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ÚVOD 

1. Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále 

jen „úřad“), který sídlí v Rize, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1211/20091. Hlavním úkolem úřadu je poskytovat Sdružení evropských regulačních orgánů 

v oblasti elektronických komunikací (BEREC) odbornou a administrativní podporu a na 

základě pokynů Rady regulačních orgánů shromažďovat a analyzovat údaje týkající se 

elektronických komunikací a rozšiřovat mezi vnitrostátními regulačními orgány osvědčené 

regulační postupy, například společné přístupy, metodiky nebo pokyny pro provádění 

předpisového rámce EU2

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

. 

2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a 

posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedl. Kromě toho 

se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza prohlášení 

vedoucích pracovníků k auditu. 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

3. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní 

dvůr audit: 

a) roční účetní závěrky úřadu, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění rozpočtu4

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1. 

2 Pravomoci a činnosti úřadu jsou shrnuty v příloze II. Tato příloha se předkládá pro informační 
účely. 

3 Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz 
změn čistých aktiv a shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující poznámky. 

4 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu. 
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Odpovědnost vedení 

4. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky úřadu a za legalitu a 

správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku úřadu je navrhnout, zavést a provádět 

vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a 

uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních pravidel přijatých účetním Komise

: 

6

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady 

řádného finančního řízení spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního 

systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího dohledu a vhodných opatření, aby 

nedocházelo k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního řízení za 

účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků. 

 a 

provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Správní ředitel 

schvaluje roční účetní závěrku úřadu poté, co ji účetní úřadu sestavil na základě všech 

dostupných informací a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že 

účetní má přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech 

podává věrný a poctivý obraz finanční situace úřadu. 

Odpovědnost auditora 

5. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě7

                                                      

5 Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

 

prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky úřadu a legality a správnosti 

operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními 

auditorskými standardy a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) 

a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní organizací 

6 Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor (IPSAS), vydaných Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních 
účetních standardů (IAS) / mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), vydaných 
Radou pro mezinárodní účetní standardy. 

7 Článek 107 nařízení (EU) č. 1271/2013. 
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nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu s těmito standardy je Účetní dvůr povinen 

naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné. 

6. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, který je založen na vyhodnocení 

rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace 

nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 

právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní 

kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu 

a kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které 

jsou za daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních 

zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní závěrky. 

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy a 

prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou 

v souvislosti s účetní závěrkou úřadu8

7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na 

jejich základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti. 

. 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

8. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka úřadu ve všech významných (materiálních) 

ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a 

peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která 

přijal účetní Komise. 

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

9. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka úřadu za 

rozpočtový rok 2014, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                      

8 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 
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PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

11. Celkový objem prostředků přidělených na závazky se zvýšil na 98 % (2013: 87 %). Objem 

přenesených prostředků však stoupl na 0,9 milionu EUR, tj. 23 % (2013: 0,5 milionu EUR, 

13 %), zejména v souvislosti s operačními činnostmi (hlava III), jako jsou například probíhající 

studie o elektronické komunikaci. 

12. Značný počet rozpočtových přenosů výrazně změnil strukturu původního rozpočtu: 

objem prostředků v hlavě I (osobní náklady) se snížil o 17 % a v hlavě II (správní výdaje) 

o 44 %, v hlavě III (operační výdaje) se naopak zvýšil o 60 %, a to hlavně v souvislosti 

s financováním probíhajících studií (viz bod 11). 

13. Do rozpočtu roku 2014 nebyly poskytnuty příspěvky vnitrostátních regulačních orgánů 

ESVO9

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

 se statutem pozorovatele ve sdružení BEREC, protože se státy ESVO nedošlo k podpisu 

příslušných dohod.  

14. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 

dvorem v předcházejícím roce uvádí příloha I

 

. 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Milan Martin CVIKL, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. září 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 

 předseda 

             Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

                                                      

9 Evropské sdružení volného obchodu. 
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Příloha I 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let 

Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2011 
Úřad dosud nepřijal a nezavedl všechny standardy vnitřní kontroly.  Dokončeno (přijato) 

Probíhá (zavádí se) 

2012 
Úřad dosud nezavedl standardy vnitřní kontroly pro „cíle a ukazatele výkonnosti“ (standard 
vnitřní kontroly č. 5), „procesy a postupy“ (standard vnitřní kontroly č. 8), „správu dokumentace“ 
(standard vnitřní kontroly č. 11) a „informace a komunikaci“ (standard vnitřní kontroly č. 12). 

Dokončeno 

2012 

Bylo zrušeno asi 101 000 EUR, tj. 45 % prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny 
z roku 2011. Nebyly vyčerpány prostředky na rok 2012 ve výši 545 000 EUR, tj. 17 % celkových 
prostředků na rok 2012, a musely být tedy rovněž zrušeny. Objem prostředků přidělených na 
závazky a přenesených do roku 2013 byl vysoký a činil 611 000 EUR, tj. 19 % všech prostředků. To 
svědčí o problémech s plánováním, případně prováděním činností úřadu. Prostředky přenesené 
z roku 2012 souvisely hlavně se zpožděným přijímáním zaměstnanců a chybějící účinnou 
politikou, která by zajišťovala včasné předkládání a proplácení nákladů na služební cesty, o něž 
žádají odborníci. 

Není relevantní  

2013 

Míry plnění rozpočtu se výrazně zlepšily, což vypovídá o lepším plánování a dodržování časového 
plánu provádění činností. Ačkoliv míra zrušených přenosů z roku 2012 stále zůstává s 28 % 
relativně vysoká (2012: 45 %), objem přenášených prostředků, k nimž byly přijaty závazky, se 
snížil na 461 983 EUR, tj. 13 % (2012: 611 223 EUR, tj. 19 %). Přenosy se většinou týkaly smluv 
podepsaných ve druhé polovině roku 2013 v souvislosti s činnostmi plánovanými na roky 2013 a 
2014. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2013 
Z 1 183 úhrad za služby odborníků provedených v roce 2013 bylo 1 078 provedeno pozdě. 
U zpožděných plateb byla v první polovině roku 2013 průměrná délka zpoždění 78 dní oproti 33 
dnům ve druhé polovině roku 2013. 

Probíhá 
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Příloha II 

Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací  
(Riga) 

Pravomoci a činnosti 

Oblast 
pravomocí Unie 
podle Smlouvy  
(článek 114 
Smlouvy 
o fungování 
Evropské unie) 

Sbližování právních předpisů v oblasti elektronických komunikací. 

Pravomoci úřadu  
(nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady (ES) 
č. 1211/2009)  

Pravomoci úřadu jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1211/2009. 
Úřad uvedený v článku 6 poskytuje administrativní a odbornou pomoc sdružení 
BEREC. 
Své úkoly úřad plní na základě pokynů Rady regulačních orgánů. 

Správa Úřad tvoří řídicí výbor a správní ředitel. Ti společně nesou odpovědnost za 
veškeré administrativní a finanční záležitosti včetně odpovědnosti za 
zaměstnance. 
Za najímání zaměstnanců však odpovídá pouze řídící výbor (čl. 7 odst. 4). 
Pokyny ke službám a produktům poskytovaných úřadem (viz oddíl „Produkty a 
služby poskytnuté v roce 2014“) vydává Rada regulačních orgánů. 

Zdroje, které měl 
úřad k dispozici 
v roce 2014 
(2013) 

Konečný rozpočet: 4 162 874,00 EUR (3 557 218,93 EUR) (opravný rozpočet a 
včetně interně účelově vázaných příjmů) 
Počet zaměstnanců k 31. prosinci: 24 (25) 

Produkty a 
služby v roce 
2014 

Na základě pokynů Rady regulačních orgánů úřad poskytl následující služby: 
− odborná a administrativní pomoc poskytovaná sdružení BEREC, 
− shromažďování údajů od vnitrostátních regulačních orgánů a výměna a 

předávání informací, 
− šíření osvědčených regulačních postupů mezi vnitrostátními regulačními 

orgány v EU a třetími stranami, 
− pomoc předsedovi při přípravě práce Rady regulačních orgánů a řídicího 

výboru úřadu, 
− podpora odborných pracovních skupin zřízených Radou regulačních orgánů. 

Zdroj: přílohu poskytl úřad. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply– CS 

 
 

ODPOVĚĎ ÚŘADU  
 
 

11. Připomínku k rozpočtovému řízení, která se týká prostředků přidělených na závazky, jejichž objem se 
v porovnání s rokem 2013, kdy činil 87 %, zvýšil na 98 %, bere úřad BEREC na vědomí. Návrh rozpočtu na rok 
2014 byl vypracován v roce 2012, kdy byl úřad BEREC v rané fázi svého rozpočtového řízení. Od té doby došlo 
k zavedení nástrojů na zlepšení pravidelného sledování plnění rozpočtu, a tím ke zlepšení plánování. 

Úřad BEREC uznává význam skutečnosti, na kterou poukázal Účetní dvůr ve své připomínce týkající se zvýšení 
objemu přenesených prostředků na 0,9 milionu EUR, tj. 23 % (2013: 0,5 milionu EUR, 13 %), zejména 
v souvislosti s operačními činnostmi (hlava III), jako jsou například probíhající studie o elektronické komunikaci. 
Došlo k němu v důsledku zásadních rozpočtových požadavků řídícího výboru v souvislosti se spuštěním 
operačních projektů (studie Net Neutrality: přibližně 390 000 EUR, projekt BEREC-Net: 105 000 EUR, 
odvětvové studie: přibližně více než 260 000 EUR). Ke zpoždění včasného provádění těchto projektů přispěly 
rovněž významné změny ve vedení úřadu, neboť v dubnu 2014 byl jmenován nový správní ředitel a v srpnu 
2014 nový vedoucí oddělení řízení programů. 

Úřad BEREC si na rok 2015 stanovil cíl snížit objem přenesených prostředků přidělených na závazky. 

 

12. Úřad BEREC si uvědomuje důležitost skutečnosti, na kterou poukázal Účetní dvůr ve své připomínce týkající 
se značného počtu rozpočtových přenosů, které významně změnily strukturu původního rozpočtu: objem 
prostředků v hlavě I (osobní náklady) se snížil o 17 % a v hlavě II (správní výdaje) o 44 %, naopak v hlavě III 
(operační výdaje) se zvýšil o 60 %, a to hlavně v souvislosti s financováním probíhajících studií. Úřad 
nepřetržitě pracuje na zlepšení systému plánování založeného na činnostech, v důsledku čehož by mohlo dojít 
k dalšímu snížení objemu rozpočtových přenosů. 

 

13. Úřad BEREC bere na vědomí připomínku, že do rozpočtu na rok 2014 nebyly poskytnuty příspěvky 
vnitrostátních regulačních orgánů ESVO1

                                                 
1 Evropské sdružení volného obchodu 

 se statutem pozorovatele ve sdružení BEREC, protože se státy ESVO 
nedošlo k podpisu příslušných dohod. V návaznosti na to byly provedeny příslušné úpravy v rámci rozpočtu na 
rok 2015. K projednání dohod ESVO však dochází mezi Komisí a dotčenými zeměmi a úřad BEREC nemá 
pravomoc tato jednání či postup uzavírání dohod jakkoli ovlivňovat. 
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