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ÚVOD 

1. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (dále jen „úřad“ nebo „EASO“), který 

sídlí ve Vallettě, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 439/20101

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

. Úkolem úřadu je podporovat vývoj společného evropského 

azylového systému. Byl zřízen s cílem zlepšovat praktickou spolupráci v oblasti 

azylu a pomáhat členským státům plnit jejich evropské a mezinárodní závazky 

poskytovat ochranu lidem, kteří ji potřebují. Úřad působí jako odborné centrum pro 

otázky azylu. Rovněž poskytuje podporu členským státům, jejichž azylový a 

přijímací systém je vystaven specifickému tlaku.  

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 (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 úřadu, jež obsahuje finanční výkazy2 a zprávy o plnění 

rozpočtu3

                                            

1 Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11. 

 za rozpočtový rok 2013; 

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

3 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu. 
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b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

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 zakládá4

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

: 

5

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 

 a 

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

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. 

                                            

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

5 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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účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo použitých 

prostředků.  

Odpovědnost auditora 

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

parlamentu a Radě6

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 

 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 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 Článek 107 nařízení (EU) č. 1271/2013. 
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účetních zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková 

prezentace účetní závěrky. 

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 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 úřadu za rozpočtový rok 2013, ve všech významných (materiálních) 

ohledech legální a správné. 

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. Měly 

by být chápány v kontextu skutečnosti, že rok 2013 byl prvním úplným rokem 

finanční autonomie úřadu.  

PŘIPOMÍNKY KE SPOLEHLIVOSTI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

11. V průběhu auditu nebyly poskytnuty informace k základu částky časového 

rozlišení ve výši 40 000 EUR související s výdaji a příspěvky pro zaměstnance, 

kteří vstoupili do pracovního poměru v roce 2013. 
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PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU 

12. Z celkového počtu plateb bylo 446 (18 %) provedeno po lhůtě stanovené 

finančním nařízením. Průměrné zpoždění pozdních plateb bylo 21 dní. 

13. Šest z 16 standardů vnitřní kontroly nebylo zatím plně zavedeno. 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

14. Úřad nadhodnotil své rozpočtové potřeby pro rok 2013 o 13 % (2012: 32 %) a 

pouze 10,4 milionu z 12 milionů EUR v rozpočtu bylo přiděleno na závazky. 

Přenesené prostředky činily 2,5 milionu EUR, tj. 24 % (2012: 65 %) z celkových 

prostředků, které byly přiděleny na závazky, přičemž z této částky se na 

337 031 EUR nevztahoval žádný právní závazek. I když je zde prostor pro 

zlepšení rozpočtového plánování, objem nadhodnocení rozpočtových potřeb a 

přenosy prostředků přidělených na závazky byly výrazně nižší než v předchozím 

roce.  

15. Přenosy prostředků přidělených na závazky se týkají především hlavy II (jiné 

správní výdaje) ve výši 540 269 EUR, tj. 31 % prostředků přidělených na závazky, 

a hlavy III (operační činnosti) ve výši 1 841 798 EUR (45 % prostředků přidělených 

na závazky). Souvisí hlavně s fakturami, které nebyly předloženy anebo uhrazeny 

do konce roku nebo se službami, které nebyly poskytnuty.  

16. Je zde prostor pro zlepšení výběrových řízení na zaměstnance: otázky pro 

pohovory a písemné testy byly navrženy až po prozkoumání přihlášek, což 

zvyšuje riziko, že znění otázek bude ovlivněno jednotlivými žádostmi; výběrové 

komise ne vždy přidělovaly body za všechna výběrová kritéria uvedená 

v oznámení o volném pracovním místě; prohlášení o střetu zájmů podepsaná 

členy výběrové komise považuje za vztah s potenciálním střetem zájmu pouze 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 
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osobní vztah a výslovně vylučuje profesní vztahy; u jednoho konkrétního 

výběrového řízení byl zjištěn nesoulad mezi jedním kritériem způsobilosti 

uvedeným v oznámení o volném místě a příslušným výběrovým kritériem pro 

počet let doložené odborné praxe.  

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY 
Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROKU 

17. 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. července 2014. 

 

 Za Účetní dvůr 

 předseda 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejícího roku 

PŘÍLOHA I 

Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 Účetní dosud nepotvrdil platnost účetního systému 
úřadu. 

Dokončeno 

2012 
K přeneseným prostředkům ve výši 0,2 milionu EUR 
neexistoval právní závazek (smlouva), a přenos byl 
tudíž nesprávný. 

Není relevantní 

2012 
Nebyla provedena fyzická inventura, aby se ověřilo, že 
veškeré vybavení pořízené pro zřízení úřadu bylo 
zaneseno do evidence. 

Dokončeno 

2012 
Padesát plateb, které představují asi 20 % celkového 
objemu plateb, bylo provedeno po lhůtách 
stanovených finančním nařízením. 

Není relevantní 

2012 Deset z 16 standardů vnitřní kontroly1 nebylo zatím 
plně zavedeno. 

Probíhá 

2012 
Rozpočtové potřeby na rok 2012 byly značně 
nadhodnoceny: závazky byly přijaty jen k 4,8 milionu 
EUR ze 7 milionů EUR převedených poté, co úřad 
získal finanční autonomii. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 

Byly přeneseny prostředky na závazky ve výši 
3,2 milionu EUR, což představuje 65,13 % celkových 
prostředků na závazky za období finanční autonomie2. 
Tyto přenosy se týkají kapitoly I (výdaje na 
zaměstnance) ve výši 0,3 milionu EUR, kapitoly II (jiné 
správní výdaje) ve výši 1,3 milionu EUR a kapitoly III 
(operační činnosti) ve výši 1,4 milionu EUR. Souvisí 
hlavně s fakturami, které nebyly ke konci roku 
předloženy anebo uhrazeny, a s neprovedenými 
úhradami nákladů týkajících se odborníků. Kromě toho 
zhruba 0,8 milionu EUR souvisí s renovací prostor 
úřadu v roce 2012, přičemž příslušné platby budou 
provedeny po konečném převzetí díla3. Takto vysoká 
míra přenosů je v rozporu se zásadou ročního 
rozpočtu. 

Není relevantní 

2012 

Částky několika rozpočtových závazků nedostatečně 
pokrývaly související dodané zboží a poskytnuté 
služby. Odhadovaná částka dodávek bez finančního 
krytí činila 0,2 milionu EUR, což vedlo 
k odpovídajícímu nadhodnocení účtu plnění rozpočtu. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 

Úřad koordinuje nasazování odborníků z členských 
států, kteří podporují jiné členské státy v krizi (akce 
podpory v mimořádných situacích) a proplácí paušální 
náklady odborníků na služební cesty. Proplacené 
náklady na služební cesty činily asi 417 000 EUR 
(24 % všech plateb). Paušální náhrady se vyplácely 
i externím účastníkům jednání v prostorách úřadu. 
Náklady na jednání jsou rozloženy do různých 
rozpočtových položek a celková částka není známa. 
Používání paušálních sazeb sice snižuje správní 
zátěž, avšak sazby mohou být vyšší než skutečně 
vzniklé náklady. 

Není relevantní 

2012 

Maltská vláda jako hostitel nabídla úřadu budovu4 a 
nájemní smlouva s maltským dopravním úřadem 
stanoví, že prostory „se převádějí v dokončeném stavu 
a obsahují přípojní body pro všechny služby“. Aby však 
budova byla funkční, bylo třeba ji přizpůsobit5 
s odhadovanými náklady 4,3 milionu EUR, z nichž 
3,8 milionu EUR měla uhradit Komise. Do konce roku 
2012 byla většina prací dokončena a maltská vláda 
obdržela zálohové platby ve výši zhruba 3 milionů 
EUR. Kromě toho úřad také během devítiletého období 
uhradí nájemné ve výši asi 3,7 milionu EUR. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2012 

Komise o ujednáních s hostitelským státem a 
skutečnosti, že budova vyžaduje určitá přizpůsobení, 
která má financovat maltská vláda a Komise, 
informovala Evropský parlament a Radu. Přestože 
rozpočtové orgány byly o projektu informovány, 
neexistují žádné důkazní informace o tom, že věděly 
o předpokládaných výdajích a podílu EU na nich. 

Není relevantní 

2012 

Existuje prostor pro zlepšení výběrových řízení na 
zaměstnance. Neexistují důkazní informace 
dokládající, že váhy a bodové hodnocení nutné 
k tomu, aby byli uchazeči pozváni k pohovoru a 
zařazeni na rezervní seznam, byly stanoveny před 
posuzováním přihlášek nebo že otázky pro pohovory a 
písemné zkoušky byly stanoveny před posuzováním 
přihlášek. 

Zatím neprovedeno 

 

1 Standardy vnitřní kontroly č. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 14. 

2 40,32 %, pokud se vychází z celého kalendářního roku 2012. 

3 V květnu 2013 konečné převzetí díla ještě probíhalo. 

4 Budova se v nabídce popisuje jako budova dle nejnovějších technických standardů. 

5 Podle související grantové dohody mezi Komisí a maltskou vládou bylo třeba upravit dispozici kancelářských prostor, instalovat dvojitá 
skla, instalovat informačnětechnologickou a bezpečnostní infrastrukturu, vybavit konferenční místnost atd.
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PŘÍLOHA II 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, EASO (Valletta (přístav), Malta) 

Pravomoci a činnosti 

Oblasti pravomocí 
Unie podle 
Smlouvy  

(článek 3 Smlouvy 
o Evropské unii a 
články 67, 78 a 80 
smlouvy o Fungování 
Evropské unie) 

 

Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve 
kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany 
vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti. 

Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem 
poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, 
přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu 
s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, Protokolem 
týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a ostatními příslušnými 
smlouvami. 

Za tímto účelem by měla být přijata opatření týkající se společného evropského azylového 
systému, který obsahuje: jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé 
Unii; jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali 
evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu; společný režim dočasné ochrany vysídlených 
osob v případě hromadného přílivu; společný postup pro udělování a odnímání jednotného 
azylového statusu nebo statusu doplňkové ochrany; kritéria a mechanismy pro určení členského 
státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu; normy týkající se 
podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu; partnerství a spolupráci se 
třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou 
ochranu. 

Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních 
příslušníků třetích zemí, mohou být ve prospěch dotyčných členských států přijata dočasná 
opatření. 

Azylová politika Unie a její provádění se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení 
odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni. 

Pravomoci úřadu 

(nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) č. 439/2010 
o zřízení Evropského 
podpůrného úřadu 
pro otázky azylu) 

 

Cíle 

Úřad přispívá k zavedení společného evropského azylového systému. Cílem úřadu je 
usnadňovat, koordinovat a posilovat praktickou spolupráci mezi členskými státy v mnoha 
otázkách azylu, jako například: poskytování praktické a operativní podpory členským státům 
poskytování operativní podpory členským státům se zvláštními potřebami nebo členským 
státům, jejichž azylový systém je vystaven mimořádnému tlaku, poskytování vědecké a 
technické pomoci pro vytváření politik a předpisů EU ve všech oblastech, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na oblast azylu. 

Úkoly 

— Stálá podpora: podpora a stimulace společné kvality azylového řízení prostřednictvím 
společné odborné přípravy, společných osnov odborné přípravy v oblasti azylu a 
společných informací o zemi původu. 

— Zvláštní podpora: přizpůsobená podpora, budování kapacit, přemísťování, zvláštní 
podpora a zvláštní postupy řízení kvality. 

— Mimořádná podpora: organizace solidární podpory členským státům vystaveným 
zvláštním tlakům poskytováním dočasné podpory při opravě a obnově azylového systému. 

— Informační a analytická podpora: sdílení a slučování informací a údajů, analýzy a 
posuzování: nejen srovnávání a sdílení informací, ale též společné analýzy trendů a 
společná posouzení. 

— Podpora třetích zemí: podpora vnějšího rozměru, podpora partnerství s třetími zeměmi při 
hledání společných řešení, například budováním kapacit a regionálních programů ochrany 
a koordinováním opatření členských států souvisejících se znovuusídlením. 
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Správa Správní rada 

Složení  
Správní rada úřadu se skládá z jednoho člena z každé členské země kromě Dánska, dvou členů 
za Evropskou komisi a jednoho člena za Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
bez hlasovacího práva. Všichni členové jsou jmenováni na základě zkušeností, profesní 
odpovědnosti a vysoké odbornosti v oblasti azylu. 

Chorvatsko bylo zváno k účasti na všech zasedáních správní rady a dalších relevantních 
zasedáních jako pozorovatel, dokud se 1. července 2013 nestalo plnoprávným členem úřadu 
poté, co vstoupila v platnost smlouva o přistoupení mezi EU a Chorvatskem ze dne 9. prosince 
2011.  

Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko jsou zvány k účasti na všech zasedáních 
správní rady a dalších relevantních zasedáních jako pozorovatelé. 

Úkoly  
Hlavní funkce správní rady jako řídicího a plánovacího orgánu úřadu jsou popsány v článku 29 
nařízení o podpůrném úřadu a patří k nim jmenování výkonného ředitele a přijímání pracovního 
programu úřadu a výročních zpráv a souhrnného rozpočtu úřadu. Správní rada má celkovou 
zodpovědnost za to, že úřad účinně plní své úkoly.  

Výkonný ředitel 

Výkonný ředitel, který jedná při plnění svých úkolů nezávisle, je statutárním zástupcem úřadu a 
mimo jiné zodpovídá za správu úřadu a za provádění pracovních programů a rozhodnutí správní 
rady. Výkonný ředitel úřadu, Dr. Robert K. Visser, se ujal funkce 1. února 2011. Jeho funkční 
období trvá pět let a může být jednou prodlouženo o tři roky. 
Poradní fórum 

Úřad zřídil v souladu s článkem 51 nařízení o podpůrném úřadu poradní fórum. Poradní fórum 
úřadu umožňuje zajišťovat intenzívní dialog s organizacemi občanské společnosti a příslušnými 
orgány. Poradní fórum je mechanismem k výměně informací a sdílení poznatků mezi úřadem, 
organizacemi občanské společnosti a příslušnými orgány působícími v oblasti azylové politiky. 
Poradní fórum se v souladu s nařízením o podpůrném úřadu schází nejméně jednou ročně na 
plenárním zasedání. Kromě toho má úřad roční konzultační kalendář, který slouží 
k organizování různých konzultačních metodik a činností, jako jsou jednání odborníků, dílny, 
semináře a konzultace online. 
Interní audit 

Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) 

Externí audit 

Evropský účetní dvůr 

Orgán udělující absolutorium 

Evropský parlament na doporučení Rady 

Zdroje, které měl 
úřad k dispozici 
v roce 2013  

Konečný rozpočet 

12 milionů EUR 

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2013 

Počet schválených pracovních míst (dočasní zaměstnanci): 45, z toho počet obsazených 
pracovních míst: 44 
Ostatní pracovní místa (smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci): 32, z toho počet 
obsazených pracovních míst: 27 
Počet pracovních míst celkem: 77 
Počet obsazených pracovních míst: 71, s následujícím rozložením povinností: 
— operační úkoly: 43 
— správní úkoly a podpora: 28 

Produkty a služby 
poskytnuté v roce 
2013 

Činnosti úřadu lze rozdělit do pěti hlavních oblastí: stálá podpora, zvláštní podpora, mimořádná 
podpora, informační a analytická podpora a podpora třetích zemí. 

Stálá podpora: Co se týče odborné přípravy, úřad uspořádal 13 školení školitelů, vypracoval tři 
nové modely odborné přípravy a aktualizoval šest stávajících modulů odborné přípravy, vytvořil 
dvě příručky pro odbornou přípravu a nástroj pro koordinaci a měření pro odbornou přípravu 
(training cockpit), koncipoval nový výukový plán, uspořádal výroční didaktický seminář, dvě 
jednání ke školení týkající se vnitrostátních kontaktních míst a jedno jednání s referenční 
skupinou pro odbornou přípravu. 



3 

ADB001948CS04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 

Součástí práce úřadu zaměřené na kvalitu azylového řízení a rozhodnutí byl vývoj matice kvality 
EASO, organizace čtyř tematických jednání o praktické spolupráci a jednání národních 
kontaktních míst o kvalitě.  

Pokud jde o informace o zemi původu (COI – Country of Origin Information), úřad přijal síťovou 
koncepci COI, vytvořil tři specifické sítě COI pro Sýrii, Somálsko a Pákistán, na společném 
evropském portálu COI zpřístupnil 2 108 dokumentů týkajících se COI, zorganizoval dvě setkání 
sítě pro strategické informace COI a deset workshopů a seminářů věnovaných konkrétním 
zemím. Dále vypracoval srovnávací analýzu západního Balkánu a školení k portálu COI. 

Pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu, úřad vydal publikaci s názvem EASO Age 
Assessment Practice in Europe (Postup EASO pro posuzování věku v Evropě), zorganizoval 
čtyři praktická jednání o spolupráci, výroční konferenci o nezletilých osobách bez doprovodu a 
provedl průzkum týkající se hledání rodinných příslušníků. 

Úřad aktualizoval seznam jazyků, z nichž je v rámci členských států možný přímý překlad, 
účastnil se souvisejících jednání agentur SVV o obchodu s lidmi a posílil spolupráci se členy 
soudů a tribunálů. 

Zvláštní podpora: Úřad poskytl zvláštní podporu Švédsku a Itálii. V případě Švédska zajistil 
specifická školení ke dvěma svým modulům, zatímco v případě Itálie se podílel na plnění plánu 
zvláštní podpory, jenž sestával ze 45 podpůrných činností. U deseti podpůrných týmů působilo 
25 odborníků, kteří zorganizovali šest tematických pracovních seminářů k dublinskému nařízení 
a COI, zmapovali italský recepční systém a zajistili školení pro pracovníky italského justičního 
systému. Úřad dále zorganizoval dvě jednání o praktické spolupráci v oblasti relokace, účastnil 
se prvního výročního relokačního fóra a podílel se na činnosti pracovní skupiny pro Středomoří, 
což obsáhlo osm činnosti vyčleněných do jeho gesce. 

Mimořádná podpora: Úřad poskytnul mimořádnou podporu Řecku a Bulharsku v podobě 49 
odborníků působících v 25 podpůrných týmech pro oblast azylu. Byl realizován společný projekt 
úřadu a UNHCR pro Řecko týkající se zpracování zatím nevyřešených případů a ve spolupráci 
s agenturou Frontex proběhlo na rumunsko-maďarské hranici mimořádné cvičení. Úřad rovněž 
uspořádal tři jednání národních kontaktních míst rezervní skupiny pro otázky azylu. 

Informační a analytická podpora: Úřad zveřejnil svou výroční zprávu o stavu v oblasti azylu 
v EU v roce 2012, tři čtvrtletní zprávy o situaci v oblasti azylu a dvanáct měsíčních zpráv 
o situaci v oblasti azylu. Dále do II. fáze rozvinul svůj systém včasného varování a připravenosti. 

Podpora třetích zemí: Úřad přijal strategii pro vnější akce, podílel se na Pražském procesu a 
partnerství v oblasti mobility s Tuniskem a Marokem a dialogu o migraci, mobilitě a bezpečnosti 
s Jordánskem. V kontextu nástroje evropské politiky sousedství byl s těmito třemi zeměmi 
v prosinci 2013 dohodnut jeden projekt. Úřad zorganizoval dvě jednání o praktické spolupráci, 
jedno o znovuusídlení a jedno o vnější dimenzi společného evropského azylového systému 
(CEAS – Common European Asylum System) a zúčastnil se dvou pracovních seminářů 
k nástroji pro technickou pomoc a výměnu (TAIEX). 

Pokud jde o EASO jako organizaci, úřad uspořádal čtyři zasedání správní rady, přijal tři 
rozhodnutí správní rady, podepsal pracovní ujednání s UNHCR a s agenturou FRA, uspořádal 
třetí zasedání poradního fóra a se zástupci občanské společnosti konzultoval různá témata. 
Úřad rovněž přijal víceletý pracovní program na období 2014–2016. Evropská komise v roce 
2013 dále provedla hodnocení dopadu úřadu na praktickou spolupráci v oblasti azylu a CEAS. 

Zdroj: přílohu poskytl úřad.  
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ODPOVĚĎ ÚŘADU 
 

 
11: Částka časového rozlišení představovala hrubý odhad a úřad EASO čekal na potvrzení ze strany 
Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ohledně veškerých nároků, jež mají být 
vyplaceny zaměstnancům, kteří vstoupili do pracovního poměru v roce 2013. K evidenci všech 
nároků, které obdrželi nebo mají obdržet jednotliví zaměstnanci, používá úřad EASO v současnosti 
systém ke sledování výplat platů (excel). 
 
12: Pozdní platby úřad EASO velmi zásadně omezil do léta 2013. Z důvodu výrazného nárůstu 
objemu prací souvisejících s činnostmi prováděnými koncem roku však v posledním čtvrtletí 2013 
opět došlo k opoždění plateb. Byly zavedeny nové postupy ke snížení míry pozdních plateb, 
například hromadné zadávaní plateb. 
 
13: Zavádění šesti dosud nezavedených standardů vnitřní kontroly v současnosti probíhá a bude 
dokončeno v roce 2014. 
 
14: Úřad EASO potvrzuje, že v průběhu roku 2013 dosáhl zásadního zlepšení svého rozpočtového 
řízení a bude průběžně sledovat využití prostředků v rámci rozpočtových závazků. Tím zaručí 
vysokou míru plnění rozpočtu a míru přenosu prostředků splňující příslušné předpisy.  
 
Úřad EASO zavedl systém pro měsíční sledování a vykazování stanovených rozpočtových závazků, 
jehož cílem je zajistit včasné rušení závazků a omezení přenosů prostředků do roku n+1 na částku, 
která je potřebná a dostačující k pokrytí stávajících právních závazků. 
 
16: Otázky pro pohovory a písemné testy jsou navrhovány na základě požadavků na dané pracovní 
místo uvedených v příslušném oznámení o volném pracovním místě. Hlavním důvodem, proč nejsou 
připravovány před předběžným zasedáním výběrové komise, je nutnost zajistit jejich důvěrnost.  
U celé řady kritérií, jejichž splnění je pro dané pracovní místo zásadní, např. vynikající plánovací 
schopnosti a dovednosti nutné při řešení problémů, existuje riziko nespravedlivého hodnocení, pokud 
je jejich posuzování prováděno na základě přihlášky. Za účelem zlepšení transparentnosti uvádí úřad 
EASO všechna kritéria, jejichž hodnocení bude předmětem pohovoru, ve zvláštním odstavci 
oznámení o volném pracovním místě. Úřad EASO vyhověl připomínce Evropského účetního dvora a 
změnil znění prohlášení o střetu zájmů určeného pro výběrové komise. Dne 29. listopadu 2013 byla 
navíc podepsána politika úřadu pro prevenci a řešení střetu zájmů.  
 
17: Jak váhy, tak potřebné minimální bodové hodnocení jsou stanovovány před posuzováním 
přihlášek. V souladu s politikou náboru zaměstnanců úřadu EASO je bodové hodnocení nutné 
k tomu, aby byli uchazeči pozváni k pohovoru a zařazeni na rezervní seznam, stanoveno na úrovni 
70 % a uplatňuje se u všech výběrových řízení. Skutečnost, že minimální bodové hodnocení se 
stanovuje s předstihem, je navíc uvedena také v zápisu z výběrových řízení.  
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