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1. Audit Dvora audítorov bol vykonaný na základe článku 27 odsek 2 

Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 

centrálnej banky (ECB), ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva. V zmysle tohto článku je Dvor audítorov poverený preskúmať 

"prevádzkovú efektívnosť riadenia ECB".  

2. Dvor audítorov vyberie každý rok na preskúmanie rôzne oblasti riadenia. 

3. V roku 2003 sa audit zameriaval na proces plnenia rozhodnutí a na 

spoľahlivosť údajov spracovaných informačným systémom pre finančné a 

manažérske účtovníctvo.  

4. Oneskorenia pri implementácii projektov sú naďalej významné. Dvor 

audítorov ECB doporučuje, aby sa zamerala na hlavné dôvody týchto 

omeškaní, na ich dôsledky a na prijatie potrebných preventívnych opatrení. 

Zvýšenú pozornosť by mala venovať náležitému plánovaniu a riadeniu 

ľudských zdrojov v tejto oblasti. Dvor audítorov zistil, že k veľkému množstvu 

omeškaní došlo v  období rýchleho rastu ECB.   

5. Z hľadiska údajov spracovávaných informačným systémom pre finančné a 

manažérske účtovníctvo by ECB mala  pokračovať v úsilí o zdokumentovanie 

postupov riadenia zmien, čo by viedlo k  posilneniu celého systému.   

6. Prostredníctvom auditu dospel Dvor audítorov k záveru, že zavedené 

postupy fungujú adekvátne a vyžadujú si určité zlepšenia. ECB už rieši niektoré 

problémy a prijala opatrenia na zamedzenie ich opakovaného výskytu. Vedenie 

ECB bolo podrobne informované o zlepšeniach, ktoré by bolo ešte možné 

dosiahnuť. 
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Túto správu prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 

16. septembra 2004. 

 Za Dvor audítorov 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 predseda 
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ODPOVEĎ EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY  

NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV O AUDITE PREVÁDZKOVEJ 

EFEKTÍVNOSTI RIADENIA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY ZA FINANČNÝ ROK 2003 

 
 
Európska centrálna banka (ECB) víta správu Európskeho dvora audítorov za finančný rok 

2003 a s uspokojením prijíma jeho stanovisko, podľa ktorého zavedené postupy vo 

všeobecnosti fungovali primerane.  

 

ECB vzala na vedomie návrhy na zlepšenie predložené Dvorom audítorov a už sa nimi začala 

zaoberať. V súvislosti s realizáciou projektov by ECB chcela poznamenať, že po vytvorení 

základnej infraštruktúry a aplikácií potrebných na úspešné spustenie tretej etapy HMÚ 

a zavedenie eura sa rozhodla prehodnotiť spôsob poskytovania služieb informačných 

systémov. Cieľom tohto hodnotenia bolo posúdiť súčasnú organizáciu, štruktúru a efektívnosť 

informačných systémov ECB a určiť smer ich budúceho vývoja. Výsledkom je nová 

organizačná štruktúra Generálneho riaditeľstva informačných systémov ECB a dôraz na 

zvyšovanie odbornosti a efektívnosti pri realizácii projektov.  Pokiaľ ide o informačný systém 

ECB pre finančné a manažérske účtovníctvo, ECB by chcela podotknúť, že napríklad 

dokumentácia postupov riadenia zmien bola ukončená v polovici roka 2004.  
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