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ÚVOD 

1. Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej 

len „agentúra“ známa tiež ako „ACER“), ktorá sídli v Ľubľane, bola zriadená 

na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/20091. 

Hlavnou úlohou agentúry je pomáhať na úrovni Únie regulačným orgánom 

pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, a 

podľa potreby koordinovať ich činnosť. Na základe nariadenia REMIT2 boli 

agentúre pridelené nové dodatočné zodpovednosti, spolu s národnými 

regulačnými orgánmi, v súvislosti s monitorovaním európskeho 

veľkoobchodného trhu s energiou3

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

. 

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu 

a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú 

relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.  

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

3. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

Dvor audítorov kontroloval: 

                                            

1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1. 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011z 25. októbra 2011, 
Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1, v ktorom sa agentúre zveruje dôležitá úloha 
dohľadu nad obchodovaním na veľkoobchodných trhoch s energiou v Európe. 

3  V prílohe II sú na informačné účely zhrnuté právomoci a činnosti agentúry. 
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a) ročnú účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov4 a 

výkazov o plnení rozpočtu5

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

 za rozpočtový rok končiaci sa 

k 31. decembru 2013,   

Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej 

závierky agentúry a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií6

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou agentúry 

zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly 

relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, 

v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu 

alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov 

na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie

: 

7

                                            

4  Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku 
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky. 

; a účtovné 

odhady, ktoré sú za daných okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú 

účtovnú závierku agentúry po jej zostavení účtovníkom agentúry 

na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky 

k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal 

5  Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového 
hospodárenia a prílohy k nemu. 

6  Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 
(Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42). 

7 Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných 
účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou 
federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch 
(IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných 
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy. 
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primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne 

zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry. 

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou 

príslušných transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného 

hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a 

efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje primeraný dohľad a 

náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade 

potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo 

využitých finančných prostriedkov.  

Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť 

Európskemu parlamentu a Rade8

6. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách 

a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 

významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných 

transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či 

už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 

zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a 

verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 

spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými 

štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov 

je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú 

istotu, že ročná účtovná závierka agentúry neobsahuje významné nesprávnosti 

a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne. 

                                            

8  Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013. 
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sa uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby 

sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež 

obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov a 

primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej 

závierky ako celku. 

7. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské 

dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.  

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje 

verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu 

k 31. decembru 2013 a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný 

rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou 
závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou agentúry za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 

zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská 

Dvora audítorov. 

11. Agentúra preniesla1,9 mil. EUR alebo 56 % celkových viazaných 

rozpočtových prostriedkov hlavy II (budova agentúry a súvisiace náklady) 

najmä v súvislosti s implementáciou nariadenia REMIT. Ide o prevádzkovú, 

viacročnú činnosť a mala byť rozpočtovaná v rámci hlavy III. Tento nedostatok 

bol napravený v následných viazaných rozpočtových prostriedkoch.  

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 
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12. Okrem toho agentúra preniesla viac než 3,1 mil. EUR alebo 91 % celkových 

viazaných rozpočtových prostriedkov hlavy III, tiež v súvislosti 

s implementáciou nariadenia REMIT. Výnimočne vysoká miera prenosov 

v hlave III je spôsobená najmä dodatočným financovaním vo výške približne 

3 mil. EUR prijatých na základe opravného rozpočtu schváleného 31. októbra 

2013. 

ĎALŠIE PRIPOMIENKY 

13. Na konci roka agentúra držala hotovosť vo výške 5,5 mil. EUR, vrátane 

približne 3 mil. EUR v súvislosti s neskorou úpravou rozpočtu (pozri bod 12). 

Napriek tomu priemerné zostatky hotovosti v priebehu roka boli výrazne vyššie, 

ako by sa dalo odôvodniť prevádzkovými požiadavkami. 

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK 
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

14. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora 

audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe I

 

. 

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. júla 2014. 

         Za Dvor audítorov 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

          predseda 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov  

PRÍLOHA I 

Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2011 

Vysoký objem nevyužitých a prenesených 
rozpočtových prostriedkov, ako aj nízka miera platieb 
poukazujú na nedostatky v plánovaní a plnení rozpočtu 
a sú v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. 

Dokončené 

2011 

Existuje priestor na zlepšenie transparentnosti 
postupov prijímania zamestnancov. Napríklad 
v oznámeniach o výberovom konaní nebol uvedený 
maximálny počet uchádzačov, ktorí budú zaradení 
na rezervný zoznam, a nebol v nich uvedený nijaký 
odkaz na možnosť odvolať sa. Okrem toho otázky 
použité v písomných testoch a na pohovoroch neboli 
vypracované pred preskúmaním prihlášok. 

Dokončené 

2012 

Na účely pokrytia vyšších školských poplatkov 
agentúra udeľuje zamestnancom, ktorých deti 
navštevujú základnú alebo strednú školu, dodatočný 
príspevok navyše k príspevkom na vzdelanie 
poskytovaných na základe služobného poriadku1. 
Celková výška dodatočných príspevkov za rok 2012 
dosiahla výšku približne 23 000 EUR. Nie sú uvedené 
v služobnom poriadku a preto sú neoprávnené. 

Dokončené 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Agentúra preniesla viazané rozpočtové prostriedky 
hlavy II (Budovy a súvisiace náklady agentúry) jej 
rozpočtu vo výške 1,7 mil. EUR, čo predstavuje 81 % 
celkových viazaných rozpočtových prostriedkov 
v rámci hlavy II. Tieto prenosy súvisia najmä 
s implementáciou nariadenia REMIT, ktorá prebieha. 
Keďže je táto implementácia prepojená 
na prevádzkové činnosti agentúry, mala sa štandardne 
rozpočtovať v rámci hlavy III. 

Dokončené 

2012 

V roku 2012 agentúra uskutočnila 20 rozpočtových 
prevodov vo výške približne 1 mil. EUR, čo ovplyvnilo 
43 rozpočtových riadkov. To naznačuje nedostatky 
v plánovaní rozpočtu. 

Dokončené 

2012 

Agentúra mala na konci roka hotovosť vo výške 
4,2 mil. EUR vrátane rozpočtového prebytku za rok 
2011 vo výške 1,6 mil. EUR, ktorý bol výsledkom 
nadmerne vysokej požiadavky na finančné prostriedky 
v roku 2011 a bol Komisiou získaný späť v januári 
2013. To nie je v súlade s dôslednou správou 
pokladnice. 

Prebieha 



3 

ADB001936SK04-14PP-CH068-14APCFIN-RAS-2013_ACER-TR.DOC 8.7.2014 

Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

V kontrolovaných postupoch prijímania zamestnancov 
sa zistili nedostatky ovplyvňujúce transparentnosť a 
rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi: otázky 
pre pohovory a písomné testy neboli stanovené 
pred preskúmaní žiadostí. Podmienky pre postup 
na písomné testy a pohovory a pre zaradenie 
na zoznam vhodných uchádzačov neboli stanovené 
dostatočne podrobne a opatrenia na zabezpečenie 
anonymity uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomných 
testov, neboli primerané. 

Prebieha 

 

1  V článku 3 prílohy VII sa stanovuje dvojnásobok základného príspevku vo výške 252,81 EUR = 505,62 EUR. 
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Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ľubľana) 

PRÍLOHA II 

Právomoci a činnosti 

Oblasti právomoci Únie 
vyplývajúce zo ZFEÚ 

[článok 114 (bývalý 
článok 95 Zmluvy o ES) a 
článok 194 Zmluvy 
o fungovaní Európskej 
únie] 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a 
fungovaniu vnútorného trhu. 

V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a zlepšovať 
životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými 
štátmi tieto ciele: 

a) zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky; 

b) zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii; 

c) presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie; 
a 

d) podporovať prepojenie energetických sietí. 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia 
potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom a Výborom regiónov. 

Právomoci agentúry  

[(Uvedené v nariadení 
Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 713/2009; 
nariadení Komisie (EÚ) 
č. 838/2010; nariadení 
Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1227/2011)] 

 

Ciele 

Účelom agentúry je pomáhať na úrovni Únie regulačným orgánom pri vykonávaní regulačných úloh, 
ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, a podľa potreby koordinovať ich činnosť. 

Úlohy 

− dopĺňať a koordinovať prácu národných regulačných orgánov, 

− podieľať sa na vytváraní európskych pravidiel pre siete, 

− za istých podmienok prijímať záväzné individuálne rozhodnutia o podmienkach prístupu a 
prevádzkovej bezpečnosti cezhraničnej infraštruktúry, 

− poskytovať európskym inštitúciám poradenstvo k rôznym záležitostiam súvisiacim 
s energetikou, 

− monitorovať a predkladať správy o vývoji na trhu s energiou, 

− sformulovať návrh Komisie EÚ sumy ročnej kompenzácie za cezhraničnú infraštruktúru 
za mechanizmus ITC, 

− spolupracovať s národnými regulačnými orgánmi, ESMA, príslušnými finančnými orgánmi 
členských štátov a v prípade potreby s národnými orgánmi pre hospodársku súťaž 
na monitorovaní veľkoobchodných trhov s energiou, 

− posudzovať fungovanie a transparentnosť jednotlivých kategórií trhov a spôsobov 
obchodovania, 

− predložiť Komisii odporúčania, pokiaľ ide o trhové pravidlá, záznamy transakcií, príkazy 
na obchodovanie, normy a postupy, ktoré by mohli zlepšiť integritu trhu a fungovanie 
vnútorného trhu,  

− pomáhať národným regulačným orgánom posudzovať jednotné uplatňovanie identifikačných 
kritérií/metodiky analýzy nákladov a výnosov projektov spoločného záujmu, pri hodnotení ich 
cezhraničnej relevantnosti v rámci regiónu a pri prezentovaní týchto hodnotení regionálnym 
skupinám, 

− poskytovať stanovisko k návrhu regionálnych zoznamov projektov spoločného záujmu 
a k jednotnému uplatňovaniu kritérií a analýzy nákladov a prínosov v regiónoch, 

− poskytovať Komisii a členským štátom stanovisko k metodikám harmonizovanej analýzy 
nákladov a výnosov celého energetického systému na úrovni Únie navrhnutej ENTSO, 

− monitorovať realizáciu projektov spoločného záujmu, 

− uľahčovať výmenu osvedčených postupov a poskytovať odporúčania k stimulom a metodike 
hodnotenia vzniknutých vyšších rizík investícií do projektov prenosu elektrickej energie a 
prepravy zemného plynu. 
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Správa Správna rada  

Zloženie: 

Dvaja členovia menovaní Európskym parlamentom, dvaja členovia menovaní Komisiou a piati 
členovia menovaní Radou. Každý člen má náhradníka. 

Úlohy: 

Správna rada prijíma ročný program a rozpočet agentúry. Zabezpečuje vykonávanie poslania 
agentúry a vykonáva úlohy, ktoré sú jej zverené v nariadení o agentúre. 

Riaditeľ 

Riaditeľa vymenúva správna rada po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov 
zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou. 

Rada regulačných orgánov  

Zloženie: 

Vysokí predstavitelia regulačných orgánov za každý členský štát a jeden nehlasujúci zástupca 
Komisie. Každý člen má náhradníka menovaného národným regulačným orgánom za každý 
členský štát. 

Úlohy: 

− rada regulačných orgánov poskytuje riaditeľovi stanoviská k stanoviskám, odporúčaniam 
a rozhodnutiam, pri ktorých sa zvažuje ich prijatie, 

− poskytuje usmernenia riaditeľovi pri výkone jeho úloh, 

− poskytuje stanovisko správnej rade ku kandidátovi, ktorý má byť vymenovaný 
za riaditeľa,  

− a schvaľuje pracovný program agentúry. 

Vonkajšia kontrola 

Dvor audítorov. 

Orgán udeľujúci absolutórium 

Parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré mala 
agentúra k dispozícii 
v roku 2013 (2012) 

 

Rozpočet na rok 2013 (2012) 

11,9 (7,2) mil. EUR   

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013 (2012) 

Pracovné miesta v pláne pracovných miest: 51 (43) 

Obsadené pracovné miesta k 31. decembru: 49 (42) 

Ostatné pracovné miesta: 20 (14) 

Zamestnanci spolu: 69 (57), pridelení na: 

– prevádzkové úlohy: 41 (34) 
– administratívne úlohy: 28 (23) 

Produkty a služby 
v roku 2013 

 

− Jedno rámcové usmernenie (Plyn: RU k pravidlám týkajúcim sa harmonizovaných štruktúr 
prepravných taríf). Verejné konzultácie zorganizované na základe požiadavky článku 10 
nariadenia (ES) č. 713/2009 vrátane pracovných seminárov. 

− Sieťové predpisy 

a) Sedem zdôvodnených stanovísk k sieťovým predpisom (Elektrina: sieťový predpis 
o predbežnom prideľovaní kapacity, sieťový predpis o prevádzke sústavy, sieťový predpis 
o prevádzkovom plánovaní a harmonogramoch, sieťový predpis o kontrole frekvencie 
odberu a rezervných kapacít, sieťový predpis o pripojení k sieti; Plyn: sieťový predpis 
pre vyrovnávanie a sieťový predpis o interoperabilite a výmene údajov). 

b) Štyri kvalifikované odporúčania k sieťovým predpisom (všetky v oblasti elektriny: sieťový 
predpis o požiadavkách na rozvodnú sieť platných pre všetky generátory, sieťový predpis 
o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia, sieťový predpis o prevádzkovej bezpečnosti a 
sieťový predpis o prevádzkovom plánovaní a harmonogramoch).  

c) Tri odporúčania (Elektrina: sieťový predpis o pripojení k sieti, sieťový predpis o kontrole 
frekvencie odberu a rezervných kapacít; Plyn: sieťový predpis na vyvažovanie plynu 
v prepravných sieťach). 
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− Stanovisko k pracovnému programu ENTSO-E na rok 2013.  

− Stanovisko k pracovnému programu ENTSO-E na rok 2014. 

− Stanovisko k trhu s kapacitami pre Výbor ITRE Európskeho parlamentu.  

− Stanovisko k správe ENTSO-E o sezónnej prognóze pre zimné obdobie 2012/2013 a 
preskúmaniu letného obdobia 2012. 

− Stanovisko k tomu, či dlhodobé priemerné prírastkové náklady sú vhodné pre posúdenie 
nákladov na infraštruktúru, ktoré sa majú použiť v kompenzačnom mechanizme medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav (PPS). 

− Stanovisko k plánu výskumu a rozvoja ENTSO-E na roky 2013 – 2022 a implementačnému 
plánu na roky 2014 – 2016. 

− Stanovisko k výročnej správe ENTSO-E za rok 2012.  

− Stanovisko k správe ENTSO-E o sezónnej prognóze pre letné obdobie roku 2013 a 
preskúmaniu zimného obdobia 2012/2013. 

− Stanovisko k príručke postupov ENTSO-E (platforma transparentnosti). 

− Stanovisko k výročnej správe ENTSOG za rok 2011. 

− Stanovisko k pracovnému programu ENTSOG na rok 2013. 

− Stanovisko k prognóze dodávky plynu v zimnom období 2012/2013. 

− Stanovisko k regionálnym investičným plánom do plynovej sústavy (GRIPS) 2011(2012) – 
2020 (2021). 

− Stanovisko k prognóze dodávky plynu v letnom období.  

− Stanovisko k výročnej správe ENTSOG za rok 2012. 

− Stanovisko k 10-ročnému plánu rozvoja plynovej siete v rokoch 2013 – 2022. 

− Stanovisko ku formátu definovanému ENTSOG, ktorý možno použiť na stiahnutie údajov 
z platformy transparentnosti (nariadenie č. 715/2009, príloha I, 3.1.1.(1) písm. e)). 

− Stanovisko k pracovnému programu ENTSOG na rok 2014. 

− Stanovisko k jednotnému uplatňovaniu kritérií a metodiky analýzy nákladov a prínosov 
projektov predložených v regiónoch a hodnoteniu ich európskej pridanej hodnoty. 

− Usmernenie k vypracovaniu návrhu zmeny a doplnenia sieťového predpisu o prírastkovej a 
novej kapacite (Plyn). 

− Aktualizácia 2. vydania usmernenia k uplatňovaniu nariadenia REMIT, 3. vydania usmernenia 
k uplatňovaniu definícií v nariadení REMIT, a aktualizácia dokumentu Otázky a odpovede. 

− Odporúčanie k novému regulačnému rámcu pre kompenzáciu PPS. 

− Odporúčanie pre Európsku komisiu k záznamom o transakciách (zmluvy o vyrovnávaní trhu a 
zmluvy o preprave). 

− Odporúčanie v súvislosti s požiadavkami na cezhraničné rozdelenie nákladov predložené 
v rámci prvého zoznamu Únie projektov spoločného záujmu v oblasti elektriny a plynu. 

− Výročná správa o činnostiach REMIT.   

− Monitorovacia správa ITC za rok 2012. 

− Správa o mechanizmoch odmeňovania budovania kapacít a vnútornom trhu s elektrinou. 

− Správa o plnení úloh ENTSO-E a ENTSOG podľa článku 8 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 nariadenia 
714/2009 a článku 8 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 nariadenia 715/2009. 

− Všeobecné závery z interného pracovného semináru (s príslušnými národnými regulačnými 
orgánmi) o kruhových tokoch.  

− Spoločná monitorovacia správa trhu ACER-CEER (článok 11 nariadenia (ES) č. 713/2009) 
bola vydaná 28. novembra; prezentácia bola v Bruseli. 

− Prehľad stavu regionálnych iniciatív za rok 2012 bol uverejnené vo februári. 

− Uverejnené boli štyri štvrťročné on-line správy o regionálnych iniciatívach v sektore plynu a 
štyri štvrťročné on-line správy o regionálnych iniciatívach v sektore elektriny. 

− 17. mája agentúra zorganizovala výročnú konferenciu „Trhy s energiou: v roku 2014 
a v ďalších rokoch“; 200 prítomných účastníkov. 

Zdroj: Informácie poskytnuté agentúrou. 
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11. Ako poznamenal Dvor audítorov, zistený nedostatok agentúra už napravila navýšením 
následných viazaných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s implementáciou nariadenia REMIT v 
rámci prevádzkových rozpočtových položiek v hlave III. 
 
12. Ako to už uviedli audítori, vysoká miera prenosov odráža oneskorenie v implementácii nariadenia 
REMIT. Dôvodom tohto oneskorenia bola skutočnosť, že prevod požadovaných dodatočných 
prostriedkov z GR ENER bol schválený až v októbri 2013 a agentúra dostala finančné prostriedky 
začiatkom novembra 2013. Agentúre sa však v decembri 2013 úspešne podarilo uzavrieť všetky 
plánované postupy verejného obstarávania týkajúce sa plnenia nariadenia REMIT tak, že súvisiace 
náklady mali vzniknúť v roku 2014. 
 
13. Zostatky na účtoch na konci roku zahŕňali 3 mil. EUR prijatých na záver roku z dôvodu 
rozpočtovej úpravy, pričom táto suma slúžila ako rezerva na pokrytie všetkých právnych požiadaviek 
týkajúcich sa hlavne nariadenia REMIT, pre ktoré boli záväzky prijaté koncom roka 2013. Nástroj na 
prognózovanie peňažných prostriedkov zavedený v r. 2014 prispeje k zlepšeniu riadenia peňažných 
tokov v budúcnosti.  
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