
Valné shromáždění 

Rezoluce A/66/209 

Podpora efektivity, zodpovědnosti, účelnosti a transparentnosti veřejné 

správy posílením nejvyšších kontrolních institucí 

 

 Valné shromáždění, 

 odvolávajíc se na rezoluci ekonomické a sociální rady 2011/2 z 26. dubna 2011, 

odvolávajíc se na své rezoluce 59/55 z 2. prosince 2004 a 60/64 z 30. listopadu 2005 a své 

předešlé rezoluce týkající se veřejné správy a rozvoje, 

odvolávajíc se dále na Deklaraci tisíciletí Spojených národů (the United Nations Millennium 

Declaration),1 

zdůrazňujíc potřebu zlepšit efektivitu, zodpovědnost, účelnost a transparentnost veřejné 

správy, 

zdůrazňujíc také, že efektivní, zodpovědná, účelná a transparentní veřejná správa má mít 

 klíčovou úlohu v zavádění mezinárodně uznaných rozvojových cílů, včetně Rozvojových cílů 

tisíciletí (the Millennium Development Goals), 

vyzdvihujíc potřebu budování kapacit jako nástroje na podporu rozvoje a vítá spolupráci 

INTOSAI a UN v tomto ohledu, 

1. uznává, že nejvyšší kontrolní instituce mohou své úkoly a cíle plnit objektivně a účelně 

pouze pokud jsou nezávislé na kontrolovaných osobách a chráněné proti vnějším vlivům; 

2. uznává dále důležitou úlohu nejvyšších kontrolních institucí v podpoře efektivity, 

zodpovědnosti, účelnosti a transparentnosti veřejné správy, což napomáhá dosažení 

národních rozvojových cílů a priorit stejně jako mezinárodně uznávaných cílů včetně 

Rozvojových cílů tisíciletí (the Millennium Development Goals); 

3. bere v úvahu práci  INTOSAI v podpoře větší efektivnosti, zodpovědnosti, účelnosti, 

transparentnosti a účelného přijímání a užívání veřejných zdrojů ve prospěch občanů; 

4. bere také v úvahu Limskou deklaraci směrnic o zásadách auditu z roku 19772 a Mexickou 

deklaraci na nezávislost nejvyšších kontrolních institucí z roku 20073 a povzbuzuje členské 

státy k zavádění, způsobem shodným s jejich národními institucionálními osnovami, 

principů stanovených v těchto deklaracích; 

                                                           
1
 Viz rezoluce 55/2. 

2
 Limská deklarace směrnic o zásadách (principech) auditu, přijaté na 9. Kongresu INTOSAI v Limě, 17. - 26. října 

1977. 
3
 Mexická deklarace nezávislosti nejvyšších kontrolních institucí přijatá na 19. Kongresu INTOSAI v Mexiko City, 

5. - 10. listopadu 2007. 



5. povzbuzuje členské státy a příslušné instituce Spojených národů k pokračování 

a zesilování jejich spolupráce, včetně budování kapacit, s INTOSAI za účelem podporovat 

dobrou správu zajištěním efektivity, zodpovědnosti, účelnosti a transparentnosti 

prostřednictvím posílených nejvyšších kontrolních institucí. 


