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ÚVOD 

1. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“ 

nebo „CEDEFOP“), které sídlí v Soluni, bylo zřízeno nařízením Rady (EHS) 

č. 337/751. Jeho hlavním posláním je přispívat k rozvoji odborného vzdělávání 

na úrovni Unie. Za tímto účelem středisko připravuje a šíří dokumentaci 

k systémům odborného vzdělávání2

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 středisko zavedlo. Kromě toho se využívají důkazní informace 

získané na základě práce jiných auditorů (tam, kde je to relevantní) 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 střediska, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy 

o plnění rozpočtu4

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

 za rozpočtový rok 2013; 

                                            
1 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. 

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

3 Finanční výkazy obsahují rozvahu a výsledovku, 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 

střediska a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka 

zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku střediska 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. Ředitel schvaluje roční účetní závěrku střediska poté, 

co ji účetní střediska 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 

střediska. 

                                            
5 Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 

(Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42). 

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. 
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Odpovědnost auditora 

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

parlamentu a Radě7

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. 

 prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční 

účetní závěrky střediska 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 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 střediska neobsahuje 

významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a 

správné. 

7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a 

vhodné k tomu, aby na jejich základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti.  

                                            
7 Článek 107 nařízení (EU) č. 1271/2013. 
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Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

8. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka střediska ve všech 

významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci 

k 31. prosinci 2013 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 střediska za rozpočtový rok 2013, ve všech významných 

(materiálních) ohledech legální a správné. 

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY 
Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

11. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 

vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha I

 

. 

 

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

dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 8. července 2014. 

 Za Účetní dvůr 

 

 předseda 

      Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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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 Nadměrná míra přenosů v rámci hlavy II je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu.  

Dokončeno 

2011 

Středisko provedlo značný počet rozpočtových převodů, 
přičemž většina z nich proběhla na konci roku1. Tyto 
rozpočtové převody nebyly dostatečně odůvodněny, poněvadž 
nebyl proveden odhad potřeb. Tento stav svědčí o 
nedostatcích v rozpočtovém plánování a programování a je v 
rozporu se zásadou specifikace. 

Dokončeno 
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Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 

Středisko ročně uděluje granty síti vnitrostátních partnerů2 
(výše jednotlivých grantů se pohybuje mezi 23 615 EUR a 
43 620 EUR). V roce 2012 dosáhly grantové výdaje (týkající 
se především osobních nákladů příjemců) 695 337 EUR3, tedy 
4 % celkových operačních výdajů. Ověřování ex ante, které 
středisko provádí, se skládá z komplexní dokumentární 
analýzy výkazů nákladů, které předložili příjemci grantů, a 
z prověrky osvědčení získaných od externích auditorů, které 
najali příjemci, nebo osvědčení od nezávislých úředních osob. 
Středisko však většinou neověřuje tyto vykázané osobní 
náklady na základě originálů podkladové dokumentace. 
Související ověřování ex post byla naposledy provedena v 
roce 2009. V důsledku toho poskytuje ověřování ex ante 
pouze omezenou jistotu. 

Dokončeno 

2012 

Míra plnění rozpočtu byla vysoká, a to 100 % v rozpočtových 
hlavách I a III a 98 % v rozpočtové hlavě II. Přenosy 
prostředků přidělených na závazky v hlavě II byly vysoké, a to 
39 % (673 392 EUR). Většinu příčin těchto přenosů středisko 
nemohlo ovlivnit, jako například zpoždění při opravách 
prováděných řeckými orgány v prostorách střediska. Tyto 
opravy vedly k odkladu související údržby, oprav a vybavení 
prostor (asi 124 000 EUR) a ke zpoždění při nákupu vybavení 
pro konferenční místnosti střediska (přibližně 242 000 EUR). 
Část přenosů lze přičíst zpožděním v zakázkách na vybavení 
IT (přibližně 172 000 EUR). 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 

V roce 2010 a 2011 proběhla dvě výběrová řízení na místo 
budoucího ředitele střediska, přičemž obě byla prohlášena za 
neúspěšná4. Třetí výběrové řízení bylo zahájeno koncem roku 
2012 a stále probíhá. Účetní dvůr v prvních dvou výběrových 
řízeních zjistil, že členové předvýběrové komise nepodepsali 
prohlášení o absenci střetu zájmů a že otázky pro pohovory a 
jejich váha, stejně jako limity pro zařazení na seznam 
vhodných uchazečů byly stanoveny až po prověření 
kandidátů. 

Dokončeno 

 
1 Celkem bylo provedeno 77 rozpočtových převodů v celkové výši 1,5 milionu EUR, z čehož 67 převodů (ve výši 1,3 milionu EUR) bylo 

uskutečněno v listopadu a prosinci 2011. 

2 Zejména národním agenturám a výzkumným institucím. 

3 Související s konečnými platbami a zúčtováním předběžného financování v rámci grantových dohod z předchozích let. U dohod za rok 
2012 bylo v roce 2012 vyplaceno pouze předběžné financování, které zatím nevedlo k výdajům. 

4 Při prvním výběrovém řízení Evropská komise nejmenovala ani jednoho z kandidátů, které řídící rada střediska zařadila do užšího výběru. 
Při druhém výběrovém řízení předvýběrová komise dospěla k závěru, že ani jeden z navrhovaných kandidátů nesplňuje požadavky pro 
zařazení do dalšího kola a seznam vhodných kandidátů řídící radě nepředložila. 
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Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň) 

PŘÍLOHA II 

Pravomoci a činnosti 
Oblast pravomocí 
Unie podle Smlouvy 

(čl. 166 odst. 1 
Smlouvy o fungování 
Evropské unie) 

Shromažďování informací 

Unie provádí politiku odborného vzdělávání, jež podporuje a doplňuje činnost členských 
států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah a organizaci odborného 
vzdělávání. 

Pravomoci střediska 

(články 2 a 3 nařízení 
(EHS) č. 337/75) 

Cíle 

Ve své funkci referenčního střediska Evropské unie pro odborné vzdělávání a přípravu 
poskytuje středisko tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům a odborníkům informace 
o současných trendech a umožňuje jim fundovaně se rozhodovat a jednat. Středisko 
pomáhá Evropské komisi při podpoře a rozvoji odborného vzdělávání a přípravy na 
úrovni Unie. 

Úkoly 

— připravovat výběrovou dokumentaci a vypracovávat analýzu údajů, 

— přispívat k rozvoji a koordinaci výzkumu, 

— využívat a šířit relevantní informace, 

— podněcovat a podporovat jednotný přístup k záležitostem souvisejícím s rozvojem 
odborného vzdělávání, 

— vytvořit fórum pro širokou a rozmanitou veřejnost. 

Správa Správní rada  

Složení 

Za každý členský stát: 

a) jeden člen zastupující vládu členského státu; 

b) jeden člen zastupující organizace zaměstnavatelů; 

c) jeden člen zastupující organizace zaměstnanců. 

Za Evropskou komisi: tři členové. 

Členy uvedené v písmenech a), b) a c) jmenuje Rada, členy zastupující Komisi jmenuje 
sama Komise. 

Koordinátoři z organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU a pozorovatelé 
ze zemí EHP se rovněž účastní jednání řídící rady a předsednictva. 

Úkoly 

Řídící rada přijímá rozpočet, střednědobé priority (víceleté plánování střediska) a 
pracovní program. Rovněž posuzuje a analyzuje výroční zprávu o činnosti a účetní 
závěrku a přijímá konečný rozpočet a plán pracovních míst. 

Předsednictvo 

Složení 

Předseda a tři místopředsedové řídící rady, jeden koordinátor za každou skupinu a jeden 
další zástupce Komise. 

Ředitel  

Ředitel/ka je jmenován/a Komisí ze seznamu uchazečů předloženého řídící radou; 
odpovídá za řízení střediska a provádí rozhodnutí řídící rady a předsednictva. 

Interní audit 

Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) 
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Externí audit 

Evropský účetní dvůr 

Orgán udělující absolutorium 

Evropský parlament na doporučení Rady 

Zdroje, které mělo 
středisko k dispozici 
v roce 2013 (2012) 

Konečný rozpočet 

18,53 (19,22) milionu EUR 

příspěvek Unie1: 97,4 % (97,6 %) 

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2013: 

Počet pracovních míst v plánu pracovních míst: 100 (101) 

Počet obsazených pracovních míst: 982 (98) 

Ostatní zaměstnanci: 

— smluvní zaměstnanci: 23 (23) 

— vyslaní národní odborníci 4 (3) 

Celkový počet zaměstnanců: 125 (124) 

— operační úkoly: 91 (90) 

— správní úkoly: 34 (34) 

Produkty a služby 
poskytnuté v roce 
2013 (2012) 

 

Analýza vývoje dané politiky a podávání zpráv o ní 

Středisko monitoruje pokrok zemí při plnění krátkodobých úkolů sjednaných v prohlášení 
z Brugg. Pro všechny členské státy EU, Norsko a Island byly dokončeny soubory 
informací shrnující pokrok v dané politice, které byly dány k dispozici Evropské komisi. 
Ta navrhuje specifická doporučení pro každou zemi pro evropský semestr. V rámci 
přípravy zprávy střediska za rok 2014 VET policy monitoring report (Zpráva 
o monitorování politiky odborného vzdělávání) se konaly skupinové diskuse za účasti 
členů Poradního výboru pro odborné vzdělávání (ACVT), které projednávaly účinnost 
politik. Za 29 zemí byl na internetu zveřejněn dokument Descriptions of national VET 
systems (Popis národních systémů odborného vzdělávání) připravený partnery sítě 
ReferNet. Pro březnové zasedání generálních ředitelů pro odborné vzdělávání byl 
připraven materiál Spotlight on VET in Ireland (Zaostřeno na odborné vzdělávání 
v Irsku). Pro zasedání generálních ředitelů pro odborné vzdělávání v listopadu a 
konferenci předsednictví byly zveřejněny materiály Vocational education and training in 
Lithuania – Short description (Odborné vzdělávání v Litvě – stručný popis) a Spotlight on 
VET in Lithuania (Zaostřeno na odborné vzdělávání v Litvě). Středisko dále publikovalo 
materiál On the way to 2020: data for vocational education and training (Na cestě k roku 
2020: údaje k odbornému vzdělávání).  

Podpora vypracování a provádění společných evropských nástrojů 

Středisko poskytovalo politické poradenství a odborné zkušenosti pracovním skupinám 
na úrovni EU na podporu zavedení nástrojů EU. Studie střediska o kvalifikaci na úrovni 5 
evropského kvalifikačního rámce (EQF) a jeho analýza Analysis and overview of NQF 
level descriptors in European countries (Analýza a přehled deskriptorů úrovně národních 
kvalifikačních rámců) přispěly přímým způsobem k zavádění EQF/NQF. Dále byla 
zveřejněna studie střediska The role of qualifications in governing professions and 
occupations (Úloha kvalifikace v řídících profesích a zaměstnáních). Stránka Europass 
zaznamenala 20,85 milionu návštěv (14,8 milionu) a 10,16 milionu (8,3 milionu) 
životopisů vytvořených online. Při pracovní večeři s Evropským parlamentem byly 
projednány úspěchy i problémy v oblasti evropských nástrojů. Rovněž byla zveřejněna 
studie střediska Renewing VET provision: Understanding feedback mechanisms 
between initial VET and the labour market (Obnova poskytování odborného vzdělávání: 
pochopení mechanismu zpětné vazby mezi počátečním odborným vzděláváním a 
pracovním trhem). Pro konferenci o odborném vzdělávání v rámci litevského 
předsednictví připravilo středisko informační zprávu Keeping young people in 
(vocational) education: what works? (Jak udržet mladé lidi v odborném vzdělávání: 
osvědčené postupy?).  

Vzdělávání dospělých a přechod ze školy do zaměstnání 

Na konferenci o odborném vzdělávání, organizované v rámci litevského předsednictví, 
byla projednávána studie střediska Return to Work – work-based learning and the 
reintegration of unemployed adults into the labour market (Návrat do práce – učení praxí 
a zpětné začleňování dospělých nezaměstnaných do pracovního trhu). Dále středisko 
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zveřejnilo studie pod názvem Benefits of vocational education and training in Europe for 
people, organisations and countries (Přínosy odborného vzdělávání v Evropě pro 
občany, organizace a země) a Labour market outcomes of vocational education in 
Europe (Výsledky odborného vzdělávání v Evropě z hlediska trhu práce). Byla též 
dokončena studie střediska o uznávání neformálního vzdělávání v Evropských podnicích 
a její shrnutí bylo připraveno pro společný seminář střediska/GŘ EAC, který zahájil 
následnou kontrolu doporučení Rady z roku 2012 týkající se uznávání. Na podporu 
Evropské úmluvy pro odbornou přípravu zorganizovalo středisko konferenci na vysoké 
úrovni s názvem „Aktualizace odborného vzdělávání a přípravy za účelem řešení 
nesouladu mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich – učení se praxí a odborná 
příprava pro všechny?“.  

Analýza dovedností 

Středisko podporovalo rozvoj Přehledu dovedností EU (EUSP), za nějž od roku 2014 
převezme plnou odpovědnost. Byly zveřejněny prognózy střediska z roku 2013 na 
nabídku dovedností a poptávku po nich v Evropské unii. Klíčová zjištění byla shrnuta 
v materiálů Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025 (Cesty 
k ekonomickému oživění: tři scénáře trhu dovedností a práce pro rok 2025). Kromě toho 
byla zveřejněna výzkumná studie střediska Quantifying skill needs in Europe - 
Occupational skills profiles: methodology and application (Kvantifikace potřeb dovedností 
v Evropě – profily profesních dovedností: metodika a aplikace). Byla zveřejněna 
informační zpráva Skills for a low carbon Europe (Dovednosti potřebné pro 
nízkouhlíkovou Evropu). Údaje a analýzy střediska, týkající se nesouladu mezi nabídkou 
dovedností a poptávkou po nich, přispěly k činnosti Rady pro globální agendu (GAC) pro 
oblasti zaměstnanosti Světového hospodářského fóra a byly představeny na vrcholném 
zasedání o globální agendě konaném v roce 2013 v Abú Dhabí.  

Organizační dopad 

V rámci (externího) hodnocení střediska za období 2007–2012 bylo prověřováno, zda 
byla práce střediska v souladu s evropskými politikami, a dále se zkoumala efektivnost 
střediska a jeho synergie se čtyřmi dalšími agenturami EU. Důležitá zjištění: středisko 
bylo vysoce úspěšné při realizaci cílů stanovených v jeho zakládajícím nařízení a je 
uznáváno jako nejdůležitější středisko odborných zkušeností pro oblast kvalifikačních 
rámců a dovedností na světě; aktivity střediska se nepřekrývaly s činnostmi žádného 
jiného subjektu na evropské, národní ani mezinárodní úrovni; výrazně se zvýšila 
popularita jeho výstupů a také stahování jeho materiálů; jeho akce se vyznačovaly 
vysokou kvalitou i spokojeností účastníků; jeho provoz byl nákladově efektivní. Středisko 
používá systém měření výkonnosti (PMS), který mu napomáhá řídit a hodnotit jeho 
dopady, efektivnost a účinnost. Zjištění střediska byla citována v celkem 173 (169) 
dokumentech k politikám na úrovni EU. Administrativa střediska i nadále podporovala 
efektivně a účinně jeho činnost. Průzkum mezi zaměstnanci v roce 2013 potvrdil 
spokojenost s administrativními a podpůrnými službami. 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.cedefop.europa.eu 
(Výroční zpráva a Výroční zpráva o činnosti za rok 2013). 

1 Poznámka: jsou zahrnuty účelově vázané příjmy z pověřovacích smluv GŘ EMPL ve výši 0,6 milionu EUR za rok 2013 
(1,32 milionu EUR v roce 2012). 

2   Včetně obsazených míst (96) a učiněných pracovních nabídek (2) na prázdná pracovní místa (v souladu s přístupem víceletého 
plánu v oblasti personální politiky). 

Zdroj: přílohu poskytlo středisko. 
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