
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

(2017/C 417/03)

ÚVOD

1. Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“), so sídlom v Rige, bol zriadený 
na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 (1). Hlavnou úlohou úradu je poskytovať Orgánu 
európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) odborné a administratívne podporné služby a pod vedením 
rady regulačných orgánov zhromažďovať a analyzovať informácie o elektronických komunikáciách a rozširovať medzi 
národnými regulačnými orgánmi najlepšie postupy, ako sú spoločné prístupy, metodiky alebo usmernenia týkajúce sa 
vykonávania regulačného rámca EÚ.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o úrade (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o úrade

2015 2016

Rozpočet (mil. EUR) (1) 4,0 4,2

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 26 27

(1) Rozpočtové údaje sú založené na platobných rozpočtových prostriedkoch.
(2) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté úradom.

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly úradu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4. Kontrolovali sme:

a) účtovnú závierku úradu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a správ o plnení rozpočtu (4) za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2016;

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
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(1) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach úradu je dostupných na jeho webovej stránke: www.berec.europa.eu.
(3) Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(4) Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

http://www.berec.europa.eu


Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých 
významných hľadísk finančnú situáciu úradu k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti 
a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými 
pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú 
zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú 
zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu vedenie zodpovedá za 
vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný 
sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie 
vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné 
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné 
operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie úradu nesie 
konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9. Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti úradu zabezpečiť nepretržitosť 
činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie 
účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10. Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva úradu.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11. Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke úradu nenachádzajú významné 
nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu 
a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti 
účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, 
nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti 
a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno 
odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe 
tejto účtovnej závierky.
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12. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj 
o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca 
Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa 
zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel 
vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných 
metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13. V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy úradu na výber prípadných 
poplatkov a iných príjmov.

14. V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané 
a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje na všetky kategórie platieb okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové 
platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a úrad tieto podklady schváli 
zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15. Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou úradu v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (5).

16. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI OPERÁCIÍ

17. V marci 2016 úrad začal postup verejného obstarávania s cieľom uzavrieť jednu rámcovú zmluvu (RZ) s dvoma 
existujúcimi medzinárodnými školami v Rige pre deti svojich zamestnancov. Hoci sa v technických špecifikáciách súťaže 
uvádza, že úrad uzavrie kaskádovitú viacnásobnú rámcovú zmluvu s dvomi hospodárskymi subjektmi, v kritériách na 
vyhodnotenie ponúk sa uvádza, že školu si budú môcť vybrať rodičia. V dôsledku toho rámcová zmluva v hodnote 
400 000 EUR podpísaná v júli 2016 je založená na protichodných konceptoch, ktoré spôsobujú právnu neistotu úradu 
a školám. Okrem toho v tomto konkrétnom prípade nebola RZ potrebná.

18. Po zmene zatriedenia bol jeden zamestnanec zaradený do vyššej platovej triedy priamo na stupeň 2 namiesto stupňa 
1, čo nie je v súlade so služobným poriadkom EÚ.

PRIPOMIENKY K RIADNEMU FINANČNÉMU HOSPODÁRENIU A VÝKONNOSTI

19. V marci 2016 úrad schválil poskytnutie odbornej podpory pre ľudské zdroje a konzultanských služieb v hodnote 
60 000 EUR. Postup verejného obstarávania bol založený výlučne na cene. Využitie konzultanta bez zváženia kompetencií 
a skúseností v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk nezabezpečuje najlepšiu hodnotu za peniaze.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

20. V roku 2016 bola priemerná doba trvania zamestnania v úrade 2,58 roka a fluktuácia zamestnancov bola vysoká na 
úrovni 25 %. Táto situácia ovplyvňuje efektívnosť úradu a predstavuje riziko z hľadiska vykonávania jeho plánov práce. 
Možným dôvodom je opravný koeficient pre platy uplatňovaný hostiteľským štátom (73 % k 1. júlu 2016).
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(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



21. V zakladajúcom nariadení úradu sa nepožadujú pravidelné externé hodnotenia výkonnosti. Úrad by mal spolu 
s Komisiou zvážiť zadanie takého hodnotenia aspoň každých päť rokov, ako je to v prípade väčšiny ostatných agentúr. Pri 
ďalšej revízii zakladajúceho nariadenia by sa táto požiadavka mala zaviesť.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

22. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je 
uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda 
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PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienky Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/ 
Nevzťahuje sa)

2014

Rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných 
regulačných orgánov EZVO (1), ktoré majú status pozorovateľa 
v orgáne BEREC, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami 
EZVO.

Zatiaľ nevykonané

2015

V roku 2013 úrad podpísal štvorročnú rámcovú zmluvu na 
poskytovanie služieb organizovania odborných podujatí. Podhod-
notil však svoje potreby a zmluva dosiahla svoju maximálnu výšku 
v decembri 2014. Postup verejného obstarávania na uzatvorenie 
novej zmluvy sa začal až v auguste 2015. Medzitým si úrad 
obstarával tieto služby od toho istého poskytovateľa pros-
tredníctvom objednávok a zákaziek s nízkou hodnotou (rokovacie 
konania) (2). Celková výška takto obstaraných služieb prekročila 
prahovú hodnotu (3). Mala sa využiť verejná súťaž, v rámci ktorej 
môžu predložiť ponuku všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavia 
záujem.

Dokončené

2015

Kontrolovaná správa o plnení rozpočtu úradu sa líši v miere 
poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo 
poukazuje na potrebu jasných usmernení k rozpočtovému výkaz-
níctvu agentúr.

Dokončené

2015

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II 
(administratívne výdavky) vo výške 134 228 EUR. t. j. 44 % (2014: 
91 757 EUR, i.e. 40 %). Tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa 
týkajú najmä poskytovania služieb aj po roku 2015.

Nevzťahuje sa

(1) Európske združenie voľného obchodu.
(2) V prípade objednávok a zákaziek s nízkou hodnotou sa v pravidlách verejného obstarávania obmedzuje hospodárska súťaž na 

jedného uchádzača resp. troch uchádzačov.
(3) Celková hodnota podpísaných zmlúv dosahuje približne 80 000 EUR, zatiaľ čo limit stanovený v článku 137 delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 je 60 000 EUR.
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ODPOVEĎ ÚRADU BEREC

18. V Lotyšsku, ktoré je hostiteľským členským štátom, sa nenachádza akreditovaná európska škola. Zriadenie novej 
akreditovanej európskej školy je dlhý proces a medzitým sa úradu BEREC podarilo uzatvoriť priame zmluvy so školami 
poskytujúcimi vzdelávanie v angličtine, vo francúzštine a v nemčine ako hlavnom vyučovacom jazyku, pričom ide 
o dočasné opatrenie na zabezpečenie medzinárodného vzdelávania pre deti zamestnancov v súlade s usmerneniami Komisie 
k zamestnaneckej politike v európskych regulačných agentúrach (1). Úrad BEREC súhlasí so zisteniami audítorov, že 
využívanie rámcových zmlúv o službách nie je vhodné vzhľadom na situáciu úradu BEREC v oblasti vzdelávania a že 
v budúcnosti využije zmluvy o priamych službách so školami bez verejnej súťaže. Úrad BEREC by ocenil usmernenia 
Komisie aktualizované o špecifiká v oblasti vzdelávacích služieb.

19. Na základe odporúčaní spoločnej komisie pre zmenu zatriedenia a na základe spisov všetkých dočasných 
zamestnancov oprávnených na zmenu zatriedenia menovací orgán schválil zoznam dočasných zamestnancov, ktorých 
zatriedenie sa zmenilo.

Okrem toho na návrh administratívneho riaditeľa menovací orgán po dôkladnej úvahe súhlasil so zmenou zatriedenia 
zamestnanca v stupni 2 vyššej triedy namiesto stupňa 1 a ex ante bola zapísaná výnimka v súlade s pravidlami riešenia 
odchýlok od zavedených rozpočtových pravidiel a postupov.

20. Úrad BEREC všeobecne súhlasí s pripomienkou k rámcovej zmluve o službách riadenia ľudských zdrojov. Počas 
uplatňovania prvej konkrétnej zmluvy sa už prejavili niektoré ťažkosti súvisiace s tým, že zadanie zákazky bolo založené 
výlučne na cene a nie na odborných kvalifikáciách a skúsenostiach konzultanta.

Úrad BEREC v plnej miere súhlasí s pripomienkami audítorov, na základe ktorých ukončil rámcovú zmluvu a začne 
uplatňovať inú stratégiu na získanie nevyhnutných služieb.

21. Úrad BEREC uznáva, že vysoká miera fluktuácie zamestnancov je rizikový faktor, ktorý bol v registri rizík označený 
ako závažné riziko, predovšetkým vzhľadom na malú veľkosť agentúry, v dôsledku ktorej má táto vysoká miera fluktuácie 
negatívnejší vplyv (úrad BEREC je najmenšou decentralizovanou agentúrou EÚ).

Riadenie neustále pracuje na zavedení opatrení na zmierňovanie rizika, je však potrebné zdôrazniť, že na niektoré 
štrukturálne a externé horizontálne prvky ovplyvňujúce fluktuáciu nemá úrad BEREC žiadny vplyv, pretože vyplývajú 
z regionálneho/miestneho pracovného prostredia úradu BEREC.

Toto riziko sa zvýšilo nedávnym zvýšením čistej mzdy, ktoré bolo výsledkom nepretržitého znižovania opravného 
koeficientu v Lotyšsku.

Každým prijatým alebo plánovaným opatrením úradu BEREC na zlepšenie tejto situácie sa toto riziko môže len zmierniť 
a na primerané riešenie tohto problému udržania zamestnancov je potrebný externý zásah, predovšetkým pokiaľ ide 
o súčasný systém opravných koeficientov.

22. Úrad BEREC spolupracuje s Komisiou na príprave hodnotiacej správy uvedenej v článku 25 jeho zakladajúceho 
nariadenia a je pripravený spolupracovať s Komisiou aj pri hodnoteniach v budúcnosti. Úrad BEREC bude postupovať 
v súlade so všetkými požiadavkami v tejto oblasti, ktoré by mohol zákonodarca zaviesť. V súčasnosti sa skúma zakladajúce 
nariadenia úradu BEREC a návrh Komisie obsahuje osobitné ustanovenie o pravidelnom hodnotení každých päť rokov. 
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(1) COM(2005) 5304


