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1. Audit Účetního dvora byl proveden na základě článku 27 odstavec 2 

Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální 

banky (ECB)  připojeném ke Smlouvě o založení ES. Účetní dvůr je ve smyslu 

tohoto článku pověřený přezkoumáním "provozní efektivnosti řízení ECB". 

2. Účetní dvůr vybírá každý rok k přezkoumání různé oblasti řízení.  

3. V roce 2003 se audit zaměřoval na proces plnění rozhodnutí a na 

spolehlivost údajů zpracovaných informačním systémem pro finanční a 

manažerské účetnictví.  

4. Projekty jsou nadále realizovány s velkým zpožděním. Účetní dvůr vyzývá 

ECB, aby se soustředila na hlavní důvody těchto zpoždění, na jejich důsledky a 

na přijetí nezbytných preventivních opatření. ECB by měla v této oblasti 

věnovat více pozornosti náležitému plánování a řízení lidských zdrojů. Účetní 

dvůr shledává, že k řadě zpožděním došlo v období rychlého růstu ECB.  

5. Z hlediska údajů zpracovaných informačním systémem pro finanční a 

manažerské účetnictví by ECB měla pokračovat v úsilí o zdokumentování 

postupů řízení změn, což by vedlo k posílení integrity systému.    

6. Prostřednictvím auditu dospěl Účetní dvůr k závěru, že stávající postupy 

fungují celkově dobře, přestože vyžadují určitá zlepšení.  ECB již řeší některé 

problémy a přijala opatření k zamezení jejich opakovanému výskytu. Vedení 

ECB bylo podrobně informováno o dalších možných zlepšeních. 
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Tuto zprávu přijal Účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 

16. září 2004. 

 Za Účetní dvůr 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 předseda 
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ODPOVĚĎ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY  

NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O AUDITU PROVOZNÍ EFEKTIVNOSTI 

ŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZA FINANČNÍ ROK 2003 

 
 
Evropská centrální banka (ECB) vítá zprávu Evropského účetního dvora za finanční rok 2003 

a přijímá s uspokojením jeho závěr, podle něhož stávající postupy fungují celkově dobře.  

 

ECB vzala na vědomí návrhy na zlepšení, které Účetní dvůr uvedl, a těmito návrhy se již 

začala zabývat. K realizaci projektů ECB doplňuje, že po zavedení základní infrastruktury 

a aplikací nezbytných k úspěšnému zahájení třetí etapy HMU a zavedení eura, se rozhodla 

vyhodnotit fungování informačních systémů. Cílem provedeného hodnocení bylo posoudit 

stávající organizaci, strukturu a efektivitu informačních systémů ECB a vypracovat pokyny 

pro jejich další směřování. Na základě výsledků hodnocení došlo k reorganizaci Generálního 

ředitelství pro informační systémy ECB a ke změně jeho zaměření, kdy je důraz kladen na 

vyšší odbornost a výkonnost při realizaci projektů. Pokud jde o informační systém pro 

finanční a manažerské účetnictví, ECB doplňuje, že například podklady k řízení procesu 

změn byly dokončeny v polovině roku 2004. 
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