
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu

(2017/C 417/03)

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. 1211/2009 (1). 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 EU.

2. Tabulka obsahuje základní údaje o úřadu (2).

Tabulka

Základní údaje o úřadu

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 4,0 4,2

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 26 27

(1) Rozpočtové údaje vycházejí z prostředků na platby.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl úřad.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3. 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.

VÝROK AUDITORA

4. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky úřadu, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (4) za rozpočtový rok 2016;

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

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
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(1) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových stránkách: www.berec.europa.eu.
(3) Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí 

hlavních účetních zásad a další přílohy.
(4) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

http://www.berec.europa.eu


Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení úřadu je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci 
účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost 
operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat 
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby činnosti, finanční 
operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou odpovědnost za 
legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení úřadu.

9. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost úřadu pokračovat ve své činnosti a v příslušných 
případech zveřejnit záležitosti související s jeho schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví 
založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti 
a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě 
nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky 
a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, 
avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se 
vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze 
rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní 
závěrky.
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12. 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, včetně 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 se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení 
a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, 
které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se 
rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také 
celková prezentace účetní závěrky.

13. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy úřadu pro výběr případných 
poplatků a jiných příjmů.

14. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato 
kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a úřad tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, 
a to v témže roce nebo později.

15. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení 
o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou 
úřadu (5).

16. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ

17. V březnu 2016 vypsal úřad zadávací řízení na uzavření jedné rámcové smlouvy se dvěma mezinárodními školami, 
které v Rize působí, na výuku dětí svých zaměstnanců. Ačkoli se v zadávací dokumentaci stanoví, že úřad uzavře kaskádově 
jednu vícenásobnou rámcovou smlouvu se dvěma hospodářskými subjekty, v kritériích pro zadání zakázky se uvádí, že 
o výběru školy rozhodují rodiče. Důsledkem toho je, že tato rámcová smlouva v hodnotě 400 000 EUR podepsaná 
v červenci 2016 je založena na navzájem rozporných zásadách, což vede k právní nejistotě jak pro úřad, tak pro dané školy. 
Kromě toho nebylo v tomto konkrétním případě použití rámcové smlouvy nutné.

18. Po změně pracovního zařazení byl jeden zaměstnanec přiřazen do vyšší pracovní třídy rovnou do platového stupně 
2 namísto platového stupně 1, což není v souladu se služebním řádem EU.

PŘIPOMÍNKY K ŘÁDNÉMU FINANČNÍMU ŘÍZENÍ A VÝKONNOSTI

19. V březnu 2016 úřad podepsal smlouvu na částku 60 000 EUR na poskytnutí odborné podpory a poradenských 
služeb v oblasti lidských zdrojů. Zadávací řízení vycházelo výhradně z ceny. Uzavření smlouvy s poradci bez toho, aby 
kritérii pro udělení zakázky byly také kompetence a odborné zkušenosti, nezajišťuje optimální využití prostředků.

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY

20. V roce 2016 činila průměrná doba zaměstnaneckého poměru v úřadu 2,58 let a fluktuace zaměstnanců byla vysoká 
(25 %). Tento stav má dopad na efektivnost úřadu a představuje riziko pro provádění jeho pracovních programů. Důvodem 
může být opravný koeficient mzdy hostitelského státu (73 % k 1. červenci 2016).
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(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



21. Zakládající nařízení úřadu nevyžaduje, aby se pravidelně provádělo externí hodnocení výkonnosti. Úřad by měl 
spolu s Komisí zvážit zadání takovéhoto hodnocení alespoň jednou za pět let, jako je tomu u většiny ostatních agentur. 
Takovýto požadavek by měl být součástí případné budoucí revize zakládajícího nařízení.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

22. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících 
letech uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 19. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2014

Do rozpočtu roku 2014 nebyly poskytnuty příspěvky vnitrostátních 
regulačních orgánů ESVO (1) se statutem pozorovatele ve sdružení 
BEREC, protože se státy ESVO nedošlo k podpisu příslušných 
dohod.

Zatím neprovedeno

2015

Úřad v roce 2013 podepsal čtyřletou rámcovou smlouvu o poskyto-
vání služeb v oblasti organizace odborných akcí. Špatně však odhadl 
své potřeby a již v prosinci 2014 byla maximální částka stanovená 
ve smlouvě vyčerpána. Bylo provedeno zadávací řízení na novou 
rámcovou smlouvu, avšak až v srpnu 2015. Mezitím si úřad tyto 
služby opatřoval od téhož poskytovatele na základě objednávek 
a zakázek nízké hodnoty (jednací řízení) (2). Celková hodnota takto 
pořízených služeb překročila maximální hodnotu (3). Mělo se použít 
otevřené zadávací řízení, v němž mohou předložit nabídku všechny 
hospodářské subjekty, jež projeví zájem.

Dokončeno

2015
Auditovaná zpráva úřadu o plnění rozpočtu se co do podrobnosti 
liší od většiny ostatních agentur, z čehož plyne, že pro rozpočtové 
výkaznictví agentur je třeba vydat jasné pokyny.

Dokončeno

2015

Přenesené prostředky přidělené na závazky v hlavě II (správní výdaje) 
byly vysoké a dosahovaly 134 228 EUR, tj. 44 % (2014: 
91 757 EUR, tj. 40 %). Tyto přenosy se týkají hlavně poskytování 
služeb, které přesahují rok 2015.

Není relevantní

(1) Evropské sdružení volného obchodu.
(2) U objednávek a zakázek nízké hodnoty omezují pravidla zadávání zakázek hospodářskou soutěž na jednoho (v prvním případě) a tři 

(v druhém případě) uchazeče.
(3) Celková hodnota podepsaných zakázek činí asi 80 000 EUR, zatímco hranice stanovená v článku 137 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 1268/2012 je 60 000 EUR.
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ODPOVĚĎ ÚŘADU BEREC

18. Hostitelský členský stát Lotyšsko nemá žádnou akreditovanou evropskou školu. Zřízení nové akreditované evropské 
školy je dlouhodobý proces, Úřad BEREC proto zatím uzavřel smlouvy přímo se školami, které poskytují výuku v hlavním 
vyučovacím jazyce angličtině, francouzštině nebo němčině. Jedná se o prozatímní opatření, které má zajistit mezinárodní 
vzdělávání dětí zaměstnanců v souladu s pokyny Komise pro zaměstnaneckou politiku v evropských regulačních 
agenturách (1). Úřad BEREC souhlasí se závěrem auditorů, že používání rámcových smluv o poskytování služeb není pro 
situaci Úřadu BEREC v oblasti vzdělávání vhodným řešením, a v budoucnu použije dohody o službách uzavřené přímo se 
školami bez zadávacího řízení. Úřad BEREC by ocenil, kdyby aktualizované pokyny Komise zohlednily specifika služeb 
v oblasti vzdělávání.

19. Na základě doporučení Společného výboru pro změny pracovního zařazení a spisů všech dočasných zaměstnanců 
způsobilých pro změnu pracovního zařazení orgán oprávněný ke jmenování schválil seznam přeřazených dočasných 
zaměstnanců.

Orgán oprávněný ke jmenování navíc po důkladném zvážení souhlasil s návrhem správního ředitele přeřadit zmíněného 
zaměstnance do stupně 2 vyšší platové třídy, a nikoli do stupně 1. Následně byla zaznamenána výjimka ex ante v souladu 
s pravidly pro řešení odchylek od zavedených finančních pravidel a postupů.

20. Úřad BEREC v zásadě souhlasí s připomínkou ohledně rámcové smlouvy týkající se řízení lidských zdrojů. Již při 
provádění první konkrétní smlouvy se vyskytly určité problémy související s tím, že zakázka byla udělena výhradně na 
základě ceny, a nikoli odborné kvalifikace a zkušeností poradce.

Úřad BEREC naprosto souhlasí s připomínkami auditorů, ukončil tedy rámcovou smlouvu a k zajištění potřebných služeb 
bude uplatňovat odlišnou strategii.

21. Úřad BEREC si je vědom toho, že vysoká fluktuace zaměstnanců je rizikovým faktorem. Toto riziko je vedeno 
v rejstříku rizik jako významné, zejména s přihlédnutím k tomu, že v důsledku nízkého počtu zaměstnanců agentury (Úřad 
BEREC je nejmenší decentralizovanou agenturou EU) je negativní dopad vysoké fluktuace zaměstnanců ještě výraznější.

Vedení průběžně pracuje na zavedení opatření ke zmírnění tohoto rizika. Je však třeba zdůraznit, že některé strukturální 
a externí horizontální aspekty, které mají na fluktuaci vliv, jsou mimo kontrolu Úřadu BEREC, jelikož vyplývají 
z regionálních/místních pracovních podmínek Úřadu BEREC.

Nedávné snížení čistého platu v důsledku neustálého snižování opravného koeficientu pro Lotyšsko tento rizikový faktor 
zvýšilo.

Jakékoli opatření přijaté nebo plánované Úřadem BEREC za účelem zlepšení situace může dané riziko jen zmírnit. Aby byla 
problematika udržení zaměstnanců řádně řešena, je třeba zásah zvenčí, zejména v rámci stávajícího systému opravných 
koeficientů.

22. Úřad BEREC spolupracoval s Komisí na přípravě hodnotící zprávy podle článku 25 jeho zakládajícího nařízení a je 
připraven s ní spolupracovat i na dalších hodnoceních. Úřad BEREC splní jakékoli požadavky, které mohou být v oblasti 
hodnocení zavedeny normotvůrcem. V současnosti probíhá přezkum nařízení o úřadu BEREC. Návrh Komise obsahuje 
konkrétní ustanovení o opakování hodnocení každých pět let. 
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(1) KOM(2005) 5304.


