práce; vedla také ke
zvýšení potøeby rozšíøit vzdìlávací programy týkající se pravidel ES.

Bylo nutné pøizpùsobit rozpoètování, aby bylo mo né èelit vìtším výdajùm za
cestovné, reprezentaci, pøijímání hostù a vzdìlávání.

2.2 Skuteèné úèinky vstupu Portugalska do Evropské unie na aktivity Úèetního dvora

16. V ka dodenním fungování Dvora, tak jak je popsáno výše, se projevily zmìny
v nìkterých praktických ohledech.

2.2.1 Pøedbì ná kontrola

17. Cílem pøedbì né kontroly je ovìøovat, zda smlouvy nebo dokumenty, které znamenají
výdaje nebo finanèní odpovìdnost,  jsou v souladu s platnými zákony  a zda jsou pøíslušné
závazky finanènì kryty rozpoètem. Tento typ kontroly se také pou ívá k analýze dodr ování
zákonù Spoleèenství a správného rozpoètování ve vztahu k jakýmkoliv finanèním prostøedkùm
Spoleèenství, o které se mù e jednat.

18. Tento typ kontroly je zvláš  dùle itý u smluv; u nich toti  mù e být zjištìno, e nebyly
dodr eny zákony Spoleèenství o veøejných trzích, co  vede (a v minulosti skuteènì vedlo)
k odmítnutí schvalovacího razítka. A to znamená, e daná smlouva nebo výdaj nemohou být
realizovány.

19. Problémy vznikají tam, kde existují nesrovnalosti mezi zákony Spoleèenství a
národními zákony, proto e smìrnice buï nebyly zaèlenìny do národní legislativy nebo do ní byly
zaèlenìny neadekvátnì.

2.2.2 Následná kontrola a posuzování úètù

20. Následná kontrola pou ití finanèních prostøedkù Spoleèenství a dodr ování legislativy
Spoleèenství, toti  pøi  auditu opatøení státní pomoci, kontrole DPH pøi obchodních transakcích
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realizovaných uvnitø Spoleèenství, nebo pøi odhalování podvodù, spoèívá v pøezkoumávání a
ovìøování úètù a provádí se proto, aby byly vypracovány zprávy nebo ulo eny sankce, nebo
v rámci auditù buï zaøazených do  plánu auditù vypracovaného Dvorem nebo po adovaných
parlamentem nebo vládou.

21. Vzhledem k oprávnìní Úèetního dvora provádìt audit pou ití finanèních prostøedkù
Spoleèenství byla ke všeobecným kritériím pro výbìr pøidána  ještì analýza finanèní struktury
investièních programù a projektù, co  zaruèilo systematický výbìr pro kontrolu programù a
projektù, které jsou spolufinancovány uvedenými finanèními prostøedky.

22. Zmínìné investièní programy nebo projekty obvykle zahrnují rùzné orgány, rùzné typy
finanèních hotovostních transakcí, rùzné typy smluv a výdajù, rùzné ekonomické roky a rùzné
øízení. To vše je podrobeno kontrole pøi provozních intervencích; zkoumají se struktury øízení a
systémy vnitøní kontroly na rùzných úrovních; zkoumá se pou ití finanèních zdrojù Spoleèenství
poskytnutých na základì Podpùrného rámce Spoleèenství; zkoumá se, zda tyto finanèní
prostøedky byly pou ity v souladu se zámìry, pro které byly poskytnuty, a zda výsledky
odpovídají stanoveným zámìrùm.

23. Iniciativy následné kontroly mohou konèit schválením zpráv obsahujících doporuèení,
ale také pou itím sankcí za zjištìné finanèní pøestupky, vèetnì finanèní defraudace.

24. Øada auditorských akcí byla zamìøena na programy, které zahrnovaly finanèní
prostøedky Spoleèenství. Kdy  se zaèínalo s Podpùrným rámcem Spoleèenství,  byl proveden
globální audit, jeho  cílem bylo analyzovat a pøezkoumat právní a skuteèné rozhodovací,
informaèní, pøezkoumávací, kontrolní a finanèní okruhy u všech strukturálních fondù a
doplòkových finanèních nástrojù.

25. Poslední audit, který byl proveden v souvislosti s finanèními prostøedky Spoleèenství,
se soustøedil na aplikaèní systém pro èástky poskytnuté v Portugalsku v rámci Evropského
sociálního fondu; uskuteènil se na ádost portugalské vlády. Tento audit obsáhl desetileté období
a zamìøil se na pøezkoumání modelù øízení; zabýval se aktivitami auditovaných orgánù
z hlediska úèinnosti, efektivnosti a hospodárnosti a zároveò zkoumal i systémy vnitøních
informací a vnitøní kontroly.

26. Skuteènost, e se stále více dává pøednost auditùm zamìøeným na programy a projekty,
nebo dokonce i na specifické oblasti finanèní èinnosti, tedy auditùm, které mohou zahrnovat
pøezkoumání mnoha orgánù, vedla k ustavení víceoborových auditorských týmù, jejich  èlenové
mají znalosti z rùzných oblastí a které se ve specifických oblastech dokonce obracejí i na externí
odborníky. To vy aduje, aby instituce byla nesmírnì pru ná, co  není v dy snadno dosa itelné.

2.2.3 Spolupráce s Evropským úèetním dvorem

27. Ze zkušenosti s evropskou integrací vyplynula i nutnost vývoje nejvyšších kontrolních
institucích v rùzných èlenských státech. Tyto instituce si musely najít nové zpùsoby vyjadøování,
aby se vzájemnì domluvily a mohly své auditorské aktivity koordinovat na základì spoleèného
plánu s cílem zvýšit a zracionalizovat pokrytí a zároveò i sní it náklady.

28. To však pøedpokládá pøedchozí harmonizaci auditorské praxe a metod tìchto vzájemnì
se lišících institucí. Proto bylo rozhodnuto, e by mìla být pøijata opatøení, která povedou k této
jednotnosti; napøíklad by se mìly provádìt spoleèné audity, na nich  by se podílel Evropský
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úèetní dvùr a národní kontrolní instituce, a souèasnì by se na úrovni Spoleèenství vypracovával
manuál auditu a postupù. (Pøíprava tohoto manuálu nyní vstupuje do koneèné fáze.)

29. Portugalský úèetní dvùr se zavázal k úèasti na tomto projektu hned na zaèátku a nejen e
doprovázel Evropský úèetní dvùr pøi auditech provádìných v Portugalsku, ale zúèastnil se také
spoleèných auditù.

30. Proto e v oblasti kontroly dochází ke stále vìtší harmonizaci mezi národními zájmy a
zájmy Evropského úèetního dvora, zejména u projektù nebo programù spolufinancovaných
Evropskou unií a jejími èlenskými státy, zintenzívnila se i spolupráce mezi Portugalským
úèetním dvorem a Evropským úèetním dvorem. Zvláš  patrné je to po roce 1990, kdy
byla podepsána dohoda o zpùsobech spolupráce mezi tìmito dvìma dvory.

31. Zmínìná dohoda stanoví, e má být rozšíøen rozsah výmìny informací, které jsou
pova ovány za nezbytné pro úplnìjší dokumentární kontrolu, a udílí zástupcùm Portugalského
úèetního dvora, úèastnícím se spoleèných auditù, stejné pravomoci, jako mají  zástupci
Evropského úèetního dvora.

 32. Spolupráce mezi Portugalským úèetním dvorem a Evropským úèetním dvorem se proto
rozvíjela ve dvou oblastech:

A. Doprovod pøi auditech,  které provádí Evropský úèetní dvùr.

33. Portugalský úèetní dvùr se pøipojil k Evropskému úèetnímu dvoru pøi všech auditech
zamìøených na pøíjmy a výdaje Spoleèenství, které se uskuteènily v Portugalsku.

34. Spolupráce tohoto druhu je zaruèena více ménì typickým postupem, který obvykle
zahrnuje následující kroky:

i.  Evropský úèetní dvùr informuje národní úèetní dvùr o misích, které hodlá
v Portugalsku uskuteènit bìhem následujících ètyø mìsícù.

 
ii.  Potom následuje výmìna informací mezi obìma dvory, bìhem ní  se dohodnou

podrobnosti a po adavky ka dé mise (datum, místo, cíle, jména orgánù veøejné
správy, v nich  se  bude audit provádìt, a jména pøíslušných øeditelù).

 
iii.  Ètyøi týdny pøed auditem Portugalský úèetní dvùr informuje orgány, v nich  se bude

audit provádìt, a pøíslušné èleny vlády. Informuje je také o programu a cílech  auditu.
 
iv.  Je zaruèeno, e bìhem celé mise budou pøítomni jako pozorovatelé jeden nebo dva

auditoøi z Portugalského úèetního dvora.
 
v.  Po ukonèení auditu zašle Evropský úèetní dvùr Portugalskému úèetnímu dvoru

„Návrh zjištìní“. V tomto dokumentu zdùrazní hlavní nedostatky nebo anomálie, které
byly zjištìny, a po ádá Portugalský úèetní dvùr, aby informoval auditované orgány a
sdìlil jim, e mají do dvou mìsícù pøedlo it své pøipomínky.

35. Orgány, které byly podrobeny auditu, odpovìdìt mohou a nemusí. Kdyby auditovaný
orgán odpovìdìl, závìreèná zpráva by byla znovu posouzena ve svìtle vyslovených postøehù.
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36. Tato spolupráce je, jak se ukázalo, nesmírnì u iteèná pro obì strany. Evropský úèetní
dvùr má prospìch z toho, e Portugalský úèetní dvùr zná portugalskou ústøední i místní veøejnou
správu; jazykové bariéry jsou pøekonány; a èas potøebný na dotazování se podstatnì zredukuje.
Portugalský úèetní dvùr rozšiøuje svou zásobu znalostí o evropské perspektivì a o specifických
opatøeních, která je tøeba kontrolovat, a má tedy prospìch z toho, e získává širší rozhled dalších
informace o programech, které také mo ná bude potøebovat kontrolovat.

B.  Úèast na spoleèných auditech

37. Portugalský úèetní dvùr a Evropský úèetní dvùr provádìly spoleèné audity konkrétnì
v oblasti zemìdìlství. Spoleèný audit zamìøený na strukturální fondy se plánuje na rok 1998. Jiný
spoleèný audit zamìøený na fiskální otázky, jeho  se úèastní i nejvyšší kontrolní instituce
z jiných èlenských státù Evropské unie, právì probíhá.

38. Podle protokolárních dohod uzavøených s Evropským úèetním dvorem jsou spoleèné
audity zalo eny na spoleèném naprogramování metod a provádí je spoleèný tým, který také
vypracovává spoleènou zprávu.

39. Nicménì tyto audity pùsobí urèité potí e a vy adují i jistou míru opatrnosti, co
znamená, e se neprovádìjí èasto. Proto:

i.  Plánování a programování se vzhledem k obtí ím, které pùsobí vzdálenost, a k
potøebì zva ovat mnoho dùle itých otázek, musí uskuteènit s velkým pøedstihem
(šest a  dvanáct mìsícù).

 
ii.  Identifikace témat pøedpokládá spoleèný zájem,  a proto vy aduje reciproèní výmìnu

informací o naprogramovaných víceletých úkolech obou dvorù a také nalezení oblastí,
v nich  se spojuje financování Spoleèenství a národní financování a v nich  existuje i
úzké spojení mezi legislativou Spoleèenství a národní legislativou.

 
iii.  Pøíprava auditu musí zahrnovat výmìnu informací o národních naøízeních i o

naøízeních Spoleèenství týkajících se pøíslušného tématu; diskusi o globálním plánu
auditu; stanovení kritérií pro výbìr projektù, které budou pøedmìtem auditu; jasnou a
spoleènou definici auditorských metod, které mají být pou ity, napøíklad in loco; a
pøesné a racionální rozdìlení auditorských úkolù, aby se pøedešlo zdvojení kontrol.

 
iv.  Ukazuje se, e vypracování spoleèné zprávy je vzhledem k rozdílùm v motivaci,

v tìch, komu je zpráva urèena, a v mo ných výsledcích auditu zvláš  obtí né; souvisí
to nejen se vzdáleností, ale také s potøebou udr ovat náklady na rozumné úrovni.

     Byla zvolena mo nost, e ka dá strana vypracuje svou vlastní zprávu, kterou pak sdìlí
druhé stranì. Definitivní spoleèná zpráva se skládá ze všech zpráv pøijatých obìma
institucemi, které pak tyto zprávy pou ijí pro své vlastní specifické cíle.

40. Pøes obtí e a další náklady, které to s sebou nese, je tato zkušenost i nadále pova ována
za pozitivní a obohacující, proto e umo òuje u iteèné vzájemné pronikání znalostí v oblastech,
které jsou pro integraci zvláš  dùle ité, a poskytuje pøíle itost pro výmìnu zkušeností, pokud jde
o auditorské metody a postupy, co  pøináší prospìch obìma nejvyšším kontrolním institucím a
podporuje jednotnost potøebnou pro rozvoj koordinovaných auditù.
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41. Pøi koordinovaných auditech budou programy sestavovány spoleènì a pak si ka dá
instituce stanoví své vlastní auditorské úkoly, co  umo òuje racionální rozdìlení lidských a
finanèních zdrojù.
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2.2.4 Úèast ve specializovaných pracovních skupinách

42. V rámci spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi èlenských státù Evropské
unie, vèetnì Evropského úèetního dvora, a v návaznosti na práci vykonávanou kontaktními
pracovníky a Kontaktním výborem, který se skládá z prezidentù nejvyšších kontrolních institucí,
byly ustaveny pracovní skupiny, aby provádìly dùkladnou analýzu otázek, které jsou pøedmìtem
zvláštního zájmu, aby podávaly zprávy o existující situaci a studovaly vývoj a standardizaci
návrhù. Práce tìchto pracovních skupin je, jak se ukázalo, nepostradatelná pro rozvoj integrace
v této oblasti kontroly.

43. Portugalský úèetní dvùr se zapojil do èinnosti  rùzných pracovních skupin a jeho úèast
pøi zva ování pøíslušných otázek mu pøinesla pozitivní výsledky a naznaèila mu, jak by se
s tìmito otázkami mìlo zacházet na vnitøní úrovni.

44. Portugalsko je koordinátorem pracovní skupiny pro kontrolu opatøení státní pomoci;
kontaktní osobou pracovní skupiny pro kontrolu veøejných trhù; a èlenem skupiny pro kontrolu
DPH pøi obchodních transakcích uvnitø Spoleèenství a skupiny pro vztahy mezi Evropským
úèetním dvorem a nejvyššími kontrolními institucemi èlenských státù, která byla nedávno
ustavena.

2.2.5 Zdroje

45. Ji  jsme konstatovali, e vstup Portugalska do Evropské unie neznamenal pro
Portugalský úèetní dvùr ádné velké organizaèní zmìny v  - v tom smyslu, e jakoukoliv další
kontrolu nebo audity  zajiš ují všichni pracovníci této organizace v rámci svých pøíslušných
funkèních oblastí. Úèast na spoleèných auditech nebo v pracovních skupinách je úkolem
mana erù a auditorù speciálnì vyškolených v pøíslušných oblastech, kteøí mohou být
z kteréhokoliv odboru.

46. Organizace tak má z novì získaných znalostí mnohem vìtší prospìch, co  je, jak se zdá,
hlavním cílem. Ve skuteènosti by nebylo nijak výhodné úèastnit se tìchto spoleèných projektù,
které znamenají významné další náklady, kdyby si tyto informace, pouèení a zkušenosti
nechávali pro sebe ti, jejich  aktivity jsou výhradnì vìnovány vnìjší spolupráci, a kdyby se
nepøenášely dál a nevstøebávala je tato instituce jako celek.

47. Je tu však reálná potøeba, aby existovalo malé oddìlení slu eb, které by se zabývalo
koordinací provádìných akcí a bylo by odpovìdné za pøevá nou èást  logistické a organizaèní
práce, kterou tyto akce s sebou nesou, zvláštì pokud jde o doprovod pøi auditech provádìných
Evropským úèetním dvorem, které postupnì nabyly intenzity  - v roce 1996 šlo o doprovod pøi 30
auditech, které byly v rùzných fázích.

48. Dalo by se odhadnout, e spolupráce s Evropskou unií, úèast na auditech, v pracovních
skupinách, na mezinárodních schùzkách a logistická podpora zamìstnává 6 pracovníkù na plný
úvazek, i kdy  je toto zatí ení rozdìleno mezi rùzné slo ky a pokrývá všechny funkèní oblasti
tohoto Dvora.

49. Kontrolou nových naøízení a skuteèností vyplývajících z Evropské integrace se zabývá
Dvùr jako celek.  Je to souèást jeho normálního fungování, a proto není mo né urèit pøíslušné
náklady, které jsou s touto èinností spojeny.
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50. Bylo zapotøebí hodnì investovat do odborného vzdìlávání. Kromì výzkumu a školení
realizovaného ka dodennì „pøi zamìstnání“ byly zorganizovány vzdìlávací programy, a to
programy zamìøené na právo Spoleèenství, rùzné fondy Evropské unie, Podpùrný rámec
Spoleèenství, zásady Spoleèenství, zdroje Spoleèenství, finance Spoleèenství, DPH pøi
obchodních transakcích uvnitø Spoleèenství a na vnìjší audit v Evropské unii. Tyto programy
probíhají u Úèetního dvora, ka dý z nich obvykle trvá 9-24 hodin a statisticky se ka dý auditor
ji  zúèastnil alespoò dvou vzdìlávacích programù na témata související s EU.

51. K úèasti na tìchto vzdìlávacích programech EU je roènì vybíráno asi 80 osob a nìkteøí
další pracovníci jsou vybíráni k úèasti na vzdìlávacích projektech vyvinutých jinými institucemi,
vèetnì praxe v jiných nejvyšších kontrolních institucích.

52. Výdaje na cestování v souvislosti s aktivitami externí spolupráce od vstupu do EU
významnì vzrostly. Souèasnì se ovšem zvýšila i spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi
z ostatních èástí svìta, s jejich mezinárodními organizacemi a se zemìmi, kde se mluví
portugalsky, co  je další dùvod pro zvýšení tìchto výdajù.

53. A  na jeden velmi výjimeèný pøípad všechny práce, které se provádìjí v rámci iniciativ
spolupráce a pøípravy textù a rozšiøování informací, se provádìjí jak v angliètinì, tak ve
francouzštinì. Zúèastnìní pracovníci jsou tak nuceni rozvíjet své jazykové dovednosti, aby se
sní ily další náklady na pøeklady a také aby se zvýšil pracovní výkon.

54. Jak se ukázalo, nabývání jazykových dovedností je pøeká ka, kterou je tì ké pøekonat.

3 Závìry

55. Smlouvy Spoleèenství neukládají povinnost provést zmìny, pokud jde o pravomoci
národních kontrolních institucí, ale konstatují, e jakékoliv audity pøíjmù a výdajù z finanèních
prostøedkù Spoleèenství, které provádí Evropský úèetní dvùr, musí být provedeny ve spolupráci
s dotyènými národními institucemi. To znamená, e národní kontrolní instituce musejí hrát v této
oblasti aktivní roli, co  by se mìlo vzít na vìdomí.

56. Pøezkoumání, zda jsou dostupné finaèní zdroje Spoleèenství pou ity správnì a u iteènì,
musí být úkolem a odpovìdností národní nejvyšší kontrolní instituce, její  analýza bude nutnì
zahrnovat i národní perspektivu. Proto musí být stanoveny podmínky pro realizaci tohoto zámìru.

57. Tradièní pohled na pou ívání sankcí musí být doplnìn úsilím posílit zásady zdravého
finanèního øízení, efektivnosti, úèinnosti a hospodárnosti. Audity se musejí soustøedit na
systémy a výsledky s cílem zjistit slabá místa v organizaci a v rozhodovacím procesu a také
v úèincích programù a projektù; na globální úrovni pak v zámìrech a uskuteèòování veøejné
politiky. Souèasnì musejí poskytovat diagnózu pøíèin a vyhýbat se opakování podobných situací
v budoucnosti.

58. Audit se však nesmí odchýlit od zásad zákonnosti a regulérnosti, které jsou vzhledem
ke stále dùle itìjšímu boji Spoleèenství proti finanèním podvodùm a daòovým únikùm
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pova ovány za základní. Od podepsání smlouvy s Evropskou unií se tato perspektiva stala
dominantním zøetelem.

59. Vstup do Evropské unie neznamenal pøijetí jediného modelu, pokud jde o vnìjší
finanèní audit.

60. Rozmanité historické a kulturní prostøedí je nutné respektovat a udr ovat a vzájemné
pronikání systémù musí pouze pøispívat k vzájemnému obohacování a rùstu. Jurisdikèní systémy
poskytují auditorským systémùm soustavu nástrojù, které umo òují dùkladnìjší pøezkoumání
zákonnosti a regulérnosti.  A auditorské systémy dodávají jurisdikèním systémùm potøebný
rámec pro moderní veøejné finance [øízené] ve velkém mìøítku, v nich  je finanèní kontrola
zamìøená na byrokratickou a formální úèetní analýzu finanèních neregulérností zbyteèná a nemá
ji  smysl.

61. Spolupráce mezi samotnými nejvyššími kontrolními institucemi a Evropským úèetním
dvorem je nyní dosti intenzivní. Úèast a spolupráce nìco stojí, ale výmìna zkušeností mù e také
pøinést velice pozitivní výsledky, pokud jde o modernizaci tìchto institucí, lepší porozumìní,
asimilaci a aplikaci naøízení Spoleèenství, pøístup rùzných èlenských státù, který se projevuje
v metodách kontroly a vytvoøení jasnì formulované a úèinnìjší kontroly.

62. Zaèlenìní do nového právního a ekonomického øádu vy aduje dodr ování nových
naøízení, znamená velké investice do pøizpùsobování, vzdìlávání a získávání znalostí, a volbu
mezi zøizováním specializovaných odborù nebo základních odborù podporujících globální
organizaèní úsilí. To je ke kontrolám provádìným ji  døíve èinnost navíc.

63. Je tøeba poèítat s tím, e Evropský úèetní dvùr provádí v ka dém èlenském státì velký
poèet auditù, co  mù e znamenat, e bude zapotøebí, aby se k nìmu pøipojila i národní kontrolní
instituce.

64. Nehledì na to, zda jde o úèast na spoleèných nebo koordinovaných auditech, základem
je peèlivé plánování, vzájemné respektování zájmù a pou ití  a jasné definování komunikaèních
kanálù. To vše jsou rozhodující prvky, které zaruèují, e audity budou úèinné a efektivní.

65. Z úèinkù spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi Evropské unie musí mít
prospìch celá instituce.
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Švédsko

Lage Olofsson1

_______________

1. Lage Olofsson je øeditelem pro audit ve švédském Národním kontrolním úøadì, kde pùsobí ji  od roku 1983.
Zastává funkci zástupce vedoucího odboru pro roèní audity a je odpovìdný za koordinaci roèního auditu
vztahujícího se k realizaci finanèních prostøedkù EU ve Švédsku. Byl také delegován do  Švédského
národního výboru pro boj proti podvodùm.
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Švédský Národní kontrolní úøad (RRV) prošel v posledních letech v dùsledku èlenství
Švédska v Evropské unii nìkterými zmìnami.

2. Tento referát po krátkém uvedení do švédského správního systému a do systému
pøidìlování odpovìdnosti a kontroly popisuje nìkteré z tìchto zmìn ve vztahu k úloze, organizaci a
zdrojùm RRV. Všímá si také nìkterých kritických bodù spojených s realizací rozpoètu ES ve
Švédsku. Setkáváme se tu s nìèím, co mù eme oznaèit jako novou rizikovou situaci.

3. Hlavní dùraz je v tomto referátu kladen na úkoly, které ukládá èlenství v EU a s nimi
se  RRV vyrovnával v posledních dvou letech. Dùle ité bylo provést kroky, které by vedly  ke
zlepšení našich pøedpokladù a k maximalizaci úèinku našich auditorských opatøení. Zvláš
zajímavé jsou ètyøi oblasti: úsilí porozumìt a jazykové dovednosti; pøístupy k pou ívání toho,
èeho ji  ve státní správì bylo dosa eno (acquis); spolupráce mezi auditorskými orgány; a zmìny v
zamìøení auditù v rùzných fázích vstupu do EU.

4. Tento referát uzavírají nìkteré úvahy o otázkách, s nimi  - jak vidíme nyní, kdy  se
ohlédneme nazpátek -  jak státní správa,  tak RRV mohly zacházet jinak, nebo jimi  se mohly
zabývat v døívìjším stádiu. Tyto závìry zahrnují otázky, které zvýšily riziko vzniku nedostatkù,
pokud jde o schopnost státní správy realizovat rozpoèet ES spolehlivým a bezpeèným zpùsobem,
vhodnì a úèinnì. Mìlo by být zajímavé si tyto otázky prostudovat, aby bylo mo né našich
zkušeností vyu ít v budoucích vztazích se Spoleèenstvím. Takové dùle ité otázky jsou napøíklad:

• pøed vstupem do EU zámìrnì dát vìtší prioritu auditorským zdrojùm;

            • v raném stádiu procesu vedoucího ke vstupu vypracovat seznam nedostatkù ve vnitøní
kontrole a kontrole øízení ve veøejné správì;

• podniknout aktivnìjší kroky k tomu, aby tyto nedostatky byly rychle odstranìny a aby
bylo jasné, kdo za to odpovídá;

• zajistit, aby národní organizace, která bude realizovat rozpoèet ES, struktura
odpovìdnosti a kontroly a funkce externího auditu byly zachyceny písemnì i vizuálnì,
jak podrobnì, tak v pøístupnìjší formì, v hlavních evropských jazycích;

• ji  v raném stádiu získat pokud mo no celistvý obraz o po adavcích a pravidlech, jimi
je nutné se zabývat pøi vstupu do EU;

• vìnovat více èasu poradenství a vzdìlávání, které se týkají øízení finanèních prostøedkù
ES v tomto kontextu a ji  v raném stádiu zaèít systematicky shroma ïovat znalosti a
odborné zkušenosti, a to jak ve státní správì, tak v nejvyšší auditorské instituci.
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1 Úvod

5. Švédský Národní kontrolní úøad  (RRV) prošel v posledních letech nìkterými zmìnami,
co  bylo pøímým i nepøímým dùsledkem vstupu Švédska do Evropské unie 1. ledna 1995.
V tomto referátì vyvodím nìkteré závìry z auditorských i jiných aktivit spojených s realizací
rozpoètu ES ve Švédsku.

6. Úvodem se struènì zmíním o tom, jakým zpùsobem je ve švédské ústøední státní správì
rozvr ena odpovìdnost a kontrola, pokud jde o pou ívání finanèních prostøedkù z rozpoètu
Spoleèenství ve Švédsku.

7. Riksdag (parlament) rozhodl teprve v prosinci 1994 o smìrnicích, které platí pro správu
plateb a pøíspìvkù souvisejících s ES ve Švédsku, a o tom, jak mají být zdroje Spoleèenství
chránìny pøed nesprávným nebo neúèinným pou itím.

8. Zásady obsa ené v tìchto smìrnicích mù eme shrnout následujícím zpùsobem:
 

•  Vysokou prioritu dostává sledování a kontrolování úèinného dodr ování druhotné
legislativy EU. Švédská národní inspekce a audit budou v této oblasti posíleny.

• Jak platby, jimi  Švédsko pøispívá do rozpoètu ES, tak zpìtné toky z rozpoètu ES do
Švédska ve formì státem øízených grantù a strukturální pomoci jsou ve švédském
státním rozpoètu evidovány a vyúètovávány jako hrubé èástky.

• Zdroje ES spravované švédskými vládními orgány jsou pova ovány za státní zdroje.
Proto podléhají stejným ustanovením, pokud jde o odpovìdnost, úèetnictví, sledování,
inspekci, audit a sankce jako  jsou ustanovení, která platí pro èistì národní rozpoètové
zdroje. To znamená, mezi jiným, e roèní  úèty odpovìdných orgánù zahrnují i aktivity
související s ES a e zacházení s tìmito zdroji podléhá auditu švédského Národního
kontrolního úøadu (RRV) a auditorù Rigsdagu stejnì jako národní zdroje.

 • Tam, kde zákony Spoleèenství ukládají zvláštní po adavky - napøíklad pokud jde o
podávání zpráv a kontroly -, od odpovìdných orgánù se po aduje, aby kromì národních
po adavkù splnily i po adavky Spoleèenství. Celkovì lze øíci, e ustanovení národní
legislativy, jak se ukázalo, jsou schopna pojmout i ustanovení druhotné legislativy ES.

•  S platbami ze zdrojù souvisejících s ES zachází málo orgánù. Všechny tyto orgány
mají kromì funkce vnitøní kontroly i funkci vnitøního auditu. Kvalita kontroly a
vnitøního auditu podléhá inspekci švédského Národního kontrolního úøadu.

• V ka dém sektoru je koordinaèní orgán, který soustavnì sleduje výsledky pøíslušného
sektoru a dohlí í na správnost a zúètování plateb. K této odpovìdnosti také patøí zajistit,
aby se v pøípadech, kdy se zjistí nedostatky nebo objeví mo nosti dosáhnout vìtší
efektivnosti, provedla potøebná a opatøení. Zvláš  dùle ité je to v sektorech, v nich
spolupracuje nìkolik národních orgánù.

• Je na ka dém odpovìdném sektorálním orgánu, aby ve spolupráci s jinými èlenskými
státy a s Komisí chránil  finanèní zájmy Spoleèenství. Byl ustaven zvláštní výbor,
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podøízený ministerstvu financí, který je odpovìdný za koordinaci národních
operací boje proti podvodùm s pøíslušnými orgány a ministerstvy.

9. Kontrolní struktura, která ji  ve švédské státní správì  existovala, se stala základem pro
zacházení s rozpoètem ES.

10. Odpovìdné orgány sledují a kontrolují aktivity a provádìjí nad nimi dohled, aby
zajistily, e tyto aktivy budou v souladu s platnými pravidly a e zdroje budou pou ívány správnì
a úèinnì. To platí jak o národních zdrojích, tak o zdrojích, které jsou èerpány z rozpoètu
Spoleèenství nebo jsou pro tento rozpoèet urèeny.

Samostatné funkce vnitøního auditu v tìchto orgánech kontrolují kvalitu vnitøní kontroly tìchto
orgánù a jejich finanèní úèetnictví. Vnitøní audit funguje v souladu s dobrou úèetnickou praxí
zalo enou na mezinárodních standardech - tj. nezávisle na managementu a nezávisle na tìch, kdo
tyto aktivity provádìjí. Zprávy vnitøního auditu urèené managementu se dávají k dispozici
vnìjšímu auditu a mìly by vést k potøebným opatøením ze strany pøíslušného orgánu.

11. RRV provádí nezávislé vnìjší audity a je odpovìdný jak za roèní audit úètù a øízení, tak
za kontrolu úèinnosti urèité státní aktivity prostøednictvím auditu zamìøeného na úèinnost (nebo
na výkon). RRV provádí audit všech státních orgánù, velkého poètu státních podnikù a nadací a
obecnì všech aktivit øízených státem. V pøípadì podnikù a nadací RRV v souladu s pravidly a
naøízeními pøíslušného podniku jmenuje spoluauditory, kteøí pak pracují bok po boku
s vybranými auditory. Také má mo nost provést audit úèinnosti.

12. Auditoøi parlamentu (Rigsdagu) jsou auditorským orgánem Rigsdagu.  Tito auditoøi
jsou èlenové parlamentu, zvolení politickými postupy. Podle zákona, jím  se jejich práce øídí,
mohou tito auditoøi provádìt audit všech státních aktivit, vèetnì aktivit vlády, a jsou odpovìdní
pøímo parlamentu. Zdroje, které byly èerpány z rozpoètu ES nebo mají být do tohoto rozpoètu
odvedeny,  podléhají auditu stejnì jako èistì národní zdroje.

2 Národní kontrolní úøad (RRV)

2.1 Úkol

13. Národní kontrolní úøad (RRV) provádí (stejnì jako u národních zdrojù) audit zamìøený
na pou ití, kontrolu a úèty zdrojù urèených pro rozpoèet ES a kontroluje, zda pøidìlené
prostøedky  jsou úèinnì realizovány. Zprávy Národního kontrolního úøadu jsou veøejné
informace. Národní kontrolní úøad je podøízen odpovìdným orgánùm a vládì. Pokud zprávy
auditorù obsahují námitky a jiné vá né nedostatky, musí auditovaný orgán vládì pøedlo it
písemné vysvìtlení  toho, co se stalo, a souèasnì naznaèit,  co hodlá udìlat, aby tyto nedostatky
odstranil. Vláda musí zase podat zprávu parlamentu o opatøeních, která na základì postøehù
Národního kontrolního úøadu uèinila.

14. Proklamovaným cílem Národního kontrolního úøadu je podporovat úèinnost a nejvyšší
standardy finanèní kontroly ve státní správì. RRV má  dva odbory operativního auditu, odbor
roèního auditu a odbor auditu výkonu.

15. Jak roèní audity,  tak audity výkonu se provádìjí nezávisle, v souladu se souèasnými
auditorskými standardy. Audity, které provádí Národní kontrolní úøad, jsou vykonávány podle
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oprávnìní vlády k vynalo ení finanèních prostøedkù, tj. bez jakéhokoliv pokynu ze strany
nìkterého politického orgánu nebo ze strany orgánu, který je podroben auditu.

16. Pøi roèním auditu Národní kontrolní úøad provádí audit roèních úètù -  vèetnì zprávy o
výsledcích -  všech organizací, které jsou pøedmìtem auditu, a vyslovuje k nim svùj koneèný
názor (stanovisko). Tento názor je zalo en na posouzení, zda:

• informace pøedlo ené vládì jsou pravdivé ve všech podstatných ohledech;

• systémy, které jsou urèeny k tomu, aby se dosáhlo pøimìøené vnitøní kontroly, v praxi
skuteènì fungují  - to znamená, zda zajiš ují, aby tyto finanèní prostøedky byly pou ity
k zamýšleným úèelùm a aby se s nimi zacházelo spolehlivým a bezpeèným zpùsobem;
a

• management pøi výkonu správní èinnosti dodr uje pøíslušná naøízení.

17. Auditoøi také posuzují, jakým zpùsobem organizace zachází s finanèními prostøedky
souvisejícími s ES, a vydávají k tomu své stanovisko. Ji  nìkolik let toto stanovisko zahrnuje i
management a øízení organizace. Vyslovené postøehy budou oznámeny vládì, pøíslušným
ministerstvùm a managementu auditovaného orgánu.

18. Úkolem auditu výkonu je zkoumat, zda cíle stanovené parlamentem a vládou byly
splnìny a zda pùvodní dùvody pro vládní pøídìly jsou udr itelné i v souèasné situaci. Souèástí
tohoto úkolu je také zkoumání úèinkù rozhodnutí uèinìných parlamentem a vládou, zkoumání
efektivnosti prostøedkù pou itých k dosa ení tìchto úèinkù, a také iniciování zmìny vládních
operací  a snaha dosáhnout jejich úèinnosti jinými zpùsoby, napøíklad zpochybnìním pravidel a
okolností, které úèinnosti zabraòují.

2.2 Legislativa

19. Roli Národního kontrolního úøadu neupravuje zákon, ale zvláštní státní vyhláška.
Neexistence zákonného základu znamená, e nezávislost této nejvyšší kontrolní instituce není
zaruèena zákonem. Avšak:

• Auditorská èinnost získává vyšší právní postavení a vìtší autoritu, jestli e má zákonný
základ. Takové postavení má pravdìpodobnì preventivní úèinek na korupèní praktiky
veøejných orgánù. Zákonný základ vytváøí lepší pøedpoklady pro institucionální
spolupráci ve Spoleèenství.

• Národní kontrolní úøad potøebuje mít právo dohledu, pokud jde o koneèné pøíjemce -
ze dvou dùvodù. Zaprvé, takové právo dává nejvyšší kontrolní instituci vìtší mo nost si
ovìøit, v dy, kdy  je to zapotøebí, zda vnitøní kontrola a vnitøní audit  nìjakého orgánu
byly realizovány uspokojivým zpùsobem. (To by také mìlo preventivní úèinky.)
Zadruhé, kdyby nejvyšší kontrolní instituce mìla právo dohledu, mìla by podobná
práva, jako jsou ta, která má Evropský úèetní dvùr (ECA) a obì tyto instituce by tak
byly postaveny na stejný základ.

2.3 Nové pøedpoklady
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20. Èlenství v EU znamenalo pro Národní kontrolní úøad urèité zmìny pøedpokladù. Mezi
jiným odpovídáme za audit koordinátorù finanèních prostøedkù,  platebních agentur a jiných
orgánù zabývajících se programy souvisejícími s ES, a také opatøeními uskuteèòovanými ve
Švédsku. To znamená, e Národní kontrolní úøad musí provádìt audit slo itìjších regulaèních
struktur a systémù a  posuzovat, jak se v nich zachází s finanèními prostøedky a jakou mají
vnitøní kontrolu. Dostal také nové úkoly a širší pravomoci.

21. Kromì toho byl Národní kontrolní úøad povìøen, aby organizoval podporu pro
Evropský úèetní dvùr pøi jeho auditorských aktivitách ve Švédsku a aby pùsobil v zemìdìlské
oblasti jako ovìøovací orgán pro roèní úèetní závìrku Národního zemìdìlského úøadu, která se
pøedkládá Komisi. Po adavky vlády a její oèekávání, pokud jde o rùzné formy podpory
v zále itostech vztahujících se k rozpoètu ES, se znaènì zvýšily. Kvalifikace Národního
kontrolního úøadu jako odborného poradního orgánu vlády pro otázky auditu je vyu ívána
napøíklad k poskytování informací,  které by se mohly stát základem pro  rozhodnutí a jednání.
Národní kontrolní úøad je také zastoupen v Národním výboru pro boj proti podvodùm,
organizaci, jejím  hlavním úkolem je vytváøet fórum pro spolupráci a výmìnu zkušeností mezi
národními orgány a ministerstvy odpovìdnými za správné, úsporné, a bezpeèné pou ití
finanèních prostøedkù ES ve Švédsku, a která rozhoduje o opatøeních, která mají být uplatnìna,
jestli e existuje podezøení, e se tyto finanèní prostøedky pou ívají nevhodným zpùsobem.

2.4 Organizace a zdroje

22. Okam itì jsme ustavili pozici kontaktního pracovníka, s pøímým spojením na
prezidenta našeho úøadu. Kontaktní pracovník má k dispozici sekretariát, aby mohl organizaènì
zajiš ovat návštìvy Evropského úèetního dvora ve Švédsku a úèast  auditorù, kteøí budou
pøedstavitele  Evropského úèetního dvora doprovázet. Úkolem sekretariátu je také pomáhat
našim auditorùm pøi jejich kontaktech s Evropským úèetním dvorem a s jinými institucemi
Spoleèenství a pøi jejich návštìvách u tohoto dvora a institucí. Byla také ustavena zvláštní
skupina zamìøená na informace o EU, slo ená ze zástupcù  rùzných odborù Národního
kontrolního úøadu.

23. Všimli jsme si toho, e tato opatøení byla nedostateèná, i pøes osobní anga ovanost
pøíslušných pracovníkù a pøidìlení zdrojù, které se rovnají tøem pracovním rokùm. Podle našeho
názoru by bylo oprávnìné vìnovat pøípravì a realizaci schùzek na úrovni kontaktní pracovník -
generální øeditel zvýšené úsilí.

24. Jednou velice praktickou zále itostí, kterou Národní kontrolní úøad ještì nevyøešil, je,
jak by se mìlo zacházet s  velkým mno stvím pøijímaných informací o otázkách souvisejících
s EU, aby se tyto informace dostaly k té správné osobì vèas. Všeobecnì øeèeno, je tøeba zlepšit
vnitøní komunikace.

25. Výroèní zpráva hraje významnou roli v zaruèování švédských národních po adavkù a
podmínek Øímské smlouvy a ve vytváøení základu pro odpovìdné kladení po adavkù. Ve smyslu
administrativních øešení, která byla ve Švédsku pøijata, odhadujeme, e dodateèný audit, který
provádíme v dùsledku èlenství v EU, pøedstavuje pøibli nì 10 pracovních rokù pro kontrolování
bezpeènosti, vhodnosti a úèinnosti v oblastech tradièních finanèních prostøedkù. To odpovídá asi
4 procentùm našich auditorských personálních zdrojù. Tento audit zahrnuje zkoumání programù,
cílù a regionù, atd., kontrolu bezpeènostních aspektù a vhodnosti v celém øetìzci kontroly,
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podrobnou analýzu kvality kontroly programù a finanèních prostøedkù, provádìnou pøíslušnými
orgány, a analýzy zjiš ující, zda uskuteènìná opatøení a kroky dosahují ádoucích výsledkù.

26. Mimoto jsou však jsou zapotøebí zdroje k tomu, aby bylo mo né se
zabývat administrativními øešeními v rámci nových iniciativ Spoleèenství.  Jsou zapotøebí i
zvláštní opatøení pro odmìny za úkoly, které nejsou souèástí základního auditorského úkolu, jako
je napøíklad ovìøování roèních úèetních informací pøedkládaných Komisi v garanèní èásti fondu
EAGGF.

3 Nová riziková situace

27. Švédská vláda dává prioritu dodr ování po adavkù ES, to znamená pøimìøené finanèní
kontrole na všech úrovních, úèinnému auditu a aktivním opatøením v pøípadì nedostatkù. Naším
základním úkolem je provádìt audit kvality informací poskytovaných veøejnými orgány v jejich
výroèních zprávách, audit  øízení systémù vnitøní kontroly v tìchto orgánech a audit úèinnosti,
s ní  jsou finanèní prostøedky pou ívány.

28. Mimo jiné, naše zkušenosti s takovým pøezkoumáváním jsou v posledních letech
takové, e orgány, které byly povìøeny zvláštní odpovìdností za platby z finanèních prostøedkù
ES, zjistily, e je obtí né dodr ovat pøijatelné standardy vnitøní kontroly. Také nepochopily,
nebo neuznaly,  potøebu pøimìøených vnitøních kontrol. Proto e nyní se tato situace zmìnila -
v dùsledku, mezi jiným, zøízení útvarù vnitøního auditu - jedním ze zbývajících úkolù je zavést
systém pro realizaci rozpoètových finanèních prostøedkù ES, který bude dodr ovat pøimìøené
standardy kontroly na všech pøíslušných úrovních ve švédské veøejné správì. Zvláš  dùle ité je
sledovat riziko nedostatkù v prùseèíku mezi rùznými zúèastnìnými orgány.

29. Nemù eme vylouèit mo nost, e - do jisté míry - dùvod pro špatné øízení,
neregulérnosti, podvody a korupci v systému plateb ES spoèívá ve zpùsobu, jak je tento systém
navr en. Jestli e národní finanèní prostøedky a finanèní prostøedky z evropského rozpoètu jsou
pou ity pro stejný úèel, mù e být vìtší riziko chyby ve vztahu k pomìrnì slo ité regulaèní
struktuøe a k zásadì pøídavnosti. Základní pøístup a struktura zahrnuté v administrativních
systémech kontroly, které nyní platí pro Švédsko v dùsledku jeho èlenství v EU, se v nìkterých
dùle itých aspektech liší od naší národní praxe. To znamená, e pro švédské úøedníky není v dy
snadné tyto kontrolní systémy pochopit a realizovat.

30. Jako èlenský stát - a zvláštì vzhledem ke skuteènosti, e bezpeèné, vhodné a úèinné
vyu ití  rozpoètu ES se stalo švédskou profilovou otázkou - se Švédsko musí vyhýbat riziku
situace, v ní  by naše národní dùvìryhodnost byla ohro ena. Kromì toho by mohla být vystavena
riziku i dùvìra široké veøejnosti v legitimitu projektu EU. Podvody a chyby takovou dùvìru
podrývají. Mimoto je všeobecná ekonomická situace nesmírnì obtí ná. Znaèné úsilí musí být
vìnováno tomu, aby se zajistilo, e ty omezené zdroje, které jsou k dispozici, budou skuteènì
pou ity pro úèely, pro které byly urèeny, a e provedená opatøení dosahují ádoucích výsledkù.
Nesmíme samozøejmì v této souvislosti zapomenout na mo nost vracení plateb Spoleèenství a na
jiné sankce. To, jak kvalitnì Národní kontrolní úøad kontroluje zpùsob, jak švédské orgány
zacházející s finanèními prostøedky ES plní své úkoly, je v této otázce rozhodujícím faktorem.

31. Aèkoliv Švédsko, podobnì jako jiné èlenské státy, pøistoupilo na to, e by mìlo
dodr ovat existující pravidla ES, tato pravidla by z dlouhodobé perspektivy nemìla být
pova ována za nezmìnitelná. To znamená, e Národní kontrolní úøad musí také analyzovat rizika
neefektivnosti v rùzných fondech a systémech ES a mezi nimi, a konflikty cílù mezi tìmito fondy
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a systémy. Musí tu také být prostor pro zkoumání, zda programy a iniciativy financované
Spoleèenstvím jsou organizovány a uskuteèòovány zpùsobem, který zajiš uje, e národní
svoboda jednání poskytnutá acquis communautaire ( tj. vším, èeho dosud Unie dosáhla) mù e být
skuteènì uplatnìna, pokud to bude pova ováno za ádoucí. V takových situacích Národní
kontrolní úøad pøezkoumá otázku zda, a do jaké míry, souèasná pravidla stojí v cestì úèinným
øešením.

4 Dva roky auditorské èinnosti Švédska jako èlenské zemì EU: úkoly a pøístupy

32. Jaké jsou ty nové úkoly, které pøed nás klade èlenství v EU, a jak se s nimi vyrovnal
Národní kontrolní úøad? Abychom zlepšili své pøedpoklady a maximalizovali úèinek našich
auditorských opatøení, pova ovali jsme za dùle ité uèinit kroky ve ètyøech oblastech.

4.1 Úsilí pochopit a jazyková kvalifikace

33. Pøístupy, hodnoty a zkušenosti s administrativními systémy a s jinými faktory, na nich
je zalo ena legislativa a jiné regulaèní struktury ES, se liší od tìch, které platí ve Švédsku. Jestli e
má být auditorská èinnost provádìna srovnatelným zpùsobem, musí existovat systém
auditorských pravidel, který auditoøi zabývající  se tímto procesem pochopí. Auditorské metody
musí být vhodné pro pøíslušnou regulaèní strukturu a pro situaci, na kterou se vztahují. Pro
auditory Národního kontrolního úøadu nebylo v dy právì snadné pochopit dùvody, které jsou
základem pro rozdíl v pøístupu.

34. Èástí problému pochopení jsou jazykové obtí e. Jeho další èástí jsou odlišné
administrativní pøístupy a tradice èlenských státù. Mít více  zkušeností s jazyky a s
administrativními tradicemi je zvláš  dùle ité pøi vytváøení pøimìøených pøedpokladù pro
komunikaci mezi kolegy z rùzných zemí a institucí. Úspìšné komunikace vytváøejí základ pro
profesionální výmìnu informací a poznatkù a pro vìtší efektivnost v zále itostech spoleèného
zájmu.

35. Proto švédský Národní kontrolní úøad pro své pracovníky, jejich  jazykové znalosti u
pøíliš „zrezivìly“ pro úkoly, které museli plnit, zahájil kurzy angliètiny a francouzštiny.
Schopnost pou ívat  angliètinu  jako pracovní jazyk je minimálním po adavkem v mnoha
kontextech, zvláštì v prostøedí, v nìm  se mezinárodní kontakty staly tak èastými, jako jsou v
Národním kontrolním úøadì.

36. Národní kontrolní úøad upozornil na lingvistické problémy v souvislosti s pøekladem
acquis communautaire. Zdá se, e kdy  se setkají pøekladatelé a ekonomové, nevede to
automaticky k pøekladùm, které si lidé  l zabývající se veøejnou správou nebo vnìjším auditem
mohou snadno vylo it. Národní kontrolní úøad tento problém podcenil a na problémy pøekladu a
pochopení narazilo i  nìkolik jiných švédských veøejných orgánù.

37. Zorganizovali jsme pro naše pracovníky, kteøí se zabývají otázkami souvisejícími s EU,
i pro další pracovníky, kteøí projevili všeobecnìjší zájem o tuto problematiku, sérii nestejnì
dlouhých semináøù o evropském zákonodárství.

38. Knihovna a informaèní støedisko ve švédském Národním kontrolním úøadì prošly
v posledních nìkolika letech urèitými zmìnami. Nejvýznamnìjší jsou tyto zmìny:
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• klade se vìtší dùraz na mezinárodní materiály; a

• informaèní technologie hraje mnohem vìtší roli pøi hledání a vyhledávání informací,
které po adují zamìstnanci v Národním kontrolním úøadì.

39. Máme nyní pøístup ke všem „Eurobázím“ s naøízeními, smìrnicemi, právními
dokumenty, publikacemi a dalšími informacemi Evropské unie a jejích institucí. Pøi poskytování
informací, které jsou zapotøebí pøi ka dodenní práci v tomto úøadì, hrají stále dùle itìjší roli
informace a databáze s odkazy, plnými texty a fakty, které jsou dostupné na Internetu.
V knihovnì byla zøízena „vyhledávací stanice“ s pøístupem k databázím pøipojeným on-line a
k CD-ROMùm, které jsou pro  Národní kontrolní úøad zajímavé. Kdokoliv v tomto úøadì mù e
toto zaøízení pou ívat a sám si hledat informace; pokud to bude zapotøebí, pomohou mu pøi tom
pracovníci knihovny. Od jara 1997 knihovna Národního kontrolního úøadu také poskytuje
kompletní knihovnické slu by Národní obchodní komoøe, umístìné v té e budovì. Díky této
spolupráci jsme také získali pøístup k  rozsáhlé sbírce dokumentù ES, která patøí této instituci -
v angliètinì, francouzštinì a švédštinì, zvláštì pak k právním dokumentùm a právním pøípadùm a
také ke specializovaným databázím, napø. k databázi realizace smìrnic a naøízení ES ve švédské
legislativì.

40. Také jsme uva ovali o tom, e je dùle ité zahájit dialog s Evropským úèetním dvorem,
s kolegy v nejvyšších kontrolních institucích  jiných zemí a s Komisí, abychom lépe pochopili, co
se od nás po aduje a oèekává, pokud jde o správu a kontrolu v souvislosti s pou itím rozpoètu
ES, a také proto, abychom pomohli svým protìjškùm pochopit „švédský model“. Organizovali
jsme studijní pobyty, informaèní schùzky a podobné aktivity. Proto e jsme ji  døíve v nìkolika
jiných oblastech spolupracovali s Dánskem a proto e Dánsko je èlenem Spoleèenství od roku
1974, pova ovali jsme za zvláš  dùle ité diskutovat o tìchto otázkách s Dány.

41. Kdy  jsme vstoupili do  EU, byli jsme také vyzváni, abychom se zúèastnili ka dodenní
spolupráce s Evropským úèetním dvorem a s národními kontrolními orgány v èlenských zemích.
Oficiální spojovací èlánek mezi tìmito organizacemi („kontaktní pracovníci“) hraje v tomto
kontextu dùle itou roli „stavitele mostù“ mezi kontrolními orgány èlenských zemí. Kontaktní
pracovníci také pomáhají Evropskému úèetnímu dvoru a jsou opìrným bodem pøi jeho
návštìvách v èlenských zemích za úèelem provedení auditu.

4.2 Aplikace

42. V poèáteèní fázi se Národní kontrolní úøad také zamìøil na nalezení zpùsobu aplikace
administrativního acquis  communautaire na švédský systém veøejné správy. Mohlo by se zdát,
e je to úkol, který le í mimo oblast auditu. V této etapì  však byl Národní kontrolní úøad toho

názoru, e èlenství v EU je, samo o sobì, úkol, který je  z  národního hlediska nanejvýš dùle itý.
V dùsledku toho a vzhledem ke ji  získaným zkušenostem mìl Národní kontrolní úøad
„povinnost“ pomoci zajistit, e tyto zkušenosti budou vyu ity k vybudování úèinného systému
kontroly.

4.3 Spolupráce
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43. Vzhledem ke švédské legislativì týkající se veøejného pøístupu k informacím je
auditorský proces Národního kontrolního úøadu charakterizován otevøeností a dialogem
s organizacemi, u nich  audit provádí, a s jinými zúèastnìnými stranami. Samozøejmì jsme si
vyvodili závìr, e tento postoj by se mohl také aplikovat na audit zdrojù z rozpoètu ES a na
kontakty s institucemi Spoleèenství. Skuteènì, všechny informace, které jsou veøejné a
zúèastnìným stranám dostupné ve Švédsku, jsou také veøejné a dostupné institucím Spoleèenství
a jejich pracovníkùm. Kromì toho s Evropským úèetním dvorem diskutujeme o plánech svých
auditù a své zprávy Evropskému úèetnímu dvoru pøedkládáme okam itì po jejich uveøejnìní.

44. Spolupráce mezi orgány provádìjícími audit v rámci EU se také musí vyznaèovat
respektem k nezávislosti rùzných auditorských orgánù, které se na auditu podílejí.  Vedoucí
úloha pøi takovém auditu není ulo ena na základì nìjakého pravidla, ale rozhoduje se  o ní podle
potøeb, pøípad od pøípadu. Apriorní podmínky jsou takové, e v podstatì ka dý orgán se musí
sám rozhodnout, zda mu spolupráce pøinese nìjakou hodnotu navíc. Rùzné auditorské orgány se
také musí dohodnout o auditorském pøístupu, který  bude pro všechny pøijatelný.

45. Proto e Národní kontrolní úøad je nejvyšší kontrolní institucí Švédska, bylo vhodné, e
navázal formální kontakty s vnìjšími auditory Spoleèenství, to znamená s Evropským úèetním
dvorem. Ve skuteènosti, podle Smlouvy, je to jediný vztah k EU, který je Národní kontrolní úøad
jako vládní úøad z formálního hlediska pøijatelný. Formální kontakty jsou definovány jako
oficiální komunikace a mo ná úèast na spoleèných projektech nebo podobných aktivitách.
Kontakty mezi Národním kontrolním úøadem a Evropským úèetním dvorem mají formu kontaktù
mezi dvìma nezávislými a rovnými institucemi.

46. Rozvíjíme tedy vztahy charakterizované vzájemnými a jasnì vymezenými zájmy.
Výmìna informací byla prvním krokem a nyní jsme se pustili do našeho prvního soubì ného
auditu.

4.4 Zamìøení auditu

47. V letech 1995-96 se audit v prvé øadì zamìøil na to, aby pomohl zajistit bezpeèné a
vhodné pou ití finanèních prostøedkù z rozpoètu ES - v souladu s kritériem rizika záva ných
chyb. Jinak øeèeno, Národní kontrolní úøad se zamìøil na oblasti, o nich  se soudilo,  e je v nich
riziko záva ných chyb je nejvìtší. V tomto stádiu jsme audit zamìøený na úèinnost pou ívali
hlavnì proto, abychom získali zkušenosti.

48. Tato práce se provádìla v rùzných fázích. V první fázi - pøed tím, ne  veøejné orgány
odpovìdné za finanèní prostøedky ES realizovaly rutinní administrativní postupy (vèetnì
poèítaèových systémù) - jsme analyzovali, zda rutinní postupy, které byly naplánovány, byly
dostateènì kvalitní a zda odpovídaly specifikacím Spoleèenství. První vyhodnocení zpùsobu,
jakým byly vybudovány nové útvary vnitøního auditu, se také provádìla v tomto stádiu. Tyto
auditorské útvary se v dùsledku nového zákonného po adavku staly povinnými pro velké veøejné
orgány, které mají regionální strukturu a/nebo na které byla pøenesena odpovìdnost za realizaci
operací. Tato zákonná povinnost byla dùsledkem po adavkù ES a kritiky, kterou auditoøi
vyslovovali ji  nìkolik let. V tomto stádiu bylo dùle itou souèástí analýzy posouzení, jak se
pøíslušné orgány hodlaly vyrovnat s jedineènou situací ve švédské veøejné správì: e
odpovìdnost za pou ití finanèních prostøedkù ES znamenala, e odpovìdnost tohoto orgánu za
dohled a kontrolu by obsáhla celé øízení pøíslušných finanèních prostøedkù, vèetnì jejich øízení
na regionální úrovni nebo øízení provádìného jinými orgány.
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49. Druhá fáze zahrnovala posouzení, zda rutinní administrativní postupy a poèítaèové
systémy, které se pou ívaly, jsou  spolehlivé, bezpeèné a v praxi úèinné. Národní kontrolní úøad,
který vycházel ze zásady, e je tøeba se zamìøit na oblasti, v nich   je riziko velkých chyb,  zaèal
tím, e nejdøíve pøezkoumal ty systémy, které mìly vyplácet granty z rozpoètu ES. Soustøedil se
speciálnì na rutinní postupy, které mìly vliv na nìkolik orgánù. Zvláštní pozornost byla vìnována
otázce, zda existuje  jasná linie odpovìdnosti za dokumentaci, oznamování chyb a za akèní
programy.

50. V této fázi jak Komise, tak Evropský úèetní dvùr zaèaly Švédsko navštìvovat, aby si
prohlédly a pøezkoumaly švédská administrativní øešení. Evropský úèetní dvùr také vypracoval
svùj první auditorský výrok  - s pou itím metodiky pro osvìdèení o správnosti (SOA). V naší
organizaci došlo k urèitým  diskusím o výhodách a nevýhodách této metodiky a také o mo nosti
vydávat osvìdèení na základì objemu auditovaných  transakcí. Naše auditorská èinnost se opírá o
zásadu rizika velkých chyb. Proto Národní kontrolní úøad nepou ívá metodu statistického výbìru
stejným zpùsobem jako Evropský úèetní dvùr. Podle našeho názoru mù e metodika pou ívaná
pro osvìdèení o správnosti snadno vést k tomu, e bude vynalo eno pøíliš mnoho auditorských
zdrojù na oblasti, v nich  nejsou ádné reálné problémy. Kombinace metody „zalo ené na riziku
a na dùle itosti“ s metodikou pro osvìdèení o správnosti však mù e docela dobøe být velice
u iteèná a mù e vést k efektivnìjšímu a úèinnìjšímu auditu.

51. Asi v té e dobì fond EAGGF pøijal naøízení 1663/95. Byl vypracován systém pro
zúètování a èlenské státy musely akreditovat tu organizaci v EAGGF- garanèní èásti, která byla
odpovìdná za platby, a také vypracovat systém pro ovìøování roèní úèetní dokumentace
pøedkládané èlenskými státy Komisi. Vzhledem k tomu, e Národní kontrolní úøad mìl
komparativní výhodu,  pokud jde o znalosti a zkušenosti, byl dotázán, zda by mohl ovìøit popis
rutinních administrativních postupù a systémù švédského výplatního orgánu,  vypracovaný tímto
orgánem a zkontrolovat, zda tyto postupy fungují tak, jak bylo zamýšleno. Pøijímání úkolù od
švédské vlády na základì zvláštní odmìny je souèástí modelu Národního kontrolního úøadu.

52. Byla také polo ena otázka, zda by národní kontrolní  orgán by mohl pøevzít úkoly
ovìøovacího orgánu. Komparativní výhoda Národního kontrolního úøadu byla v této oblasti ještì
zøejmìjší. V útvaru odpovìdném za platby EAGGF - garanèní èást se provádí audit ka dý rok.
Pøedkládá se auditorská zpráva, která se týká kvality informací poskytnutých ve výroèní zprávì,
bezpeènosti a dodr ování zákonných po adavkù pøi realizaci, a vyvozují se závìry, pokud jde o
to, zda ti, kdo mají odpovìdnost, zacházeli se svým mandátem uspokojivým zpùsobem. Národní
kontrolní úøad si nemyslel, e existují jakékoliv ústavní pøeká ky, které by mu zabraòovaly
v tom, aby vydal, na svou vlastní odpovìdnost, auditorskou zprávu,  pokud jde o úèetní
informace. Švédská vláda jmenovala Národní kontrolní úøad ovìøovacím orgánem. Na konci
ledna 1997 vydal Národní kontrolní úøad svou první auditorskou zprávu v této roli.

53. V souèasné dobì se právì chystáme vstoupit do tøetí fáze. Finanèní prostøedky, i kdy
v omezené míøe, zaèaly být vypláceny i z jiných fondù, ne  je zemìdìlský fond. Uskuteèòují se
administrativní opatøení pro strukturální fond,  regionální fond a fond zamìøený na rybné
hospodáøství, v nich   je  regulaèní struktura ménì rozvinutá ne  v EAGGF - garanèní èásti.
Vytváøejí se trvalé, stabilní vztahy mezi útvarem vnitøní kontroly Komise a funkcí vnitøního
auditu v pøíslušných orgánech.

54. Tyto vztahy jsou zalo eny na ustanoveních rozhodnutí Rady, v nìm  se uvádí, e musí
existovat funkce vnitøního auditu na národní úrovni, aby si Spoleèenství mohlo být jisto, e
èlenský stát vykonává dostateènou finanèní kontrolu. Spolupráce mezi vlastními vnitøními
auditory Komise (GØ XX) a vnitøními auditory orgánù odpovìdných za finanèní prostøedky byla



111

formálnì potvrzena v dohodách (protokolech). Na centrální úrovni tento úkol v poèáteèní fázi
pøipravovalo a sledovalo švédské ministerstvo financí. Dohody o spolupráci jsou bilaterální a
dobrovolné, ale ministøi všech èlenských státù vyjádøili zámìr zahájit oficiálnìjší spolupráci
tohoto charakteru se zástupci všech èlenských státù. Tyto dohody stanoví, ka dá ze stran bude
mít neomezený pøístup k auditorským zprávám a dokumentùm druhé strany. Zprávy týkající se
pøíslušných finanèních prostøedkù, které vypracovali jiní auditoøi na národní úrovni nebo na
úrovni Spoleèenství, musí být pøedlo eny pro informaèní úèely. Dohody také obsahují smìrnice
pro všeobecné metody, které mají být pou ívány, a tak zajiš ují, e ka dá ze stran se bude moci
spolehnout na výsledky druhé strany. Kromì toho tyto dohody obsahují alternativní mo nosti,
pokud jde o provádìní spoleèných aditù. Národní kontrolní úøad podporuje rozvoj kompetencí
vnitøních auditorù a posuzuje kvalitu jejich  plánu auditù i provedené práce.

55. Zaèínají se projevovat iniciativy Spoleèenství, které, pokud jde o nás, jsou nové, a které
smìøují proti existujícím administrativním strukturám (napøíklad iniciativy Spoleèenství
LEADER II a INTEREG). O naší schopnosti splnit po adavky bezpeèného a vhodného zacházení
s platbami z rozpoètu ES v tìchto oblastech je mo né pochybovat, co  potvrzuje i poslední
výroèní zpráva Evropského úèetního dvora.

56. Na zaèátku roku 1997 jsme podávali zprávy o dvou vládních úkolech ze sféry
související s EU. Analyzovali jsme administrativní systémy v oblasti  švédského sociálního fondu
a regionálního fondu a kontrolovali jsme, zda dodr ují souèasné standardy, jak teoreticky, tak
prakticky. Také jsme se pokusili zjistit, jaké zmìny by byly zapotøebí, kdyby se v tìchto oblastech
pou íval systém zúètování.

57.  V této fázi bychom mohli poznamenat, e kontrolní aktivity v širším smyslu, jak se
zdá, nebyly ještì definitivnì vyøešeny. Celková kontrola - to znamená vnitøní audit/dohled a
vnìjší audit - rozhodnì není koordinovanou funkcí. Audit se èasto provádí bez ohledu na
zkušenosti získané v jiných oblastech kontroly a bez ohledu na dosa ené výsledky. Proto mù e
být úèinnost a efektivnost kontrolních aktivit zpochybòována a mù e tu být riziko, e se celkový
kontrolní aparát zamìøí pouze na oblasti, organizace a okolnosti, v nich  je audit snadno
proveditelný, a e špatné øízení a neregulérnosti, které se týkají více ne  jednoho fondu souèasnì,
mo ná zùstanou nepovšimnuty -  v dùsledku toho, jakým zpùsobem jsou strukturovány kontrolní
operace.

58. Èlenské státy spravují 85 procent výdajù a prakticky 100 procent pøíjmù pro rozpoèet
Spoleèenství, zatímco za realizaci  rozpoètu odpovídá Komise. Je absolutnì nutné najít zpùsoby,
jak dosáhnout praktické spolupráce, která bude pøekraèovat národní hranice nebo hranice fondù,
spolupráce zalo ené na vzájemném respektování, oboustranném zájmu a suverenitì. Otevøenost
je jedním ze úhelných kamenù pøi øešení tohoto úkolu. Pochopení národních kulturních rozdílù a
opravdové úsilí o zmenšení jazykových bariér jsou v tomto kontextu dalšími úhelnými kameny.

5 Nìkteré závìry

59. Je dùle ité, abychom se pokusili upozornit na nìkteré závìry týkající se vìcí, s nim  se,
jak vidíme nyní, kdy  máme mo nost ohlédnout se nazpátek, buï mìlo zacházet jinak, nebo se
mìly øešit v ranìjším stádiu.

60. Tyto závìry zahrnují otázky, které zvýšily riziko nedostatkù ve schopnosti správy
realizovat rozpoèet ES spolehlivým a bezpeèným zpùsobem, vhodnì a úèinnì. Tyto otázky pozdìji
obvykle pøinášejí vnìjším auditorùm mnoho práce navíc, a proto pro naše kolegy v zemích
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støední a východní Evropy mù e být zajímavé si je prostudovat, aby mohli vyu ít našich
zkušeností ve svých budoucích vztazích se Spoleèenstvím.

• Dùle itou zkušeností je, e auditorským zdrojùm by pøed vstupem do EU mìla být
zámìrnì dána vìtší priorita: zaprvé proto, aby bylo mo né se pøi realizaci vydání
z finanèních prostøedkù ES zamìøit na bezpeènost a vhodnost; a zadruhé proto, aby
v pozdìjším stádiu bylo mo né se vyrovnat s otázkou úèinnosti tìchto systémù. Je
dùle ité tyto zdroje zbyteènì nerozmìlòovat a nedìlit, zvláštì ne v poèáteèním stádiu.

• Proto e auditorské zdroje jsou obvykle vyu ívány do posledního halíøe, mìly by být
v raném stádiu pro opatøení vztahující se k rozpoètu ES uvolnìny zvláštní zdroje.

• Je dùle ité si v raném stádiu udìlat velice jasný a systematický pøehled o nedostatcích
ve vnitøní kontrole a v kontrole øízení ve veøejné správì. Mìli jsme na tento úkol
vynalo it více zdrojù. Je nezbytné uèinit aktivní kroky k tomu, aby tyto nedostatky byly
rychle odstranìny, a urèit, kdo za jejich odstranìní bude odpovìdný. To pøíslušným
orgánùm usnadní pøizpùsobit se  systémùm rozpoètu ES a realizovat je.

• Zvláštní znaky naøízení a rutinních postupù, které se pou ívají v národní správì, a jejich
ekvivalentù v EU musí být analyzovány v raném stádiu, aby správní orgány mohly
upozornit na oblasti, které je tøeba projednat a uvést v soulad. Pøíslušné správní orgány
byly tak mìly pevnìjší základy pro to, aby vytvoøení struktury kontroly, která bude
pøijatelná pro EU a souèasnì bude zakotvena v naší vlastní administrativní tradici. Je
dùle ité, aby systémy kontroly pro management, vybudované v jednotlivých èlenských
státech byly zalo eny na administrativní kultuøe, která existuje v pøíslušné zemi.
Souèasnì musí být také mo né ukázat, e kontrola je dùvìryhodná a má dostateènou
úroveò, pøes urèité rozdíly v detailních zále itostech.

• Je u iteèné prezentovat národní organizaci, která odpovídá za realizaci rozpoètu ES, a
také strukturu odpovìdnosti a kontroly a funkci vnìjšího auditu písemnì i vizuálními
prostøedky. Mìlo by to být provedeno jak dùkladnì, tak i pøístupnìjší formou v hlavních
evropských jazycích. Ušetøilo by se tím  mnoho èasu, který by si jinak vy ádalo
popisování této situace úøedníkùm v rùzných orgánech EU a usnadnilo by to pochopení
celkového obrazu i našim vlastním pracovníkùm ve státní správì. Spoleènì pøelo ené
základní informace zlepší kvalitu prezentací provádìných úøedníky na rùzných
úrovních v rùzných kontextech.

• Je dùle ité ji  v raném stádiu získat  celistvý obraz o administrativních po adavcích  a
pravidlech, jimi   je nutné se zabývat pøi vstupu do EU. Také je dùle ité vìnovat více
èasu poradenství a školení, pokud jde o správu finanèních prostøedkù  ES v tomto
kontextu.

• Silnì jsme poci ovali potøebu moderního ekonomického a správního slovníku,
pøizpùsobeného potøebám vlády. Takový slovník by zajistil, e pøekladatelovy plnì
oprávnìné profesionální standardy by se mohly spojit s  potøebou pracovníka státní
správy poznat terminologii pou ívanou v regulaèních strukturách, a pøizpùsobit se
jejich duchu.

•  Mìli jsme jako organizace zaèít postupnì získávat znalosti a odborné zkušenosti týkající
se administrativních otázek souvisejících s rozpoètem ES v døívìjším stádiu, aèkoliv
k tomu by byly zapotøebí 3-4 roky.
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61. Zaèínáme se také zamìøovat na nové otázky, o nich  by národní kontrolní orgány mìly
diskutovat a které vy adují rozhodnutí:

• Úloha auditora v boji proti podvodùm musí být objasnìna. Nestaèí poukazovat na
skuteènost, e odpovìdnost je v podstatì na správních orgánech. Riziko neregulérností,
podvodù a korupce musí být zahrnuto do analýzy rizik, spolu s rizikem špatného øízení.
Audit se také musí více zamìøit na kontrolu zále itostí, které, samy o sobì, nemají vliv
na pøedlo ení pravdivého obrazu ve výroèní zprávì. Rizika politických nedostatkù,
nedostatku zákonnosti, atd. jsou pøi aktivitách financovaných z veøejných daní
nesmírnì záva ná vìc.

• Auditorská osvìdèení vystavená auditory koneèného pøíjemce jsou nutná v zájmu
úspory nákladù. Zùstává však otázkou, jak zajistit, e práce tìchto auditorù bude
kvalitní.

62. Zájmy a pou ití a jasná definice komunikaèních kanálù jsou základní vìcí a jsou
zárukou, e audity budou úèinné a efektivní.

63. Ze spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi Evropské unie musí mít prospìch
celá instituce.
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SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Cliff Kemball1

_______________

1. Clifford Robert Kemball pracuje jako mana er auditu v Národním kontrolním úøadì Spojeného království.
Má tøiatøicet let praxe u Národního kontrolního úøadu, kde se zabýval státním vnìjším auditem.  V poslední
dobì provádìl audity výdajù Spojeného království v zámoøí (ministerstvo zahranièí, zámoøská pomoc,
Svìtové vysílání BBC) - s pou itím metody, pøi ní  se  porovnává  získaná hodnota s vlo enými finanèními
prostøedky. Vìnoval se i mezinárodním kontaktùm.
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STRUÈNÝ OBSAH KAPITOLY

1. Tento pøíspìvek ukazuje v hlavních rysech praxi státního vnìjšího auditu ve Spojeném
království, pokud jde o vyúètování finanèních prostøedkù EU a o kontaktní dohody s EU.
Revizor a generální auditor (C&AG) urèuje své auditorské zámìry pro transakce s EU a jeho
auditorská osvìdèení dávají záruku, e se parlament na finanèní výkazy mù e spolehnout.
Finanèní audity Národního kontrolního úøadu  (NAO) zajiš ují, e pøi zkoumaných transakcích
EU byla dodr ena naøízení EU.  Výbor pro veøejné úèty (PAC) si mù e vy ádat dokumentaci o
všech aspektech finanèních transakcí Spojeného království, vèetnì pøíjmù a odvodù Spoleèenství,
a skuteènì to dìlá.  Od roku 1993 se administrativní a kontrolní systémy Spojeného království
plynule pøizpùsobují naøízením, které jsou dùsledkem èlenství Spojeného království v EU, a
soubì nì se rozvíjí a zdokonaluje metodika auditu Národního kontrolního úøadu.

2. Šetøení zamìøená na porovnávání získané hodnoty s vlo enými prostøedky (analýza
„value for money“ - VFM) u programù EU se soustøedila na oblasti nejvyššího rizika a
nejvyšších výdajù. Ministerstva vlády Spojeného království za programy EU, u nich  naøízení a
programové cíle stanoví Evropská komise, odpovídají jen do urèité míry. Nicménì byla
provedena øada zkoumání zamìøených na porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními
prostøedky, jejich  pøedmìtem byla realizace programù EU, a Spojené království stále aktivnì
sleduje mo nosti uplatnìní pro soubì né audity, provádìné spoleènì s Evropským úèetním dvorem
a s jinými nejvyššími kontrolními institucemi EU.

3. Kontaktní dohody s Evropským úèetním dvorem se ji  v ily a Spojené království plní
své závazky vyplývající z èlenství v EU,  aby bylo mo né zajistit úèinný audit finanèních
prostøedkù Spoleèenství a pøitom se vyhnout zbyteènému zdvojování úsilí. Národní kontrolní
úøad  spolupracuje s Evropským úèetním dvorem v dy, kdy  je to mo né, a smìøuje k rozvinutí
vztahù tam, kde jsou vzájemnì prospìšné. Pravidelné schùzky s našimi evropskými protìjšky
zajiš ují úèinnou koordinaci návštìv Evropského úèetního dvora a rozesílání jejich zjištìní.
Oblasti pro potenciální spolupráci s Evropským úèetním dvorem a jinými evropskými nejvyššími
kontrolními institucemi jsou prozkoumávány prostøednictvím Kontaktního výboru a s ním
spojených pracovních skupin. Na základì zkušeností Národního kontrolního úøadu mù e být vliv
èlenství v EU na státní auditorské orgány budoucích èlenských státù následující:

i.  Èlenství v EU si mù e vynutit nìkteré zmìny ve státní legislativì vztahující se k auditu;
zákon mù e napøíklad stanovit, aby kontrolní orgán spolupracoval s Evropským
úèetním dvorem - co  je po adavek Smlouvy z roku 1975.

 
ii.  Celkový objem auditorské práce se nemusí výraznì zvìtšit. Audit zamìøený na

regulérnost však bude rozšíøen o další slo ku, o  kontrolu dodr ování legislativy EU.
 
iii.  Podle toho, jaká je legislativa èlenského státu,  mù e mít Evropský úèetní dvùr i

rozsáhlejší pøístupová práva, napøíklad ke koneèným pøíjemcùm, ne  národní
kontrolní orgán.
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iv.  Mo ná, e bude obtí né provést zkoumání zamìøené na porovnání získané hodnoty
s vlo enými finanèními  prostøedky (VFM) u zále itostí, pro které politiku a pravidla
stanoví EU. Bude mo ná prospìšnìjší, kdy  se zkoumání zamìøí spíše na realizaci
programu, ne  na jeho koncepci.

 
v.  Národní kontrolní orgán se mo ná bude chtít zúèastnit soubì ných auditù s jinými

kontrolními orgány a/nebo s Evropským úèetním dvorem na témata spoleèného
zájmu.

 
vi.  Prezident Národního kontrolního orgánu bude pøipadat v úvahu pro úèast

v Kontaktním výboru; národní kontrolní orgán bude také po ádán, aby jmenoval
kontaktního pracovníka, který se bude zabývat kontakty s jinými národními
kontrolními orgány v EU /s Evropským úèetním dvorem.

 
vii.  Kontrolní orgán bude mít mo nost doprovázet  Evropský úèetní dvùr pøi jeho

návštìvách. Otázku, do jaké míry se to bude dìlat, i rozvíjení vztahù s Evropským
úèetním dvorem, bude tøeba zvláš  uvá it.

 
viii.  Kontrolní orgán mo ná bude chtít pro parlament vypracovávat periodické zprávy,

vycházející ze zpráv, které o své práci související s vystavováním osvìdèení o
správnosti vydává Evropský úèetní dvùr.

 
ix.  Kontrolní orgán mù e být po ádán, aby jmenoval kandidáta, který by se v zastoupení

své zemì stal èlenem Evropského úèetního dvora,  a aby nìkteré své pracovníky
doèasnì pøelo il k Evropskému úèetnímu dvoru.

 
x.  Kontrolní orgán mo ná bude chtít rozvíjet kontakty s Evropskou komisí ve

specifických otázkách.
 
xi.  Vliv èlenství v EU na zdroje kontrolního orgánu pravdìpodobnì bude patrný, ne však

velký.
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1 Úvod

4 Spojené království je èlenem Evropského spoleèenství a pozdìji Evropské unie (EU) od
roku 1973. Bìhem tìchto let byly existující administrativní a kontrolní systémy stále
pøizpùsobovány, aby splòovaly po adavky èlenství a pøíslušných naøízení. Podobnì se vyvíjela a
zdokonalovala i metodika, kterou Národní kontrolní úøad pou ívá pro zkoumání úètù ústøední
vlády Spojeného království.

5. Tento pøíspìvek shrnuje opatøení ústøední vlády Spojeného království pro
vyúètovávání plateb do rozpoètu Evropského Spoleèenství a pøíjmù z tohoto rozpoètu. Zejména
vysvìtluje vliv, který mìlo èlenství v EU na proces vnìjšího auditu ve ètyøech hlavních oblastech:

• dohled parlamentu nad výdaji EU;

• finanèní audit;

• audit zamìøený na porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky
(value for money); a

• kontaktní dohody.

2 Rozpoèet Evropského spoleèenství

6 Od té doby, co se Spojené království v roce 1973 stalo èlenem EU, pøispívá do
rozpoètu Evropského spoleèenství platbami z konsolidovaného fondu. Spojené království také
jménem Spoleèenství provádí platby a vybírá pøíjmy; a po aduje náhrady urèitých výdajù.
Rozpoèet Evropského spoleèenství je èlenskými státy hlavnì financován prostøednictvím
systému „vlastních zdrojù“, které se skládají:

• ze zemìdìlských dávek vybíraných hlavnì z obchodu se zemìdìlskými produkty mezi
EU a ostatním svìtem;

• z cukerné dávky a dávek z podobných produktù, vybíraných z výroby a ze skladování
tìchto komodit;

• z celních poplatkù vybíraných podle spoleèného vnìjšího tarifu ze zbo í dová eného do
  EU z ostatního svìta; a

• z výsledku pomyslné sazby DPH,  vybírané ze základu výdajù, který byl harmonizován
mezi všemi èlenskými státy.

7. Pøíspìvky Spojeného království do rozpoètu Spoleèenství za rok 1996 byly odhadnuty
na èástku 6 697 miliónù �, co  by poté, co byly vzaty v úvahu pøíjmy ve výši 5 094 miliónù � by
mìlo vést k èistému pøíspìvku ve výši 1 603 miliónù � (viz obr. 1). Èistý pøíspìvek se rok od
roku znaènì liší a v roce 1995 èinil 4 miliardy  �.
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8. Národní kontrolní úøad provádí audit vìtšiny výdajù financovaných z rozpoètu
Evropského spoleèenství, které byly provedeny ve Spojeném království.  Tato práce je
vykonávána v rámci úkolu Revizora a generálního auditora pøezkoumávat úèty ministerstev a
vládních orgánù Spojeného království, jimi  vìtšina tìchto finanèních prostøedkù prochází, a
podávat o nich zprávy parlamentu. Ve Spojeném království je asi 90 procent výdajù Spoleèenství
vyúètováváno prostøednictvím ministerských pøídìlových úètù a zbytek Komise pøímo proplácí
rùzným organizacím.

Obr. 1:   Pøíspìvky  Spojeného království do rozpoètu Spoleèenství a  pøíjmy Spojeného
Království z rozpoètu Spoleèenství za rok 1996

Pøíspìvky mil. � mil. �
Zemìdìlské a cukerné dávky     202
Cla  1 989
Zdroje z DPH  4 442
(minus sní ení)* (2 412)
Zdroje z hrubého národního produktu   2 444
Opravné polo ky        32
Pøíspìvky celkem  6 697
Pøíjmy
EAGGF-garanèní èást   3 410
Strukturální fondy   1 627
Jiné pøíjmy        57
Pøíjmy celkem  5 094
ÈISTÝ PØÍSPÌVEK  1 603

Pramen: Finance Evropského spoleèenství: Zpráva o rozpoètu Spoleèenství za rok 1996 - Tabulka 3
(CM 3350)

Poznámka*: Sní ení Spojeného království je èástka, o ni  se sni uje pøíspìvek Spojeného království
podle dohody z Fontainebleau z roku 1994.

3. Odpovìdnost parlamentu

9. Legislativa ES neukládá Revizorovi a generálnímu auditorovi ádnou specifickou
povinnost provádìt audit transakcí Spoleèenství. Revizor a generální auditor si proto  mù e v této
oblasti podle zákonù o ministerstvu financí a ministerstvu kontroly a podle zákona o národním
auditu z roku 1993 svobodnì urèit své vlastní auditorské priority a cíle, tak jako si je urèuje u
jiných, národních  finanèních prostøedkù. Stejnì tak podává parlamentu zprávy o výdajích
z finanèních prostøedkù Spoleèenství ve Spojeném království a o vybírání pøíjmù pro
Spoleèenství, vèetnì otázek  regulérnosti a efektivity (analýzy zamìøené na porovnávání získané
hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky).

10. Revizor a generální auditor provádí audit širokého okruhu programù a projektù
realizovaných ve Spojeném království, které jsou financovány Evropskými spoleèenstvími a
podléhají jejich naøízením,  a podává o svých auditech zprávy parlamentu Spojeného království.
Nemá pravomoci k tomu, aby pøezkoumával výdaje v rámci programù EU v jiných zemích
Spoleèenství.

11. Parlamentní Výbor pro veøejné úèty zva uje zprávy Revizora a generálního auditora,
které jsou buï pøipsány na úèty pøíslušného ministerstva nebo, co  je bì nìjší, jsou zpracovány
jako  øada samostatných dokumentù, uveøejòovaných po celý rok. Výbor pro veøejné úèty má
široké pravomoci k tomu, aby zkoumal pøidìlovací a jiné úèty pøedkládané parlamentu a aby
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povolával osoby nebo po adoval písemné dokumenty a záznamy. Výbor tedy mù e sepsat dùkaz
o všech zprávách Revizora a generálního auditora, vèetnì tìch, které se vztahují na pøíjmy a
odvody Spoleèenství. V øadì svých zpráv tento Výbor doporuèil, aby ministerstva naléhala na
zmìny, napøíklad aby se úèinnìji bojovalo proti podvodùm a zasáhlo proti hospodaøení, pøi nìm
se za vlo ené finanèní prostøedky získává jen malá hodnota.

12. Parlament Spojeného království v posledních letech projevuje stále rostoucí zájem o
finanèní prostøedky Evropského spoleèenství. Tento zájem vyplynul zèásti z probíhající diskuse
o vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropou, ale specifiètìji z obav týkajících se toho, jakým
zpùsobem se vynakládají prostøedky z rozpoètu Spoleèenství. Jedním aspektem tohoto
rozvíjejícího se zájmu je pozornost, kterou odpovìdnosti za výdaje EU vìnoval Výbor pro veøejné
úèty. Tento výbor v poslední dobì vydal na toto téma dvì zprávy - svou desátou zprávu z let
1995-96,   nazvanou „Výroèní zpráva Evropského úèetního dvora a osvìdèení o správnosti“ a
svou šestou zprávu z let 1996-97, která má titul „Audit transakcí Evropského spoleèenství“.

13. Auditorská funkce Revizora a generálního auditora má dvì slo ky: roèní ovìøování úètù
širokého okruhu veøejných orgánù a specifické zkoumání zamìøené na to, jak  hospodárnì,
efektivnì a úèinnì ministerstva a jiné veøejné orgány pou ily své zdroje.

4. Finanèní audit ve Spojeném království

14. Práce Národního kontrolního úøadu má parlamentu zaruèit, e finanèní prostøedky
ústøední vlády byly vynalo eny tak, jak se zamýšlelo, a e se parlament mù e spolehnout na
finanèní výkazy, které mu byly pøedlo eny. Ovìøovací audit Národního kontrolního úøadu
zahrnuje aspekty regulérnosti, vèetnì revize, která má zajistit, e programy EU budou nále itým
zpùsobem pøeneseny do naøízení Spojeného království, a vèetnì aspektù finanèní kontroly. Tento
audit se provádí podle standardù Úøadu Spojeného království pro auditorské postupy a má
zajistit, e úèty Spojeného království nebudou obsahovat záva né mno ství chyb.

15. Hlavním úèelem finanèního auditu ve Spojeném království je umo nit Revizorovi a
generálnímu auditorovi, aby si utvoøil nezávislý názor na finanèní výkazy. Ka dý audit se
plánuje a provádí se zámìrem  získat dostateèné a vhodné dùkazy, na nich  by bylo mo né tento
názor zalo it. V názoru Revizora a generálního auditora se také uvádí, zda byly finanèní
prostøedky pou ity k úèelùm, pro které je urèil parlament, a zda tyto finanèní transakce vyhovují
orgánùm, které je øídí. Mo né riziko neuznání døívìjšího výdaje Evropskou komisí v dùsledku
jakékoliv neregulérnosti zjištìné pøi  auditu Národní kontrolní úøad pøipouští.

16. Národní kontrolní úøad v rámci auditu ministerských pøídìlových úètù, který provádí,
kontroluje, zda transakce odpovídají naøízením EU; zda smìrnice a rozhodnutí byly nále itì
zaèlenìny do legislativy Spojeného království; a zda èástka grantu po adovaná platebními
agenturami a adateli úèastnícími se programu této legislativì odpovídá. V nìkterých pøípadech
pracovníci Národního kontrolního úøadu navštìvují regionální pracovištì ministerstev, aby
pøezkoumali, jak jsou tam sledovány jednotlivé programy, a také proto, aby si prohlédli
konkrétní místa, intervenèní sklady a podobnì. Národní kontrolní úøad uznává, e objem a
slo itost legislativy ES narùstají a e je tøeba vìnovat velkou pozornost tomu, aby se zajistilo, e
jeho auditorská práce bude podle toho koncipována.

17. Auditorská metodika, kterou Národní kontrolní úøad pou ívá pøi pøezkoumávání úètù
ústøední vlády Spojeného království, byla  v prùbìhu èasu rozvíjena  a zdokonalována.
Auditorská praxe se stále vyvíjí, aby reagovala na zmìny prostøedí, profesionálních standardù a
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nástrojù, které jsou k dispozici. Auditorský pøístup Národního kontrolního úøadu je vyjádøen
v manuálu finanèního auditu, který poskytuje smìrnice týkající se všech aspektù finanèního
auditu. Další podrobné smìrnice poskytuje øada pøíruèních manuálových modulù, které jsou
neustále aktualizovány, aby zachycovaly tu nejlepší praxi, která vzniká. Tyto manuály nejsou
dostupné mimo Národní kontrolní úøad.

18. Pøístup Národního kontrolního úøadu k finanènímu auditu vy aduje pøezkoumání
vzorku finanèních transakcí oproti øadì konkrétních cílù auditu. Tato práce zahrnuje zajištìní, e
èástky, které byly zaplaceny nebo pøijaty, jsou v souladu s legislativou ES, vèetnì pøíslušných
smìrnic EU. Národní kontrolní úøad, kromì toho, e se vyjadøuje k jednotlivým transakcím,
mù e vyslovit pøipomínky k pøimìøenosti kontrol, které mají zajistit, e budou dodr ována
naøízení ES. Pokud platby zahrnují granty na projekty z Fondu evropského regionálního rozvoje
pro místní správu a jiné orgány, koneèné vyplacení grantu musí být podpoøeno osvìdèením od
Auditorské komise nebo od jiných vnìjších auditorù, na které se Národní kontrolní úøad mù e
v souladu s pøíslušnými auditorskými standardy spolehnout.

19. U pøíspìvkù Evropskému spoleèenství Národní kontrolní úøad posuzuje solidnost a
pøimìøenost úèetních systémù, kontroluje, zda základy pro DPH, o které se výpoèty opírají, jsou
správnì vypoèítány, a provádí opìtovné testy výsledkù na vzorku výpoètù. U vybírání celních
poplatkù a DPH Národní kontrolní úøad pou ívá zhruba stejný pøístup, ale klade vìtší dùraz na
pøezkoumání základních úèetních  systémù a kontrol.

20. Auditorský názor Revizora a generálního auditora dává dostateènou záruku, e finanèní
výkazy neobsahují záva né nesprávné údaje a neregulérnosti. Proto e záva nost není
matematicky definovatelná a má jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty, je podøízena
hodnotovým zøetelùm podle povahy a kontextu - je to tedy odborný posudek vztahující se
k maximální pomìrné výši chyb, kterou by podle oèekávání Národního kontrolního úøadu mohli
u ivatelé finanèních výkazù tolerovat. Proto e auditorská metodika pøijatá Národním
auditorským úøadem má podporovat úèty Spojeného království jako celek, auditorské závìry se
nevztahují k ádným jednotlivým programùm.

5. EAGGF

21. Podle naøízení Komise (ES) 295/88 z 1. února 1988 se od ka dého úøadu a orgánu
odpovìdného za financování plateb garanèní èásti Evropského zemìdìlského poradenského a
garanèního fondu (EAGGF), kterým je ve Spojeném království Intervenèní úøad pro zemìdìlské
plodiny, po aduje, aby ka doroènì pøedal Komisi zprávu, v ní  budou uvedeny podrobnosti o
kontrolách, které byly provedeny, aby se zajistilo, e operace, platby, a úèetní a administrativní
postupy platební agentury byly provedeny øádným zpùsobem. Tyto zprávy zahrnují prohlášení
Národního kontrolního úøadu o jeho pøístupu k auditu finanèních prostøedkù Spoleèenství.

22. V naøízení Komise ES 1663/95 ze 7. èervence 1995 jsou vysvìtleny auditorské a
oznamovací povinnosti ovìøovacího orgánu fondu EAGGF. Ve Spojeném království je
koordinaèním orgánem Intervenèní úøad pro zemìdìlské plodiny; tento úøad se šesti dalšími
agenturami odpovídá za provádìní plateb v rámci programù EAGGF. Ovìøovacím orgánem je
Národní kontrolní úøad. Komise provádí svùj vlastní audit národních úètù.

23. Od roku 1996 Komise dala koordinaèním orgánùm za úkol zajistit, aby první fáze
auditu národních úètù byly provedeny ovìøovacími orgány. Komise po aduje, aby  ovìøovací
orgány provedly revizi aktivit platebních agentur, aby pøedlo ily osvìdèení o auditu pro ka dou
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agenturu a kromì toho i konsolidované osvìdèení o auditu. V roce 1966 se Národní kontrolní
úøad s úspìchem zúèastnil konkurzního øízení na audit úètù fondu EAGGF ve Spojeném
království v rámci  tìchto revidovaných opatøení pro likvidaci národních úètù. Tento další úkol je
v souèasné dobì na tøi roky a znamená Komisi pøimìøeným zpùsobem zaruèit, e:

• roèní úèetní výkazy jsou v souladu s úèetními knihami a se záznamy platebních agentur;

• postupy a operace agentur jsou odpovídají pravidlùm Spoleèenství a postupy vnitøní
kontroly pøimìøenì fungují; a

• finanèní zájmy Spoleèenství jsou nále itì chránìny.

24. Auditorská opatøení v ostatních èlenských státech se liší. Švédský Riksrevisionsverket
je jediný další Národní kontrolní úøad, který pøebírá tento další ovìøovací úkol. V jiných
èlenských státech jsou ovìøovacími orgány firmy provádìjící vnìjší audit, organizace vnitøního
auditu a rùzné jiné orgány. Ve Spojeném království má Národní kontrolní úøad s Intervenèním
úøadem smluvní vztah.

6 Šetøení spoèívající v porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními
prostøedky

25. V rámci svého povìøení poskytovat parlamentu nezávislé informace a poradenskou
èinnost Národní kontrolní úøad provádí šetøení spoèívající v porovnávání získané hodnoty
s vlo enými finanèními prostøedky. V roce 1983 byla Revizorovi a generálnímu auditorovi
udìlena zákonná pravomoc podávat parlamentu zprávy o  tom, zda byly finanèní prostøedky
ústøední vlády vynalo eny hospodárnì, úèinnì a efektivnì. Program Národního kontrolního
úøadu, pokud jde o šetøení spoèívající v porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními
prostøedky, se spíše soustøeïuje na oblasti, v nich  je pou ití zdrojù nejvìtší, v nich  je efektivita
vystavena riziku, a na oblasti, které jsou pøíkladem dobré praxe nebo selhání pøi øízení.

26. O to, zda jsou finanèní prostøedky Evropského spoleèenství pou ívány pøimìøeným
zpùsobem, a o systém, který má zabránit neregulérnostem, se zajímá Výbor pro veøejné úèty a
jiné parlamentní výbory. Proto e o charakteru plánù a programù, které dostanou podporu EU,
rozhoduje Evropská unie,  omezuje tato instituce i to, do jaké míry mohou být ministerstva
povolána k odpovìdnosti za  splnìní èi nesplnìní  plánù nebo programových cílù EU. Proto mù e
být obtí né provádìt v této oblasti šetøení spoèívající v porovnávání získané hodnoty s vlo enými
finanèními prostøedky. Èlenské státy však také odpovídají za pøevedení naøízení do podrobných
systémù, za jejich uskuteèòování a za sledování a posuzování výsledkù tìchto plánù. Proto
Národní kontrolní úøad soustøeïuje své studie spoèívající v porovnávání získané hodnoty
s vlo enými finanèními prostøedky do této oblasti.

27. V posledních dvanácti letech vypracoval Národní kontrolní úøad jedenáct zpráv, které
obsahovaly významné odkazy k zále itostem Evropského spoleèenství. Poslední dvì zprávy se
týkaly výdajù v rámci Spoleèné zemìdìlské politiky (CAP). Zpráva o Intervenèním úøadu pro
zemìdìlské plodiny (IBAP) z prosince 1995 se zabývala opatøeními podniknutými proto, aby se
pøedešlo podvodùm a neregulérnostem ve výdajích Evropského zemìdìlského poradenského a
garanèního fondu (EAGGF), které tento úøad spravuje. Zpráva o ministerstvu zemìdìlství,
rybolovu a potravináøství z února 1997 se zamìøila na  podobné otázky v souvislosti s plány
podpory pro majitele farem.
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28. Zpráva o úètech ministerstva pro cla a nepøímé danì za rok 1995-96 zkoumala hrozby
pøedstavované zámìrnými úniky a podvody a souèasnì i protiopatøení, která se pou ívají. Tato
zpráva se zamìøila na pou ívání kontrol v souladu s po adavky Evropské unie; na mezinárodní
spolupráci mezi èlenskými státy a Komisí; a na zavedení potøebných iniciativ, aby bylo mo né
èelit pašování v oblasti spotøební danì na jednotném trhu a podvodùm v oblasti komerèní
spotøební danì.

29. Zanedlouho bude uveøejnìna zpráva o oblastech, které jsou citlivé z hlediska ivotního
prostøedí - co  je plán zèásti financovaný Evropskou unií. Bude se v ní zva ovat, zda tento plán
podpoøil prospìšné zemìdìlské metody, které uchovávají a zlepšují ivotní prostøedí. To mù e
být u iteèné pro Evropský úèetní dvùr, který má v plánu provést ve všech èlenských státech
studii, která bude zamìøena na zemìdìlské otázky související s ivotním prostøedím.

7 Soubì né/spoleèné audity

30. Pøi soubì ných neboli koordinovaných auditech se dva nebo více auditorských úøadù,
ka dý ve své zemi, zabývají zkoumáním v té e tématické oblasti. Tyto audity mohou vy adovat
spolupráci v takových zále itostech, jako je auditorský pøístup, metodika a všeobecná zjištìní a
závìry. Pøi spoleèných auditech se týmy slo ené z pracovníkù dvou nebo více kontrolních úøadù
zabývají zkoumáním spoleènì.

31. K provádìní takových auditù je více pøíle itostí a jsou u iteènìjší v oblastech
spoleèného zájmu, zejména v zále itostech týkajících se úèinnosti [opatøení] EU u takových
témat, jako je zemìdìlství, platby z regionálního strukturálního fondu  a zámoøská pomoc. Mù e
se oèekávat, e spojené úsilí nìkolika kontrolních úøadù povede ke zdùraznìní jakýchkoliv
nedostatkù zjištìných v prùbìhu auditu a bude mít vìtší vliv pøi prosazování potøebných zlepšení.
K výhodám takových akcí také patøí mo né sní ení nákladù na plánování, aplikaci metodiky a na
ovìøování zjištìní pro zúèastnìné kontrolní úøady.

32. Obtí e pøi provádìní soubì ných auditù by však nemìly být podceòovány. Zahrnují:
identifikaci zemí, které jsou ochotny se zúèastnit; identifikaci vhodného tématu; dohodu o
èasovém rozvrhu studie (vèetnì výmìny podrobných informací o èasových rozvrzích jednotlivých
zemí pro plány a podávání zpráv); zpùsoby komunikace, aby bylo mo né diskutovat o postupu, o
pøedbì ných zjištìních a závìrech; a dohodnutí se o podrobnostech pro vytvoøení a uveøejnìní
zpráv. Podobné, ale ponìkud vìtší obtí e mohou vzniknout pøi spoleèných auditech. Uskuteènit
tyto audity bude pravdìpodobnì nákladnìjší, jsou spojeny s vìtším bøemenem vzájemných
kontaktù a  je mo né, e nepøinesou „hodnotu navíc“, kterou pøinášejí soubì né audity.
Provádìní spoleèných auditù je však potencionálnì u iteèné, jestli e zúèastnìné kontrolní úøady
doká í pøekonat  existující rozdíly - ohlednì rozsahu a naèasování auditu. Jak u soubì ných, tak u
spoleèných auditù by se u programu a èasového rozvrhu auditu mìlo poèítat s jistou mírou
pru nosti, aby bylo mo né vyhovìt rùzným po adavkùm úèastníkù. Byla ustavena pracovní
skupina, jejím  èlenem je i Evropský úèetní dvùr, která se má podílet se na plánech auditù a
projednávat postup pøi spoleèných auditech.

33. Národní kontrolní úøad aktivnì sleduje prostor pro uplatnìní  spoleèných nebo
soubì ných auditù s Evropským úèetním dvorem a jinými evropskými národními kontrolními
institucemi. V roce 1991 se Národní kontrolní úøad spoleènì s Evropským úèetním dvorem
zúèastnil spoleèného auditu, který zkoumal „Opatøení pro restrukturalizaci rybáøského loïstva
Spoleèenství“. V roce 1993 Národní kontrolní úøad provedl spolu s nizozemským a švédským
kontrolním úøadem soubì ný audit, který byl zamìøen na pomoc poskytovanou v rámci
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programù. Nedávné diskuse s Evropským úèetním dvorem a jinými kontrolními úøady EU
naznaèují, e pravdìpodobnì budou další pøíle itosti ke spolupráci. Struèná pøípadová studie
soubì ného auditu, který se týkal finanèních prostøedkù EU, je zachycena na Obr. 2. Zúèastnìné
kontrolní úøady se v tomto pøípadì dohodly na spoleèném pracovním plánu.

Obr. 2: Pøípadová studie soubì ného auditu
Téma: platby za ornou pùdu, zkoumání nejrozsáhlejšího ze

zemìdìlských programù financovaných EU
Zúèastnìné zemì: kontrolní úøady Nizozemí, Švédska a Spojeného království
Cíle programu: vynahradit výrobcùm klesající ceny a prostøednictvím

vyøazování orné pùdy z pou ívání sní it produkci v celé
Evropské unii

Zamìøení hlavního
auditorského úsilí:
(pro všechny tøi zemì)

-----------------------------------------------

(pro nìkteré zemì)

• øídilo ministerstvo tento program úèinným zpùsobem?
• je tento program øízen tak, aby na zemìdìlce doléhalo
minimální bøemeno?
• podniklo ministerstvo pøimìøené kroky k tomu, aby
pøedešlo neplnìní tohoto programu a odhalilo je? a

• je realizace Integrovaného systému øízení a kontroly
v souladu s ustanovením IACS?

Výhody soubì ného auditu: Zkušenosti s praxí jiných zemí. Vybudování a podpora
nejlepší praxe. Srovnání relativní efektivnosti.

Pravdìpodobné obtí e: Identifikace témat ke studiu, které vyhovují cílùm ka dé ze
zúèastnìných zemí, vèetnì splnìní rùzných po adavkù na
naèasování. Zacházení s citlivými bilaterálními informacemi
a sdílení údajù. Zajištìní, aby ukazatele efektivnosti byly
skuteènì srovnatelné.

Èasový rozvrh: Zemì               Studijní práce v terénu     Uveøejnìní
                                                                   zprávy
Nizozemí          èerven a  prosinec 1997    kvìten 1998
Švédsko           duben a  kvìten 1997        záøí 1997
Spojené
království         èerven a  záøí 1997            prosinec
                                                                   1997

8. Kontaktní dohody

8.1 Evropský úèetní dvùr

34. Ustavení Evropského úèetního dvora v øíjnu 1977  podle Smlouvy z roku 1975 a
posílení jeho autority a nezávislosti podle Maastrichtské dohody z roku 1993 pøineslo
po adavek, aby národní kontrolní instituce EU s touto institucí navázaly kontakty. Audity
Evropského úèetního dvora jsou zalo eny na zkoumání záznamù a provádìjí se, pokud je to
nutné, v èlenských státech. Evropský úèetní dvùr má pøístup k jakémukoliv dokumentu nebo
informaci, které se vztahují k finanènímu øízení ministerstev nebo orgánù podléhajících jeho
kontrole, a mù e se dotazovat jakéhokoliv úøedníka odpovìdného za pøíjmy nebo výdaje.

35. Bruselská smlouva po aduje, aby Evropský úèetní dvùr svou práci v èlenských zemích
vykonával ve spojení s národními kontrolními institucemi. Tato smlouva ukládá národním
kontrolním institucím tøi zákonem pøedepsané povinnosti:

• pøi provádìní auditu jednat ve spojení s Evropským úèetním dvorem;
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• informovat Evropský úèetní dvùr, zda má Národní kontrolní úøad v úmyslu auditu se
zúèastnit; a

• pøedat Evropskému úèetnímu dvoru na jeho ádost jakékoliv dokumenty nebo
informace, které potøebuje k plnìní svého úkolu.

Úèelem tìchto povinností je zajistit úèinný audit finanèních prostøedkù Spoleèenství a
zároveò se vyhnout zbyteènému zdvojování úsilí a pøetì ování auditovaného orgánu.

36. Pracovníci Národního kontrolního úøadu se sna í návštìvy Evropského úèetního dvora
usnadnit, nejsou však odpovìdní za úèinnost práce této instituce. Všechny auditorské návštìvy
Evropského úèetního dvora u vládních ministerstev/orgánù Spojeného království jsou
oznamovány kontaktnímu pracovníkovi Národního kontrolního úøadu, který koordinuje všechny
pøípravy.

37. Politikou Národního kontrolního úøadu je spolupracovat s Evropským úèetním dvorem
všude, kde je to mo né, a rozvíjet vztahy tam, kde je to ke vzájemnému prospìchu. Tyto návštìvy
poskytují Národnímu kontrolnímu úøadu pøíle itost poslat svého pracovníka na schùzky
Evropského úèetního dvora s auditorskými [auditovanými?] orgány jako pozorovatele. Politikou
Národního kontrolního úøadu je poslat svého pracovníka, aby doprovázel auditory Evropského
úèetního dvora alespoò po urèitou èást trvání návštìvy nebo aby se zúèastnil schùzky, kterou
Evropský úèetní dvùr poøádá na závìr auditu, pokud nebudou dobré dùvody pro to, aby se to
nedìlalo.

38. Podle dosavadní dohody jsou všechny zprávy Revizora a generálního auditora, zprávy
Výboru pro veøejné úèty a s nimi související zápisy z jednání ministerstva financí zasílány
Evropskému úèetnímu dvoru. Písemné materiály patøící ministerstvùm, které jsou pøedmìtem
auditu, Národní kontrolní úøad Evropskému úèetnímu dvoru nepøedává, proto e v zásadì  je vìcí
Evropského úèetního dvora, aby si takové informace opatøil pøímo. V rámci kontaktních dohod
se Evropskému úèetnímu dvoru pøedkládá pøehled auditorských pracovních plánù Národního
kontrolního úøadu.

39. Dohody o auditech mezi Evropským úèetním dvorem a národními kontrolními orgány
koordinuje kontaktní pracovník, jmenovaný ka dým kontrolním orgánem. Povinnosti
kontaktního pracovníka zahrnují: scházet se pravidelnì s úøedníky Evropského úèetního dvora za
úèelem projednávání všeobecných otázek a podpory práce Kontaktního výboru, který se skládá
z prezidentù všech kontrolních orgánù (odstavec 43); být první kontaktní osobou pro úøedníky
jak z Evropského úèetního dvora, tak z auditovaných ministerstev; koordinovat pøípravu návštìv
Evropského úèetního dvora; a rozesílat zjištìní z auditù Evropského úèetního dvora
auditovanému ministerstvu a pøíslušným úøedníkùm v Národním kontrolním úøadì. Pravidelné
schùzky kontaktních pracovníkù, na nich  se projednávají zále itosti, které zajímají obì strany,
poøádá Evropský úèetní dvùr v Lucemburku.

8.2 Osvìdèení o správnosti

40. S platností od roku 1994 Maastrichtská smlouva od Evropského úèetního dvora
po aduje, aby Evropskému parlamentu a Radì pøedkládal roèní osvìdèení o správnosti (SOA),
potvrzující spolehlivost úètù Spoleèenství a zákonnost a regulérnost transakcí, které jsou jejich
základem. Evropský úèetní dvùr s národními kontrolními institucemi diskutoval o tom, jak by se
mohl spolehnout na práci tìchto organizací, aby se sní ilo mno ství práce, kterou  musí



125

vykonávat. Musí se ještì domluvit o tom, do jaké míry mù e pou ívat výsledky práce jiných
kontrolních orgánù a také o formì, v ní  budou tyto výsledky oznamovány Evropskému úèetnímu
dvoru.

41. První osvìdèení o správnosti a s ním související zvláštní zprávu vystavil Evropský
úèetní dvùr v listopadu 1995. Evropský úèetní dvùr oznámil, e není schopen poskytnout
pozitivní globální osvìdèení o úètech kvùli mno ství chyb zjištìných ve vzorku platebních
transakcí, které zkoumal. Toto osvìdèení by nicménì mìlo být pro parlament Spojeného království
urèitou zárukou, pokud jde o pou ívání finanèních prostøedkù EU v jiných èlenských státech.
Po adavek poskytovat osvìdèení o správnosti vedl ke znaènému zvýšení poètu návštìv
Evropského úèetního dvora ve všech èlenských státech, vèetnì Spojeného království. Poèet misí
do Spojeného království tak vzrostl z asi deseti v roce 1993 na 22 v roce 1996.

42. Národní kontrolní úøad má zájem spolupracovat s Evropským úèetním dvorem na
vypracovávání osvìdèení o správnosti. Poskytl této instituci  rady ohlednì auditorské metodiky a
statistiky a diskutoval s jejími pracovníky o tom, jak mù e Evropský úèetní dvùr vyu ít práce
vykonané Národním kontrolním úøadem ve vztahu k  transakcím ES v úètech ministerstev.
Revizor a generální auditor uveøejnil v bøeznu 1997 materiál nazvaný “Výroèní zpráva
Evropského úèetního dvora a Osvìdèení o správnosti za rok 1995“. Tato zpráva shrnovala  hlavní
zjištìní ze zprávy Evropského úèetního dvora a upozoròovala na zmínky o Spojeném království.
Zdùraznila, jak dùle ité je dosáhnout zlepšení ve finanèních výkazech Spoleèenství, aby bylo
mo né poskytnout u iteènìjší informace a zvýšit odpovìdnost Komise. Evropský úèetní dvùr
tento vývoj uvítal a pravdìpodobnì bude chtít povzbudit jiné národní kontrolní instituce, aby
uèinily nìco podobného.

8.3 Kontaktní výbor

43. Na podporu rozvíjení kontaktních dohod s Evropským úèetním dvorem byl ustaven
Kontaktní výbor, který mìl fungovat regulérní sdìlovací kanál, pokud jde o zále itosti auditu v
EU. Kontaktní výbor se skládá prezidentù národních kontrolních institucí všech patnácti
èlenských státù  a z pøedsedy Evropského úèetního dvora. Obvykle se schází jednou roènì,
v listopadu, aby projednal aktuální záva né otázky. Kterýkoliv èlen tohoto výboru však mù e
kdykoliv svolat schùzku, kdyby si myslel, e je zapotøebí projednat záva né zále itosti pøed
výroèní schùzkou.

44. Tyto schùzky poskytují Evropskému úèetnímu dvoru pøíle itost k tomu, aby  hledal
oblasti pro potenciální spolupráci s národními kontrolními institucemi. Dávají také národním
kontrolním institucím mo nost vzájemnì sdílet své zkušenosti, pokud jde o audit finanèních
prostøedkù EU v èlenských státech. V posledních letech se Kontaktní výbor zabýval takovými
otázkami, jako je osvìdèení o správnosti, audit DPH a spoleèné auditorské standardy.

45. Diskuse Kontaktního výboru jsou vìtšinou zalo eny na zprávách, které tomuto výboru
pøedkládají pracovní skupiny, které jsou v dy vytváøeny pro daný úèel, aby prozkoumaly nìkteré
specifické otázky. Èlenství v tìchto skupinách je dobrovolné. Národní kontrolní úøad však poslal
své zástupce - odborníky - do vìtšiny z nich, proto e umo òují vymìòovat si pomìrnì
neformálním zpùsobem auditorské metodiky a jiné informace.
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46. Pro daný úèel vytvoøená pracovní skupina, která se zabývá auditorskými standardy,
právì dokonèuje patnáct provádìcích smìrnic Evropské unie. Národní kontrolní úøad uznává
potøebu smìrnic, které by pomohly pøi realizaci pøijatých auditorských standardù INTOSAI.
Stálou politikou Národního kontrolního úøadu je však dodr ovat auditorské standardy, které
vyhlásil Úøad pro auditorské postupy Spojeného království. Národní kontrolní úøad si je také
stále vìdom potøeby minimalizovat jakékoliv nepatøièné zdvojování auditorského úsilí, k nìmu
dochází, kdy  regionální skupiny koncipují odlišné standardy. Úèelem smìrnic EU je vytvoøit
základ pro zavedení pøijatých auditorských standardù do praktického provozu. ádná z tìchto
smìrnic zatím nebyla v provozu otestována.

47. Devìt smìrnic - plánování auditu; záva nost  a riziko; auditorské doklady a pøístup;
hodnocení vnitøní kontroly a testování souladu s právními pøedpisy; auditorský výbìr; vyu ití
práce jiných auditorù a expertù; dokumentace; podávání zpráv; a osvìdèení o kvalitì - bylo
dokonèeno a pøedlo eno Kontaktnímu výboru. Zbývajících šest - analytické postupy; audit
informaèních systémù; podvody a neregulérnosti; audit výsledkù; audit nefinanèních údajù; a
podpora dobré úèetní praxe - jsou v koneèných fázích schvalování. A  budou tyto smìrnice
dokonèeny, pracovní skupina je hodlá vydat jako jediný dokument v rùzných jazycích
Spoleèenství. Národní kontrolní úøad vidí v pøijetí souboru spoleèných auditorských standardù
pøedpoklad pro úèinnou spolupráci se všemi èlenskými státy Unie. Budoucí spoleèné nebo
soubì né audity aktivit EU by mìly poskytnout pøíle itost k otestování tìchto smìrnic v praxi.

8.4 Doèasné pøelo ení pracovníkù Národního kontrolního úøadu

48. Národní kontrolní instituce ka dého èlenského státu je vyzvána, aby doèasnì pøelo ila
jednoho auditora k Evropskému úèetnímu dvoru. Tato místa v Institutu národní kontroly (Institut
de Contrôle Nationale - ICN) nejsou spojena s ádným oficiálním právním postavením a
úøedníci nemají v dobì svého pobytu u Evropského úèetního dvora ádné specifické kompetence;
pùsobí pøevá nì jako vedoucí auditorských týmù. Ji  se však pracuje na tom, aby se odstranily
nejasnosti, pokud jde o úlohu úøedníkù na tìchto pozicích v ICN, a vypracovaly formální
kompetence.

49. Èas od èasu se Evropský úèetní dvùr pokusí obsadit pracovníky, kteøí k nìmu byli
doèasnì, na pevnì stanovenou dobu, pøelo eni z národních kontrolních institucí èlenských státù
jiná volná místa. V posledních osmi letech poskytl Národní kontrolní úøad osmnáct pracovníkù
Evropskému úèetnímu dvoru a devìt pracovníkù Evropské komisi. V souèasné dobì je u
Evropského úèetního dvora šest doèasnì pøelo ených pracovníkù Národního kontrolního úøadu a
dva jsou u Komise, zatímco další tøi se stali stálými úøedníky.

8.5 Komise

50. Národní kontrolní úøad mìl v posledních letech významnì ménì kontaktù s Evropskou
komisí ne  s Evropským úèetním dvorem, ale pokud se kontaktù s Komisí podaøilo dosáhnout -
jako v pøípadì pøípravy na šetøení zamìøené na  podvody a neregulérnosti v souvislosti s
programy realizovanými v rámci Spoleèné zemìdìlské politiky - byly, jak se ukázalo, cenné.
V poslední dobì se tyto kontakty rozšíøily, kdy  øada pracovníkù Komise navštívila Národní
kontrolní úøad, aby tam diskutovali o pøístupu tohoto úøadu k auditu zamìøenému na
porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky a o mo nosti uspoøádat tam
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semináø o boji proti podvodùm a neregulérnostem, k nim  dochází v souvislosti se strukturálními
fondy. Cílem je dát dohromady odborníky z významných organizací, aby diskutovali o
spoleèných problémech.
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9 Zdroje

51. Není mo né zvláš  zjiš ovat, kolik úsilí pracovníkù se pøi  provádìní auditu
pøidìlovacích úètù ministerstev a agentur Spojeného království, jimi  vìtšina finanèních
prostøedkù EU prochází, vztahuje výhradnì k výdajùm Evropské unie. Hrubý odhad zdrojù
pou itých na všechny aspekty práce související s EU, vèetnì kontaktù s Evropským úèetním
dvorem a zabývání se otázkami politiky EU, by naznaèoval, e pøedstavují pøibli nì dvì procenta
z èasu tohoto úøadu. To zhruba odpovídá pomìru výdajù Spojeného království, které jsou
zajiš ovány z rozpoètu Evropského spoleèenství.

10 Závìry

52. Hlavní závìry, které mù eme vyvodit z vlivu èlenství Spojeného království v Evropské
unii na Národní kontrolní úøad, jsou:

i.  Národní kontrolní úøad je podøízen britskému parlamentu, ne  Evropskému
parlamentu. Od Národního kontrolního úøadu se nepo aduje, aby provádìl šetøení,
která by mìla Evropský parlament ujistit o tom, e vlo ené finanèní prostøedky
pøinášejí hodnotu.

 
i.  Národní kontrolní úøad neprovádí audit transakcí Evropského spoleèenství

samostatnì. Místo toho jsou tyto transakce pøezkoumávány v rámci auditu úètù
ministerstev Spojeného království. Postupy, které Národní kontrolní úøad pou ívá pro
finanèní audit, se bìhem èasu vyvíjely a tam, kde to bylo vhodné, byly vytøíbeny a
zdokonaleny.

 
i.  Proto e záva nost a auditorská metodika, které pøijal  Národní kontrolní úøad, mají

podpoøit úèty Spojeného království, výsledky se nevztahují k jednotlivým
programùm.

 
i.  Úèelem kontrol regulérnosti, které Národní kontrolní úøad provádí, je zajistit, aby

platby vyhovovaly naøízením Evropské unie. Objem a slo itost takové legislativy
budou mít pravdìpodobnì vliv na zdroje vynakládané na kontroly regulérnosti
v budoucnosti.

 
i.  Úèetní metodika a standardy, které se pou ívají pøi ovìøování národních úètù fondu

EAGGF, se mohou od jednoho ovìøovacího orgánu ke druhému významnì lišit. Mù e
tu být prostor pro urèení významu jakýchkoliv záva ných rozdílù v pøístupech
pøijatých rùznými èlenskými státy.

 
i.  Je v zájmu Spojeného království, aby audit provádìný Evropským úèetním dvorem byl

úèinný, a proto se Národní kontrolní úøad sna í o to, aby s Evropským úèetním
dvorem na auditech pokud mo no spolupracoval. Zvýšení úrovnì pøímé spolupráce
s Evropským úèetním dvorem, napøíklad tím, e se Národní kontrolní úøad pøipojí
k jeho misím ve Spojeném království, je u iteèné pro obì strany. Je tøeba peèlivì
zvá it, jaký prospìch by Národní kontrolní úøad mohl získat a jakou hodnotu  navíc
by mu pøineslo, kdyby  do této oblasti vlo il své další zdroje.

 
i.  Parlament projevuje stále vìtší zájem o finance Spoleèenství a o vztahy mezi

Evropským úèetním dvorem a Národním kontrolním úøadem. Souèasnì však
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pravdìpodobnì bude i nadále obtí né najít v oblastech, za které odpovídají
ministerstva a orgány Spojeného království, vhodný prostor pro audit zamìøený na
porovnávání získané hodnoty s vlo enými finanèními prostøedky.

 
i.  Mo nosti pro soubì né audity s Evropským úèetním dvorem byly zatím omezené;

existuje prostor zvýšení úrovnì spolupráce s Evropským úèetním dvorem a provádìní
vìtšího poètu soubì ných auditù v budoucnosti.

 
i.  Spojené království uveøejnilo výroèní zprávu o zjištìních ze zprávy Evropského

úèetního dvora a z jeho osvìdèení o správnosti.
 
i.  S výhledem na zvýšení poètu èlenù v Evropské unii bude pravdìpodobnì zapotøebí

udr ovat velikost kontaktních pracovních skupin na takové úrovni, aby tyto skupiny
byly snadno ovladatelné a efektivní.

 
i.  Evropské národní kontrolní instituce by mìly i nadále zdùrazòovat význam

zdokonalování finanèních výkazù Spoleèenství, aby tyto výkazy  poskytovaly více
u iteèných informací a zvýšily odpovìdnost Komise.
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PØÍLOHA 1. TECHNICKÁ POZNÁMKA O VZTAHU MEZI ROZPOÈTEM
EVROPSKÉHO SPOLEÈENSTVÍ A NÁRODNÍMI VEØEJNÝMI FINANCEMI

VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

1 Úvod

1. Tato poznámka popisuje hlavní znaky vztahu mezi rozpoètem Spoleèenství a národním
rozpoètem. Mìla by v prvé øadì pomoci tìm, kdo se potøebují nìco dozvìdìt o vlivu financí
Spoleèenství na národní veøejné finance, spíše ne  aby byla úvodem do financí Spoleèenství.

2. Nejdùle itìjší èísla

2. Výdaje z rozpoètu Spoleèenství v souèasné dobì èiní asi 70 miliard �, co  je zhruba
ekvivalent celkových výdajù orgánù místní správy ve Spojeném království (v èervnu 1997
pøipadalo na � asi 1,40 ECU). Hrubý pøíspìvek Spojeného království je obvykle asi 14 procent
této èástky. Celkové pøíjmy veøejného sektoru ve Spojeném království mezi jednotlivými roky
kolísají, ale jestli e vezmeme rok s rokem, dosahují asi 8 procent z rozpoètu ES (4,5 miliard �).
Jako uznání rozdílu mezi svým hrubým pøíspìvkem a svými pøíjmy dostává  Spojené království
sní ení, které zhruba øeèeno sni uje jeho èistý pøíspìvek o dvì tøetiny, v dy s roèním zpo dìním.
V roce 1966 toto sní ení èinilo asi 2 miliardy � a èistý pøíspìvek asi 2,5 miliard �; tato èísla
z roku na rok významnì kolísají.

3. Pøíjmová strana rozpoètu

3. V rozpoètu Spojeného království nejsou finance ES na stranì pøíjmù vùbec uvedeny.
Pøíjmy z nìkterých daní se odvádìjí Spoleèenství celé (tradièní vlastní zdroje, tj. celní poplatky a
zemìdìlské a cukerné dávky) nebo zèásti (DPH). Tyto pøíjmy se objevují v národních úètech
stejnì jako jakékoliv jiné pøíjmy a jako takové jsou zachycovány ve finanèním výkaze a ve zprávì
o rozpoètu.

4 Výdajová strana rozpoètu

4.1 Všeobecné zásady

4. Ve Spojeném království je celý vliv financí Spoleèenství vykazován na výdajové stranì
národního rozpoètu, aby bylo mo né dát parlamentu a daòovému poplatníkovi pokud mo no
maximálnì smysluplné informace. Podrobné úpravy mají zajistit, e rozdìlení veøejných výdajù
ve Spojeném království z obou rozpoètù bude pokud mo no optimální, aèkoliv Spojené
království mù e samozøejmì mnohem ménì kontrolovat objem  rozpoètu ES a rozdìlování výdajù
z tohoto rozpoètu. Tyto systémy také posilují rozpoètovou disciplínu jak u národního rozpoètu,
tak u rozpoètu ES. Sna í se zabránit dojmu, e rozpoèet ES je dobrá vìc, která je zadarmo, a také
se sna í pokud mo no vynahradit nedostatky v ústøedních finanèních funkcích institucí
Spoleèenství. Podobné cíle sledují i nìkteré jiné státy; napøíklad ve Francii je hrubý pøíspìvek
vykazován jako „dávka“ na pøíjmové stranì národního rozpoètu.
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4.2 Plánování veøejných výdajù

5. Nejdùle itìjší body jsou následující:

• S výdaji veøejného sektoru Spojeného království financovanými z pøíjmù od ES
zachází pøíslušné ministerstvo Spojeného království jako s výdaji (hlavnì jde o
zemìdìlství a strukturální fondy). Ministerstva potøebují mít pro výdaje financované
tìmito pøíjmy krytí veøejných výdajù, tzn. oprávnìní vynakládat finanèní prostøedky,
stejnì jako potøebují mít  krytí pro jakékoliv jiné veøejné výdaje.

 • Podíl Spojeného království (asi 14 procent) na nákladech Spoleèenství na zahranièní
pomoc je souèástí rozpoètu ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID) a jako takový
je plánován.

• S èistým pøíspìvkem Spojeného království, který mù eme prakticky vzato
charakterizovat jako „èisté platby“, se zachází jako se samostatným programem, za
který odpovídá ministerstvo financí.

Jinak øeèeno, v plánech veøejných výdajù se s pøíjmy Spojeného království od ES
zachází jako s výdaji pøíslušného ministerstva a s èistým pøíspìvkem jako se zatí ením
ministerstva financí, které musí být oddìleno od celku, který je k dispozici  pro národní výdaje.
Pøíjmy plus èistý pøíspìvek se rovnají hrubému pøíspìvku po sní ení, který (kdy  vezmeme rok s
rokem) je èástkou hotovosti, kterou Spojené království skuteènì pøedává ES.

6. Kromì pøíjmù veøejného sektoru dostává soukromý sektor Spojeného království platby
pøímo od ES; tyto platby jsou financovány z èistého pøíspìvku Spojeného království Evropskému
spoleèenství. Jsou øádovì ve výši 500 miliónù � roènì (velká èást z nich je urèena na výzkum) a
jsou zahrnovány do výpoètu sní ení.
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7. Jiný zpùsob, jak se na tyto vìci mù eme dívat, je rozlo it pøíspìvek Spojeného
království podle pøevodu prostøedkù, tzn. spíše z ekonomického ne  z právního hlediska.

Èástky pøibli ného trendu
v souèasnosti  (v miliardách �)

Hrubý pøíspìvek
   minus sní ení 3

 9,1
(2,4)
____

Hrubý pøíspìvek po sní ení
(pøevedená hotovost)
   minus pøíjmy veøejného sektoru

Spojeného království

 6,7
(4,3)
____

Èistý pøíspìvek Spojeného království
   minus4 „podíl“ Spojeného království

na rozpoètu pomoci ES (pøipisovaný
ministerstvu pro mezinárodní rozvoj),
tj. pøevody plateb do tøetích zemí

 2,4
 (0,6)
____

„Èisté platby“ Spojeného království“
(souhrn plánovaných veøejných
výdajù)
   minus pøevody do soukromého

sektoru Spojeného království
prostøednictví rozpoètu ES

1,8

(0,4)
___

Pøevod Spojeného království do
ostatních zemí ES 1,3

_______________
3 Zalo eno na údajích z minulého roku.
4 Také minus nìkteré další, menší opravné polo ky.
_______________

8. Z historického hlediska rostou výdaje Spoleèenství mnohem rychleji ne  národní
výdaje. Dùsledek toho je, e u daného cíle národních veøejných výdajù rùst èistého pøíspìvku
Spojeného království vytìsní priority národních výdajù, proto e na výdaje je ve Spojeném
království k dispozici ménì finanèních prostøedkù. Ale rùst hrubého pøíspìvku také ovlivòuje
národní priority, i kdy  se pøíjmy Spojeného království zvyšují natolik, aby èistý pøíspìvek byl
stále stabilní, proto e tyto pøíjmy z rozpoètu ES financují výdaje, které nejsou nutnì v souladu
s prioritami Spojeného království.

9. Systémy veøejných výdajù Spojeného království mají øadu znakù, které mají tyto
úèinky vyrovnávat. Hlavní zásada je, e zvýšení výdajù Spoleèenství by mìla být pokud mo no
vyrovnávána sní eními ekvivalentních výdajù Spojeného království, spíše ne  sní ením výdajù
Spojeného království jako celku. Tuto zásadu bývalý francouzský ministr pro rozpoèet
charakterizoval jako principe de constance a øídí se jí i jiné èlenské státy. Ve Spojeném
království jsou tyto mechanismy následující:

10. Zaprvé ministerstva Spojeného království musí mít pro výdaje financované pøíjmy
z rozpoètu ES plné krytí veøejných výdajù (tzn. oprávnìní vynakládat finanèní prostøedky [které
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mají] ve svých schválených výdajových plánech), nemohou tedy prostì jen pøijímat peníze
z Bruselu a pøidávat je do svých plánù. Dvì hlavní oblasti jsou:

• zemìdìlství, které je  sektorem sui generis (jedineèným), proto e zemìdìlská politika a
výdaje jsou z velké èásti urèovány Spoleèenstvím, a výdaje CAP jsou mnohem vìtší ne
národní výdaje; a

• strukturální fondy, pro které existuje sluèovací  mechanismus, který má brát v úvahu
mechanické obtí e [vznikající] pøi plánování pøíjmù od ES. Tento sluèovací
mechanismus je v podstatì formou pojištìní proti neoèekávaným schodkùm pøi
zajiš ování pøíjmù, na nìm  je zúèastnìna vìtšina pøíslušných ministerstev. (Skotsko a
Wales se nezúèastní, proto e k zarovnávání vrcholù a pøevodù v pøíjmech pou ívají
„bloky“).

11. Legislativa Spoleèenství po aduje, aby výdaje ze strukturálního fondu byly
„pøídavkem“ k tomu, co by èlenské státy jinak vydaly. Souèasný po adavek pøídavnosti, který
pøedkládá Spoleèenství, znamená, e národní finance pro strukturální úèely by nemìly být menší
ne  v pøedchozím programovacím období. Podobnì jako jiné èlenské státy i Spojené království
pravidelnì Komisi prokazuje, e tyto po adavky respektovalo.

12. Na zahranièní výdaje Spoleèenství, tzn. na pomoc neèlenským zemím, se vztahuje
systém pøisuzování (attribution). Podíl Spojeného království na tìchto výdajích je zahrnut
v plánech DFID, tzn.  - zhruba vyjádøeno - èástka, kterou má DFID k dispozici pro výdaje na
bilaterální pomoc, je jejich celkové krytí, minus èástka pomoci ES, o ní  se soudí, e bude
financována Spojeným královstvím. Podobná opatøení platí i pro jiné zahranièní výdaje,
napøíklad pro Spoleènou zahranièní a bezpeènostní politiku, aèkoliv tyto èástky jsou mnohem
menší.

13. A nakonec,  pro vnitøní politiku Spoleèenství (výzkum, TENS a hrstku ménì
významných politik, týkajících se kultury, zdraví, ivotního prostøedí, atd.). platí mechanismus
EUROPES. Tyto politiky vìtšinou zahrnují pøevody pøímo do soukromého sektoru v èlenských
státech, napøíklad na výzkum, i kdy  existují i pøevody do veøejného sektoru. Platí zde zásada,
e úpravy výše výdajù Spoleèenství jsou vyrovnávány úpravami v ekvivalentní oblasti národních

výdajù. Úèinek je podobný úèinku pøisuzování na rozpoètu DFID; rùst výdajù Spoleèenství
znamená, e vìtší èást prostøedkù vynalo ených ve Spojeném království pøidìluje Brusel a menší
èást Londýn. Mechanismus je však odlišný, proto e odrá í skuteènost, e vzhledem k šíøi a
rozmanitosti výdajù Spoleèenství v oblasti vnitøní politiku je tøeba pokrýt vìtší poèet
ministerstev a ministerských výdajových programù.

14. Mechanismus EUROPES vyrovnává pøíslušné pøíjmy veøejného sektoru Spojeného
království s celkovými úpravami tohoto mechanismu. S takovými pøíjmy veøejného sektoru se
zachází tak, jak je uvedeno v odstavci 10 výše.

15. EUROPES funguje prostøednictvím sni ování pøíslušných dolních limitù ministerstev.
Ministerstva musí uvést pøesvìdèivé dùvody pro další krytí, jestli e mají pocit, e tato sní ení
nemohou provést bez nepøijatelného poškození svých národních zámìrù.
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PØÍLOHA 1. STUDIE ROZPOÈTOVÝCH PRAVIDEL A POSTUPÙ POU ÍVANÝCH
V ÈLENSKÝCH STÁTECH

Generální øeditelství XIX v souèasné dobì provádí ve spolupráci s Mezinárodním
institutem správních vìd studii zamìøenou na „Rozpoètová pravidla a postupy v èlenských
státech“. Tato studie, která bude dokonèena v záøí 1997, pøinese mezi jiným pøehled postupù a
rozpoètových zásad, pou ívaných v èlenských zemích. Kontaktní osoby jsou Jean-Pierre Baché,
vedoucí útvaru, Generální øeditelství XIX, rozpoèty, a Catherine Bourtembourg, zástupce
generálního øeditele IIAS.

Pøehled rozpoètových postupù ES

Rozpoètové postupy Spoleèenství mají tøi hlavní slo ky.

Zaprvé, strop vlastních zdrojù (own resources - OR), který stanoví absolutní horní limit
pøíjmu, který mù e ES získat od èlenských státù. To bude od roku 1999 1,27 procent HNP
Spoleèenství. Proto e rozpoèet Spoleèenství musí být vyrovnaný (tzn., e si Spoleèenství nesmí
vypùjèovat), tento strop pøedstavuje horní limit, pokud jde o to, kolik se mù e vydat ( s výhradou
nìkterých menších, rùzných, pøíjmových polo ek). Strop vlastních zdrojù je stanoven
v rozhodnutí o vlastních zdrojích, jeho  zmìny musí být jednomyslnì schváleny èlenskými státy
v Radì a musí být ratifikovány èlenskými státy s pou itím podobného postupu jako pøi ratifikaci
zmìn Smlouvy (tzn. e ve vìtšinì èlenských státù se vy aduje souhlas národních parlamentù).

Zadruhé, plány støednìdobých výdajù známé jako finanèní perspektivy. Tyto plány
stanoví výdajové profily pro hlavní kategorie výdajù na období 5/7 let (naposledy to byl plán na
období 1993-1999, schválený na Evropské radì v Edinburku v prosinci 1992). Finanèní
perspektivy jsou zalo eny na Meziinstitucionální smlouvì mezi Radou, Komisí a Evropským
parlamentem, spíše ne  na formálním právním nástroji, a nemají právní postavení podobné
Smlouvì, které má strop vlastních zdrojù.

Souèasná finanèní perspektiva konèí v roce 1999. Oèekává se, e bude schválena další
finanèní perspektiva, ádný právní po adavek pro to však neexistuje.

Souèasná finanèní perspektiva byla schválena jednohlasnì Evropskou radou a mù e být
zmìnìna, pokud tato zmìna bude v Radì schválena kvalifikovanou vìtšinou hlasù a  pokud k ní dá
souhlas Evropský parlament (ale v dy v rámci stropu vlastních zdrojù).

Zatøetí, roèní rozpoèet Spoleèenství. To je právní nástroj, který opravòuje pøíjmy a
výdaje pro pøíslušný rok. Rozpoèet podle Smlouvy musí být takový, aby bylo mo né si jej
dovolit v rámci stropu vlastních zdrojù, a podle Meziinstitucionální dohody musí být takový, aby
bylo mo né si jej dovolit v rámci finanèní perspektivy.

Postup pro roèní rozpoèet je slo itý; zahrnuje i pohyb v obou smìrech - „navette“ -
mezi Radou a Evropským parlamentem.

Struènì øeèeno:

1. Komise vypracuje pøedbì ný návrh rozpoètu (Preliminary Draft Budget -PDB) v
kvìtnu pøedchozího roku;
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2. Rada uspoøádá v èervenci první ètení v Radì pro rozpoèet, aby mohla pøijmout
návrh rozpoètu (Draft Budget - DB). K tomu dojde po diskusích mezi
Pøedsednictvím, Komisí a Parlamentem (trialog) a po podrobné pøípravì, kterou se
zabývají  úøedníci ve Výboru pro rozpoèet, který je souèástí   Rady (v nìm
obvykle pracují úøedníci ministerstva financí/ ministerstva pro rozpoèet, kteøí jsou
tam doèasnì pøelo eni, aby pomohli stálým zástupcùm);

 
3. Evropský parlament uspoøádá první ètení návrhu rozpoètu v øíjnu, návrh rozpoètu

pozmìní a vrátí jej Radì;
 
4. Rada pro rozpoèet uspoøádá druhé ètení v listopadu a pak návrh rozpoètu vrátí

Parlamentu;
 
5. Parlament pøijme koneèný; neboli pøijatý rozpoèet (Adopted Budget), obvykle

v prosinci.

Bìhem tìchto výmìn je hlavní zásadou to, e Rada má poslední slovo u  „povinných“
výdajù ( z nich  pøevá ná èást jsou výdaje na zemìdìlství) a Parlament má poslední slovo u
„nepovinných“ výdajù (vìtšina jiných výdajù, které nejsou výdaji na zemìdìlství).

Podrobné postupy a pravidla jsou slo ité. Je tøeba, aby se nové èlenské státy  s tìmito
postupy a pravidly seznámily tak dobøe,  aby s nimi mohly pracovat.

A koneènì, výdaje z rozpoètu Spoleèenství musí mít právní základ, tzn. e musí existovat
legislativa Spoleèenství, která opravòuje politiku, na kterou mají být finanèní prostøedky
vynalo eny. Polo ka v rozpoètu Spoleèenství sama o sobì neopravòuje k výdaji  tam, kde chybí
právní základ.
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Pøíloha 2. Proces zúètování

Výdaje na základì zemìdìlských programù podléhají regulaèním ustanovením, která
vy adují, aby výdaje byly provádìny podle pravidel Spoleèenství v rámci spoleèné organizace
trhù. Aby Komise mohla zajistit, e tato ustanovení budou splnìna, po adovala od èlenských
státù, aby od úèetního roku 1996 zavedly nová opatøení. Byla to tato opatøení:

• všechny èlenské státy by mìly formálnì potvrdit platební agentury odpovìdné za øízení
programù fondu EAGGF, pod podmínkou dodr ení administrativních a kontrolních
kritérií;

• pokud bude potvrzeno více platebních agentur ne  jedna, má být jmenován Koordinaèní
orgán, který bude fungovat jako zástupce èlenského státu a jeho  úkolem bude
rozšiøovat písemné materiály Komise, podporovat sladìnou realizaci programu, zasílat
Komisi  informace stanovené v naøízeních a zajistit, e všechny úèetní informace
po adované pro statistické a kontrolní úèely budou uchovávány, aby byly Komisi
k dispozici. (Koordinaèním orgánem ve Spojeném království je Intervenèní úøad);

• ka dý èlenský stát má jmenovat nezávislý ovìøovací orgán, který bude  provádìt audit a
vystavovat o svìdèení o úplnosti a pøesnosti úètù fondu EAGGF a o dodr ování kritérií
stanovených pro platební agenturu. (Tímto nezávislým ovìøovacím orgánem je ve
Spojeném království Národní kontrolní úøad.)

Postup roèního zúètování se dìlí do dvou èástí. Je to èást finanèní (na základì úètù a
podpùrného osvìdèení, zasílaného èlenskými státy) a èást inspekèní (zalo ená na inspekcích,
které auditoøi Komise provádìjí na místì, aby zkontrolovali dodr ování regulaèních po adavkù
programu).

Pokud inspekèní audit odhalí nìjakou slabou stránku v postupech, Komise pøedlo í
návrhy na zamítnutí (vetování) èásti výdajù programu; v tomto zamítnutí se bude odrá et míra
rizika, jemu  tyto nedostatky podle názoru Komise vystavily finanèní prostøedky Spoleèenství.
Zamítnutí se nesmí týkat výdajù provedených døíve ne  dvacet ètyøi mìsíce pøed tím, ne
Komise formálnì oznámila svá zjištìní. Výsledky auditu a jakékoliv z nich vyplývající zamítnutí
budou pøed tím, ne  bude vydáno formální oznámení, v plné šíøi projednáno s Komisí. Èlenské
státy se pak mohou odvolat k Dohodovacímu orgánu, jeho  funkcí je rozdílné postoje Komise a
pøíslušného èlenského státu uvést v soulad.

Finanèní dùsledky inspekèních auditù budou zahrnuty do finanèního rozhodnutí, které
má být uèinìno do 30. dubna následujícího úèetního roku. Uveøejnìné rozhodnutí Komise
konkrétnì uvádí èástky uznané pro financování fondu EAGGF. Tyto sumy zahrnují úèetní
opravné polo ky a opravy, z nich  nìkteré mohou být ve prospìch èlenského státu. Po aduje se,
aby èistá èástka, která byla zamítnuta, byla refundována Komisi. Rozhodnutí Komise je mo né
zvrátit pouze úspìšným protestem u Evropského soudního dvora, který musí být zahájen do dvou
mìsícù od uveøejnìní nebo od jakéhokoliv pøedchozího formálního oznámení.

[Ve Spojeném království vedou tyto finanèní dùsledky k finanènímu zatí ení ministerstva
financí.]
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PØÍLOHA 3. SEZNAM U ITEÈNÝCH POJMÙ

A priori audit/
pøedbì ný audit

Viz ex ante control/pøedbì ná kontrola.

A posteriori
audit/následný
audit

Viz ex post control/následná kontrola).

Accountability/
odpovìdnost
[v øízení]

Klíèový pojem v teorii a praxi moderního øízení. Znamená, e
mana eøi jsou odpovìdní za provedení stanoveného souboru povinností
nebo úkolù a za dodr ování  pravidel a standardù, které se vztahují na
jejich pozici. Osoba nebo orgán, jim  se mana er musí podøídit a jim
odpovídá za své èiny, jsou jasnì urèeny a mana er mù e být odmìnìn
za dobrý výkon nebo mù e nést následky nedostateèného výkonu.
Mana er organizaèního útvaru mù e být také èinìn odpovìdným za
èiny svých podøízených.

Vlády zavádìjící reformy v øízení veøejných orgánù se vìtšinou sna í
dát mana erùm vìtší pru nost a autonomii, aby tak zlepšily efektivitu a
úèinnost svých operací. Proto e tento pøístup dává mana erovi vìtší
rozhodovací pravomoc, souèástí tìchto reforem byl i mnohem vìtší
dùraz na odpovìdnost jako na prostøedek umo òující vyvá it a
kontrolovat uplatòování této pravomoci mana erem. Ve vztahu k práci
vykonávané ministerstvy a vládními orgány mù e být odpovìdnost buï

• vnitøní, vùèi vyšší úrovni øízení, pøi ní  jsou mana eøi pravidelnì
posuzováni podle toho, jak splnili úkoly stanovené ve svém popisu
práce, a pøi ní  zvýšení platu a/nebo vyhlídky na  povýšení èasto závisí
na výsledku takového posouzení (hodnocení pracovního výkonu);
anebo

• vnìjší, vùèi parlamentu, veøejným nebo ústøedním orgánùm, jako je
napøíklad nejvyšší kontrolní instituce (SAI), pøi ní  mana eøi
odpovídají za svùj výkon (a, v pøípadì vyšších úøedníkù, za výkon
organizace, kterou øídí).

Accounting
controls/
úèetní
kontroly

Postupy a dokumentace týkající se zabezpeèení aktiv, vedení
a zaznamenávání finanèních transakcí a spolehlivosti finanèních
záznamù. Èasto jsou zalo eny na standardech vydaných ministerstvem
financí nebo nejvyšší kontrolní institucí, aby se zajistila srovnatelnost
úèetní praxe na všech ministerstvech a dodr ování národních a/nebo
mezinárodních konvencí. Viz také Control/Kontrola (1).
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Accruals
account/
úèet èasového
rozlišení

Èást úèetních záznamù zachycující pasiva. Napøíklad jestli e
organizace za slu by, které obdr ela, platí roènì zpìtnì k 30. èervnu
èástku 100 000 ECU, pak  do 31. prosince obdr ela 50 procent tìchto
slu eb bez jakékoliv úhrady a mìla by si k 31. prosinci vytvoøit
polo ku èasového rozlišení pro pasivum
50 000 ECU.

Administrative
controls/
administrativní
kontroly

Týkají se nefinanèních postupù a záznamù ministerstev, které zajiš ují
dodr ování pravidel, jimi  se øídí takové èinnosti jako napøíklad:

•  jmenování nebo povýšení zamìstnancù a disciplinární øízení proti
zamìstnancùm;

•  veøejné zakázky;
•  poskytnutí stejných pøíle itostí menšinovým skupinám;
•  zacházení s korespondencí;
•  cestování a zábava, atd. Viz také Control/Kontrola  (1)

Appropriation
accounts/
pøídìlové úèty

V praxi mají mnoho rùzných pou ití, mohou se však vztahovat
k finanèním prostøedkùm, které si organizace zvláš  vyhradila pro
specifické úèely. Napøíklad si vláda mù e zøídit pøídìlový úèet, aby
mohla sledovat a zaznamenávat platby soukromým poradcùm.

Audit/
audit

Mù e být provádìn, aby byly splnìny po adavky vedení (vnitøní audit),
nebo jej mù e provádìt nejvyšší kontrolní instituce anebo kterýkoliv
jiný nezávislý auditor, aby byly splnìny zákonné  povinnosti (vnìjší
audit). Zvláštním úkolem vnitøního auditu je sledovat systémy øízení,
které pou ívá vedení podniku, a podávat hlavnímu vedení podniku
zprávy o nedostatcích a doporuèovat zlepšení. Audity mohou mít
velice rozdílné oblasti pùsobnosti. Patøí k nim:

•  financial audits/finanèní audity, zahrnující zkoumání finanèních
výkazù, podávání zpráv o nich a zkoumání úèetních systémù, na
nich  jsou tyto výkazy zalo eny;

 
•  compliance or regularity audits/inspekèní (dodr ovací) audity

neboli audity zamìøené na regulérnost, pøi nich  se zkoumá
dodr ování zákonných a administrativních opatøení, øádnost a
správnost øízení, finanèních systémù a systémù øízení, které
pou ívá vedení podniku; a

 
•  performance audits/ value for money audits// audity výkonu/

audity porovnávající získanou hodnotu s  finanèními
prostøedky na ni vynalo enými, pøi nich  se posuzuje øízení a
provozní výkon (hospodárnost, efektivnost a úèinnost) veøejných
programù, konkrétních ministerstev a orgánù pøi pou ívání
finanèních, personálních a jiných zdrojù pøi plnìní jejich cílù. Viz
také Control/ Kontrola (2).
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Auditors
certificate/
auditorské
osvìdèení

Zpráva auditora vypracovaná po provedení auditorských prací.
Napøíklad auditorská zpráva pøilo ená k finanèním výkazùm
organizace mù e být oznaèena za auditorské osvìdèení o tìchto
finanèních výkazech.

Audit evidence
/auditní doklady

Doklady nashromá dìné auditorem v rámci auditorských postupù.

Audit objectives/
cíle auditu

Definujte, jaké výsledky by mìl audit pøinést.

Audit report/
auditorská
zpráva

Zpráva auditora vypracovaná pro provedení auditorských prací.
Napøíklad v auditorské zprávì o finanèních výkazech organizace budou
vysvìtleny výsledky auditorovy práce v souvislosti s finanèními výkazy.

Audit risk/
auditorské riziko

Riziko, e postupy provedené auditorem nepovedou k odhalení
zále itostí, které, kdyby byly známy, by vy adovaly, aby byla
auditorská zpráva zmìnìna.

Audit sampling/
auditorský výbìr

Situace, kdy auditor své postupy provedl na vybraném vzorku pøíslušné
populace, který má význam pro auditorskou práci, místo na celé
populaci.

Authorization
(financial)/
autorizace
(finanèní)

Znamená, e autorizaèní orgán ovìøil a potvrdil, e pøíslušná èinnost
nebo transakce odpovídá zavedené politice a postupùm. (300.03.2a).

Budgeting/
rozpoètování

Proces, jeho  pomocí si organizace naplánuje své budoucí finanèní
aktivity.

Central agencies/
ústøední
orgány

Ty organizace ve výkonné slo ce, které koordinují aktivity provozních
ministerstev a orgánù a radí jim. Praxe v jednotlivých zemích se velice
liší, ale všeobecnì se k ústøedním orgánùm poèítají tyto:

•   ministerstvo financí;
•   Úøad vlády nebo ministerstvo, které pomáhá pøedsedovi vlády nebo
Radì ministrù pøi vytváøení a koordinaci politiky;
•   ministerstvo nebo orgán, které jsou odpovìdné za vytváøení a
koordinaci politiky ve vztahu k øízení lidských zdrojù ve veøejném
sektoru;
•   nejvyšší kontrolní instituce;
•   a ministerstvo zahranièí - v urèitých oblastech práce, napøíklad
v politice týkající se evropské integrace.
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Clearance of
accounts/
zúètování

Viz Pøíloha 2 o Zúètování.

Consolidated
accounts/
konsolidované
úèty

Úèty sestavené tak, aby odrá ely zále itosti skupiny subjektù.
Napøíklad ministerstvo nebo holdingová spoleènost s mnoha rùznými
provozními orgány nebo dceøinými spoleènostmi mohou sestavovat
konsolidované úèty, které odrá ejí zále itosti této organizace jako
celku, právì tak jako úèty pro ka dý provozní orgán/dceøinou
spoleènost.

Control, controls/
kontrolovat,
kontroly

Tyto výrazy mají ve vztahu k øízení a ke správì dva významy:

1. mechanismy a prostøedky pro poradenství, samoregulaci nebo
omezení, které mají zabránit nehodám, jako kdy  pilot øídí letadlo.
Mnoho jazykù nemá slova, která jsou pøímým ekvivalentem tohoto
významu slova „kontrolovat“. V nìkterých zemích, napøíklad
v Nizozemí, si vypùjèují toto anglické slovo a pou ívají je, aby
vyjádøili tento význam slova kontrolovat; a

2.  kontrolovat, ovìøovat, provádìt audit  nebo si ponechat kopie úètù.

Corruption/
korupce

Existuje mnoho rùzných definic tohoto pojmu. Jedna zní takto:
„aktivní nebo pasivní zneu ívání pravomocí veøejných úøedníkù
(jmenovaných nebo zvolených) k soukromému finanènímu nebo jinému
prospìchu.

Due professional
care/nále itá
profesionální
péèe

Vynalo ení takové péèe a dovednosti, jaká se oèekává od pøimìøenì
obezøetného a schopného auditora za podobných okolností. Nále itá
profesionální péèe se vynakládá, kdy  se audity provádìjí v souladu se
standardy stanovenými pro tuto profesi.

Economy,
efficiency and
effectiveness/
hospodárnost,
efektivnost a
úèinnost

• Hospodárnost znamená získání potøebných zdrojù (finance,
personální zdroje, budovy, zaøízení atd.), aby bylo mo né provádìt
nìjakou èinnost pøi nejni ších nákladech.

• Efektivnost znamená získání maximálního produktu z dané výše
zdrojù pou ívaných k provádìní nìjaké èinnosti.

• Úèinnost znamená stupeò dosa ení stanovených cílù nìjaké èinnosti.

Ex ante control/
pøedbì ná kontrola

Auditor se zabývá autorizací veøejného výdaje. Kontroluje pøijaté
platební pøíkazy a podpùrnou dokumentaci a zkoumá, zda pøíslušné
transakce byly nále itì autorizovány, zda jsou zákonné a regulérní a
zda je v rozpoètu dostateèné krytí.
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Ex post control/
následná kontrola

Existují alespoò tøi typy. Ty nejvyšší kontrolní instituce, které mají
soudní funkci, zkoumají záznamy jednotlivcù, kteøí jsou osobnì
zodpovìdní za pou ívání veøejných finanèních prostøedkù, a vynášejí
nad nimi svùj soud. Finanèní audit, vèetnì zkoumání dokumentace
vztahující se k øadì transakcí, umo òuje nejvyšší kontrolní instituci
podávat zprávy o státních úètech a vytváøí tak základ pro to, aby
zákonodárný orgán mohl v nìjaké formì uvolnit finanèní prostøedky
nebo vyslovit svùj názor na danou zále itost. Audit výkonu, který se
zamìøuje na konkrétní aspekty veøejných výdajù, se zabývá širšími
otázkami hospodárnosti, efektivnosti a úèinnosti1 .

(1 Viz:  „Státní audit v Evropské unii“. Národní kontrolní úøad. Spojené království
1996.)

External
auditors/
vnìjší
auditoøi

Auditoøi organizace, které tato organizace neøídí a kteøí se nemusejí
podøizovat cílùm, je  stanovila.  Èasto se rozlišují vnìjší auditoøi a
vnitøní auditoøi.

Financial control/
finanèní kontrola

Viz Management control /Kontrola øízení.

Financial
management/
finanèní øízení

Zahrnuje právní a administrativní systémy a postupy zavedené proto,
aby ministerstvùm a vládním orgánùm umo nily provádìt své aktivity
tak, aby se zajistilo správné pou ívání veøejných finanèních
prostøedkù,  které odpovídá stanoveným standardùm øádnosti a
regulérnosti. Tyto aktivity zahrnují získání pøíjmù, øízení a kontrolu
veøejných výdajù, finanèní úèetnictví a výkaznictví a v nìkterých
pøípadech i øízení aktiv.

Financial
statement/
finanèní výkaz

Úèty sestavené organizací proto, aby podaly zprávu o jejích finanèních
zále itostech. Finanèní výkazy jsou èasto pøipravovány podle
pøedpisù, které upravují takové zále itosti, jako je jejich obsah a
zveøejnìní.

Financial
statement
assertion/
tvrzení o
finanèních
výkazech

Tvrzení vztahující se k souboru finanèních výkazù, které auditor mù e
pova ovat za souèást auditorských postupù. Napøíklad mù e být
vysloveno tvrzení, e finanèní výkazy jsou úplným záznamem všech
finanèních transakcí provedených organizací v daném období; auditor
pak mù e provést urèité postupy, aby si toto tvrzení ovìøil.

Findings/
zjištìní

Pøíslušná konstatování faktù. Auditorská zjištìní jsou výsledkem
procesu porovnávání toho, co by mìlo být, s tím, co je.
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Fraud/
podvod

Nejzáva nìjší forma neregulérnosti. Pojem podvod je definován
v Konvenci o ochranì finanèního zájmu Evropských spoleèenství, o ní
se rozhodlo 26. èervence 1995 (Úø. vìst.
è. C316, 27.11.1995). Konvence je koncipována v souladu s pravidly
pro tøetí pilíø EU, proto e se tato pravidla týkají trestních otázek (výše
uvedené naøízení se týká administrativních opatøení a sankcí, a proto
je koncipováno podle pravidel prvního pilíøe).

Definice podvodu, který má vliv na rozpoèet EU (uvedená v odstavci
1, èlánku 1 této Konvence) je ponìkud rozvleklá; jejím jádrem je, e k
tomu, aby neregulérnost byla definována jako podvod  a tedy byla
stíhatelná soudním øízením, je tøeba, aby šlo o zámìrný èin nebo
zanedbání (všechny ostatní èiny mohou proto být trestány pouze
administrativními opatøeními, jako jsou pokuty nebo odepøení dalšího
financování, atd.). V této definici se konstatuje:

1.  Pro úèely této Konvence bude podvod, který má vliv na finanèní
zájmy Evropských spoleèenství, spoèívat:

(a)  pokud jde o výdaje, v jakémkoliv zámìrném èinu nebo zanedbání,
které se vztahuje:

     -  k pou ití nebo pøedlo ení falešných, nesprávných nebo
neúplných výkazù nebo dokumentù, jeho  dùsledkem je
zpronevìra nebo protiprávní zadr ení finanèních prostøedkù
z celkového rozpoètu Evropských spoleèenství nebo z rozpoètù
øízených Evropskými spoleèenstvími nebo v jejich zastoupení;

      - k  neodhalení informací, které je porušením nìjakého konkrétního
závazku, se stejným úèinkem;

      - k nesprávnému pou ití takových finanèních prostøedkù pro jiné
úèely ne  ty, na které byly pùvodnì poskytnuty;

(b) pokud jde o pøíjmy, v jakémkoliv zámìrném èinu nebo  zanedbání,
které se vztahuje:

      - k pou ití nebo pøedlo ení falešných, nesprávných nebo
neúplných výkazù nebo dokumentù, jeho  dùsledkem je
nepøípustný úbytek finanèních prostøedkù z celkového rozpoètu
Evropských spoleèenství nebo z rozpoètù øízených Evropskými
spoleèenstvími nebo v jejich zastoupení;

      - k neodhalení informací, které je porušením nìjakého konkrétního
závazku, se stejným úèinkem;

      - k zneu ití zákonnì získané dávky, se stejným úèinkem.

Going concern/
prosperující
podnik

Je organizace, která je schopna splácet své dluhy tak, jak se stávají
splatnými. Jedním ze základních pøedpokladù, o které se opírá
všeobecné sestavování finanèních výkazù, je to, e jsou sestavovány na
základì skuteènosti, e organizace je prosperující podnik.
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Good operational
management/
dobré operativní
øízení

1.  Operace jsou souèástí CSF. Operace a CSF se dùslednì respektují.
 
2.  Výbìr operace je zalo en na dostateèném pøedbì ném posouzení.
 
3.  Rozhodnutí pøidìlit [organizaci] další èást konkrétního programu je

zalo eno na patøièném ka doroèním sledování.
 
4.  Následné posouzení slou í k mìøení spoleèensko-ekonomického

dopadu operace a pou ívá se pozdìji.
 
5.  Finanèní plány pro operace jsou dostateènì podrobné. Odvolávají se

na smìrný plán financování stanovený v CSF.

Good
management
of funds/
dobré øízení
finanèních
prostøedkù

1.  Výdaj financovaný Spoleèenstvím je aktuální a oprávnìný.
 
2.  Iniciativy financované Spoleèenstvím jsou uskuteèòovány v souladu

s naøízeními; provádìjí se opatøení, aby se zabránilo jakýmkoliv
neregulérnostem, aby tyto neregulérnosti byly stíhány a aby
jakékoliv èástky ztracené v dùsledku neregulérnosti nebo nedbalosti
byly nahrazeny.

 
3.  Spolu s pøíspìvkem ES se poskytuje skuteèný národní pøíspìvek,

podle procent stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci.
 
4.  Èasový rozvrh pro uvolòování fondù Komisí se pøíliš neliší od

èasového rozvrhu na jejich vynakládání, vypracovaného øídícím
orgánem.

Good
administrative
management/
dobré
administrativní
øízení

Finanèní kontrola má od zaèátku k dispozici všechny informace
potøebné k tomu, aby  mohla provádìt následné kontroly, a mù e
svobodnì plnit auditorské úkoly stanovené v naøízeních.

Independence/
Independent
auditor//
nezávislost/nezávisl
ý auditor

Auditor, který auditorskou práci provádí svobodnì a objektivnì.

Internal auditing/
vnitøní audit

Funkce nezávislého posuzování zavedená v organizaci.

Internal control/
vnitøní kontrola

Viz Management control/kontrola øízení.
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Irregulatiries/
neregulérnosti

V èlánku 1, odstavci 2 horizontálního naøízení Rady o ochranì
finanèních zájmù Spoleèenství (2988/95) jsou definovány následujícím
zpùsobem:

„Neregulérnost“ znamená jakékoliv porušení ustanovení práva
Spoleèenství, vzniklé z èinu nebo ze zanedbání, jeho  se dopustil
ekonomický operátor, které má, nebo by mìlo, ten úèinek, e by
poškodilo celkový rozpoèet Spoleèenství nebo rozpoèty, které tato
Spoleèenství øídí, buï sní ením nebo ztrátou pøíjmù plynoucích
z vlastních zdrojù vybraných pøímo jménem Spoleèenství, nebo
neoprávnìnou výdajovou polo kou.

Job description/
popis práce

Soubor úkolù nebo èinností, které má vykonávat jednotlivec; vymezuje
funkci pracovního místa (neboli pozice), které tento jednotlivec
zastává.

Management
control/ kontrola
(øídicí funkce)
managementu

Neboli vnitøní kontrola je organizace, politika a postupy, které mají
pomoci zajistit, aby vládní programy dosáhly zamýšlených výsledkù;
aby zdroje pou ité k uskuteènìní tìchto programù byly v souladu se
stanovenými cíli a zámìry pøíslušných organizací; aby programy byly
uchránìny pøed plýtváním, podvody a špatným øízením; a aby byly
získávány, uchovávány, oznamovány a pøi rozhodování pou ívány
spolehlivé a aktuální informace.

Zavést a sledovat systémy kontroly managementu je úkolem
managementu, ne vnìjšího auditora. Vnìjší auditor by však mìl
komentovat nepøítomnost nebo pøimìøenost takových systémù,
proto e dùsledkem dobrých kontrol managementu je to, e postaèí
ménì podrobný audit jednotlivých dokumentù a transakcí. Viz také
Accounting Controls, Administrative Controls,
 Control (1)/Úèetní kontroly, Administrativní kontroly,
Kontrola (1).

Management
information
systems(MIS)/
informaèní systém
pro management

Ty zdroje dat a záznamù, uchovávané na ministerstvech nebo ve
vládních orgánech, které mají být pou ívány jako spoleèné zdroje
informací a pomáhat mana erùm pøi plnìní jejich úkolù. Systémy
finanèních informací pro management (FMIS) - podøízený soubor MIS
- jsou èasto pova ovány za nezbytný pøedpoklad k tomu, aby vìtšina
ministerstev a vládních orgánù mohla lépe øídit své zdroje. Takové
systémy mohou také pomoci pøi hodnocení výkonu urèitého programu,
pøi plánování pracovní zátì e a pøi sledování, jakého pokroku bylo
dosa eno na cestì k vytýèeným cílùm. Informaèní systémy pro
management jsou hlavní slo kou kontrol managementu.

Materiality/
záva nost

Význam urèité zále itosti ve vztahu k souboru finanèních informací
nebo informací o výkonu. Jestli e je urèitá zále itost záva ná pro tento
soubor informací, je pravdìpodobné, e bude mít význam pro u ivatele
tìchto informací.
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Outcomes/
výsledky

To, èeho je nakonec urèitou èinností dosa eno, na rozdíl od  výstupù
této èinnosti, které se vztahují k pøímìjším nebo bezprostøednìjším
cílùm. Tak napøíklad výsledkem kampanì zamìøené na náhodnou
kontrolu dechu, kterou provedla policie, mù e být sní ení poètu
s alkoholem souvisejících nehod motorových vozidel, zatímco jedním
z výstupù této kampanì by mohl být poèet øidièù, kteøí dostali pokutu
za to, e pøekroèili zákonem povolenou míru alkoholu. Mìøit výsledky
je èasto obtí né.

Own resources/
vlastní zdroje

Vlastní zdroje EU jsou celní poplatky a zemìdìlské dávky (tradièní
vlastní zdroje), zdroj zalo ený na DPH a doplòkový zdroj zalo ený na
HNP.

Performance
appraisal/
hodnocení
výsledkù

Posouzení, jak urèitý jednotlivec plní dohodnutý soubor úkolù; provádí
se na základì srovnání s pøedem stanovenými kritérii efektivity a
úèinnosti. Taková hodnocení se èasto pou ívají pøi posuzování, zda by
mana eøi mìli mít nárok na zvýšení platu nebo na povýšení.

Performance audit/
audit výkonu

Audit zamìøený na ty aspekty sociálních programù (nebo jakékoliv jiné
èinnosti) , které souvisejí s hospodárností, efektivností a úèinností.

Performance
measurement/
mìøení výkonu

Posouzení hospodárnosti, efektivnosti a úèinnosti, s nimi  organizace
provádí urèitou èinnost nebo okruh èinností, které se provádí na
základì srovnání se souborem pøedem stanovených kritérií. Pro
organizace mohou být stanoveny regulérní cíle, pokud jde o konkrétní
aspekty jejich výkonu - finanèní návratnost, efektivnost, kvalita
dodávaných slu eb, atd. Na základì srovnání s tìmito cíli je pak
sledován a hodnocen jejich výkon.

Program
evaluation/
hodnocení
programu

Proces posuzování aktivit provádìných ministerstvy a vládními orgány
na základì srovnání se souborem cílù nebo kritérií. Mù e zahrnovat i
posouzení výsledkù programu. Hodnocení programu se mù e provádìt
pravidelnì. Mù e to být vnitøní hodnocení, nebo mù e provedeno tøetí
stranou, napøíklad ministerstvem financí, nejvyšší kontrolní institucí
nebo externím poradcem.

Risk analysis/
assessment//
analýza/
posuzování rizik

Systematický proces pou ívaný pro posuzování a integraci odborných
posudkù týkajících se  pravdìpodobných nepøíznivých podmínek
a/nebo událostí. Proces posuzování rizik by mìl být prostøedkem
k uspoøádání odborných posudkù a
k jejich zahrnutí do vytváøení pracovního programu.
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Supreme audit
institution (SAI)
/nejvyšší kontrolní
instituce

Jakákoliv organizace, která stanoví standardy pro auditorskou práci.
Organizace sama bude záviset na konkrétním rozsahu auditorské
èinnosti, kterou vykonává.

Traditional own
resources/
tradièní vlastní
zdroje

Tradièní vlastní zdroje jsou celní poplatky a zemìdìlské dávky. Viz
Vlastní zdroje.
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PØÍLOHA 4. NÌKTERÁ NAØÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZPOÈTOVÁNÍ,
FINANÈNÍ KONTROLY A VNÌJŠÍHO AUDITU

Primární zákony

Naøízení/smìrnice atd. Téma

Smlouva o EHS2,èlánek 5

2 Smlouva o Evropských
hospodáøských spoleèenstvích, známá
také jako Øímská smlouva

Stanovení všeobecných povinností èlenských státù

Smlouva o EHS, èlánek 155 Povinnosti a odpovìdnost Evropské komise

Smlouva o EHS,
èlánek 188a-188c

Ustanovení vztahující se k Evropskému úèetnímu dvoru

Smlouva o EHS,
èlánky 199-209

Finanèní ustanovení

Smlouva o EHS,
èlánek 209a

Boj proti podvodùm

Sekundární zákony

Rozpoètování
Naøízení/smìrnice atd. Téma

1231/77 Finanèní naøízení z 21. prosince 1997 vztahující se na
celkový rozpoèet Evropských spoleèenství. (Provedeno
pøedpisem 3418/93)

3418/93 Naøízení Komise (Euratom, ESUO, ES) è. 3418/93 z 9.
prosince 1993, stanovící podrobná pravidla pro provádìní
urèitých ustanovení Finanèního naøízení z 21. prosince
1977

94/729 Rozhodnutí Rady (ES, Euratom) z 31. øíjna 1994 o
rozpoètové disciplínì

Meziinstitucionální dohoda Rozpoètová disciplína a zdokonalení rozpoètovacího
postupu
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Výdaje

Naøízení/smìrnice atd. Téma

729/70 Naøízení (EHS) è. 729/70 Rady z 21. dubna 1970 o
financování Spoleèné zemìdìlské politiky

Reklamace èástek a sankce

Naøízení/smìrnice atd. Téma

595 Naøízení Rady (EHS) è. 595/91 ze 4. bøezna 1991 týkající
se neregulérností a znovuzískávání èástek nesprávnì
vyplacených v souvislosti s financováním Spoleèné
zemìdìlské politiky a organizací informaèního systému
v této oblasti

1681/94 Naøízení Komise (ES) è. 1681/94 z 11. èervence 1994
týkající se neregulérností a znovuzískávání èástek nesprávnì
vyplacených v souvislosti s financováním strukturální
politiky a organizací informaèního systému v této oblasti

1469/95 Naøízení Rady (ES) è. 1469/95 z 22. èervna 1995 o
opatøeních, která je tøeba provést s ohledem na urèité
beneficienty operací financovaných garanèní èástí fondu
EAGGF

745/96 Naøízení Komise (ES) è. 745/96 z 24. dubna 1996,
stanovící podrobná pravidla pro pou ívání Naøízení Rady
(ES) è. 1469/95 o opatøeních, která je tøeba provést
s ohledem na urèité beneficienty operací financovaných
garanèní èástí fondu EAGGF
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PØÍLOHA 5. SEZNAM ZKRATEK

ACA Austrian Court of Audit (Rakouský úèetní dvùr)
ACCT Agence Comptable Centrale du Trésor (francouzská úèetní agentura státní

pokladny
ACOFA Agence Centrale des Organismes d´Intervention dans le Secteur Agricole

(francouzská ústøední agentura poradenských organizací v zemìdìlském
sektoru)

AM
A

Agrarmarkt Austria

AMS Arbeitsmarktsservice (rakouská zprostøedkovatelská agentura pro veøejné
zamìstnance)

ATS rakouské šilinky
BCC Budgetary Control Committee (Výbor pro kontrolu rozpoètu Evropského

parlamentu)
BHG Bundeshaushaltsgesetz (rakouský zákon o federálním rozpoètu)
BHV Bundeshaushaltsverordnung (rakouská smìrnice pro státní rozpoèet)
C&AG Comptroller and Auditor General (Revizor a generální auditor - Spojené

království)
CAP Common Agricultural Policy (Spoleèná zemìdìlská politika)
CEEC Central and Eastern European Countries (zemì støední a východní Evropy)
CICC Commission de Coordination des Contrôles Communautaires (francouzská

Koordinaèní komise kontrol Spoleèenství)
CNASEA Centre National pour l´ Aménagement des Exploitations  (francouzské

Národní støedisko pro plánování zemìdìlských staveb)
COCOLAF poradní výbor UCLAF pro opatøení boje proti podvodùm
COREPER Výbor stálých zástupcù Evropské unie
DAFSE Evropské ministerstvo pro zále itosti sociálního fondu
DAS Declaration d´Assurance (francouzská zkratka pro osvìdèení o správnosti -

Statement of Assurance - viz SOA)
DATAR Délégation a l´Aménagement du Territoire et a l´Action Régionale

(francouzský úøad pro regionální plánování)
DG V Directorate-General V  (Generální øeditelství V Evropské komise - pro

zamìstnanost, prùmyslové vztahy a sociální zále itosti)
DG VI Directorate-General VI  (Generální øeditelství VI Evropské komise - pro

zemìdìlství)
DG IX Directorate-General IX (Generální øeditelství IX Evropské komise -pro

personální a administrativní zále itosti)
DG XVI Directorate-General XVI  (Generální øeditelství  XVI Evropské komise -

pro  regionální politiku)
DG XIX Directorate-General XIX  (Generální øeditelství XIX Evropské komise - pro

rozpoèty)
DG XX Directorate-General XX  (Generální øeditelství XX Evropské komise - pro

finanèní kontrolu)
DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes (francouzské generální
øeditelství pro soutì , spotøebu a potírání podvodù)
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DGDDI Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (francouzské
generální øeditelství pro cla a nepøímé danì)

EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropský zemìdìlský
poradenský a garanèní fond - francouzsky FEOGA)

EC European Community (Evropské spoleèenství - ES)
ECA European Court of Auditors (Evropský úèetní dvùr - francouzsky CCE)
ECOFIN Economic & Finance Council of Ministers (Rada ministrù hospodáøství a

ministrù financí)
ECSC European Coal and Steel Community (Evropské spoleèenství uhlí a oceli -

ESUO)
ECU European Currency Unit (jednotka evropské mìny - ECU)
EDF European Development Fund (Evropský rozvojový fond)
EEA European Economic Area (Evropská ekonomická oblast)
EEC European Economic Community (Evropské hospodáøské spoleèenství -

EHS)
EES European Economic Space (Evropský hospodáøský prostor)
EIB European Investment Bank (Evropská investièní banka)
EMS European Monetary Systém (Evropský mìnový systém; skládá se ze dvou

èástí: ECU a ERM)
EMU Economic and Monetary Union (Hospodáøská a mìnová unie)
EP European Parliament (Evropský parlament)
ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální

rozvoj)
ERM Exchange Rate Mechanism (mechanismus smìnného kurzu)
ESA European Standards of Accounting (Evropské úèetní standardy)
ESF European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU European Union (Evropská unie)
EURATOM European Atomic Energy Community (Evropské spoleèenství atomové

energie)
EUROSAI European Organization of Supreme Audit Institutions (Evropská organizace

nejvyšších kontrolních institucí)
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities (Statistický úøad

Evropských spoleèenství)
FEOGA Viz EAGGF
FF francouzské franky
FIFG Financial Instrument of Fisheries Guidance (Finanèní nástroj pro

poradenství v oblasti rybolovu)
FIM finská marka
GDP Gross Domestic Product (hrubý domácí produkt - HDP)
GGE General Government Expenditure (všeobecné vládní výdaje)
GNP Gross National Product (hrubý národní produkt - HNP)
ICLAF Instance de Coordination de la Lutte Anti-Fraude (francouzský koordinaèní

pøad pro boj proti podvodùm)
ICN Institute de Contrôle Nationale (Institut národní kontroly)
IFADAP Portuguese Agricultural and Fisheries Development Assistance and

Financing Institute (Portugalský institut pro podporu a financování  rozvoje
zemìdìlství a rybolovu)

IFAP International Federation of Agricultural Producers (Mezinárodní federace
zemìdìlských výrobcù)

IGF Inspector General of Finance (portugalský Generální inspektor financí)
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INSEE Institute National de la Statistique et des Etudes Economiques (francouzský
Národní institut pro statistiku a ekonomická studia)

INTERBEV Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes
(francouzská Národní interprofesionální asociace pro dobytek a maso)

INTERLAIT Association Nationale Interprofessionnelle du Lait (francouzská Národní
interprofesionální asociace pro mléko)

INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions (Mezinárodní
organizace nejvyšších kontrolních institucí)

ISC Institutions Supérieures de Contrôle (Nejvyšší kontrolní instituce -
v angliètinì SAI)

IT Information Technology (informaèní technologie)
MoA Ministry of Agriculture (ministerstvo zemìdìlství)
MoF Ministry of Finance (ministerstvo financí)
MS Member State of the European Union (èlenský stát Evropské unie)
MUS Monetary Unit Sampling (výbìr mìnové jednotky)
NAO National Audit Office (Národní kontrolní úøad)
NATO North AtlanticTreaty Organization (Organizace severoatlantické smlouvy)
ONIC Office National Interprofessionnel des Céréales (francouzský Národní

interprofesionální úøad pro obilniny)
ONILAIT Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers

(francouzský interprofesionální úøad pro mléko a mléèné výrobky)
ÖSTAT Österreichisches Statistiches Zentralamt (Rakouský ústøední statistický

úøad)
PAC Public Accounts Committee (Výbor pro veøejné úèty - v nìkolika

parlamentech)
PR Portuguese Permanent Representation in Brussels (Stálé zastoupení

Portugalska v Bruselu)
PRG Commission´s Group of Personal Representatives of Finance Ministers on

SEM 2000 (Skupina personálních zástupcù ministrù financí pøi Komisi o
programu SEM 2000)

PSA finští parlamentní státní auditoøi
RR švédští parlamentní auditoøi
RRV švédský Národní kontrolní úøad
SAI Supreme Audit Institution (Nejvyšší kontrolní instituce)
SEM 2000 Sound and Efficient Management Programme (Program zdravého a

úèinného øízení  - program reformy finanèního øízení)
SGAR Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (francouzský Generální

sekretáø pro regionální zále itosti)
SGCCI Secrétariat du Comité Interministériel pour les Questions Européennes

(francouzský Sekretariát meziministerského výboru pro evropské
zále itosti)

SIGMA Support for improvement in Governance and Management in Central and
Eastern European Countries (Podpora pro zdokonalení øízení v zemích
støední a východní Evropy)

SME Small and Medium-sized Enterprises (malé a støední podniky)
SOA Statement of Assurance (Osvìdèení o správnosti  = DAS)
SPD Single Programming Document (Jediný programovací dokument)
TEN Trans European Network (Transevropská sí )
UCLAF Jednotka Evropské komise pro koordinaci prevence podvodù
UK United Kingdom (Spojené království)
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VAT Value Added Tax (Daò z pøidané hodnoty - DPH)
ZA/E Zollamt Erstattungen (rakouský celní úøad)


