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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

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

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11. 

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

3 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 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 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 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 Radě6

                                                      

4 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 

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. 

6 Článek 107 nařízení (EU, Euratom) 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 střediska 

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 úřadu7

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 účetní závěrka úřadu za 

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

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                      

7 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 LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ 

11. Úřad ve svém systému pro řízení rozpočtu (ABAC) pro rok 2014 přenesl rozpočtové 

závazky v přibližné výši 1,3 milionu EUR, které nebyly pokryty právními závazky. To je 

v rozporu s finančním nařízením. Po auditu provedeném Účetním dvorem se úřad rozhodl 

tyto nesprávné přenosy opravit, což se odrazilo v jeho konečné účetní závěrce za rok 2014. 

Ale vzhledem k tomu, že rozpočtový rok 2014 už byl uzavřen, oprava v systému již nebyla 

možná a je nutno ji provést v rozpočtovém roce 2015. 

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU 

12. Úřad provedl 1 062 (28,6 %) plateb po lhůtě stanovené finančním nařízením. Průměrné 

zpoždění plateb bylo 24 dní. 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

13. Z nerozlišených prostředků ve výši 689 875 EUR, k nimž byly přijaty závazky a které byly 

přeneseny z roku 2013, bylo v roce 2014 zrušeno 146 417 EUR (21,2 %) (2013: 16,5 %). Tento 

stav svědčí o nedostatcích v rozpočtovém plánování úřadu a je v rozporu se zásadou ročního 

rozpočtu. Zrušení se povětšinou týkají přechodně poskytovaných služeb a vzdělávacích kurzů 

pro zaměstnance, služeb správní podpory a nákladů na překlady. 

14. Úřad využil prostředky na závazky pouze ve výši 12,4 milionu EUR, tj. 84,7 % 

schváleného rozpočtu (2013: 10,5 milionu EUR, tj. 87,3 %). Objem prostředků, které byly 

přiděleny na závazky u hlavy II (správní výdaje) a přeneseny do roku 2015, byl vysoký – 

přibližně 608 848 EUR, tj. 27,9 % (2013: 540 269 EUR, tj. 30,7 %) a souvisel především 

s poradenskými službami a službami v oblasti IT, které byly poskytnuty v roce 2014, ale zatím 

nebyly fakturovány, nebo které mají být poskytnuty až v roce 2015.  

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 

15. Úřad má velkou fluktuaci zaměstnanců. V roce 2014 ho opustilo 14 pracovníků, včetně 

čtyř osob v klíčových pozicích. Pro dosažení cílů stanovených v ročním a víceletém pracovním 

programu je takto velká fluktuace zaměstnanců značným rizikem.  
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16. V souladu s rozhodnutím výkonného ředitele se účastníci jednání organizovaných 

úřadem pro účely úhrady nákladů dělí do tří kategorií (A, B nebo C). V roce 2014 činily 

celkové úhrady účastníkům jednání 997 506 EUR. Účastníci kategorie „A“, kteří mají v rámci 

jednání nějakou konkrétní povinnost, obdrží cestovné a denní příspěvek v podobě paušální 

sazby, zatímco účastníkům kategorie „B“ budou paušální sazbou uhrazeny pouze cestovní 

náklady. Účastníci kategorie „C“ nejsou způsobilí pro úhradu žádných nákladů. Počet 

účastníků klasifikovaných jako recipienti úhrad kategorie „A“ se zvýšil z 61 % v roce 2013 na 

69 % v roce 2014. Neexistuje žádná dokumentace, která by zdůvodňovala klasifikaci 

účastníků do tří kategorií.  

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

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. září 2015. 

 

Za Účetní dvůr 

 

předseda 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Příloha I 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejícího roku 

Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2012 Deset z 16 standardů vnitřní kontroly nebylo zatím plně zavedeno. Probíhá 

2012 

Je zde 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 

2013 
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. 

Není relevantní 

2013 Z celkového počtu plateb bylo 446 (18 %) provedeno po lhůtě stanovené finančním nařízením. 
Průměrné zpoždění pozdních plateb bylo 21 dní. Zatím neprovedeno 

2013 Šest z 16 standardů vnitřní kontroly nebylo zatím plně zavedeno. Probíhá 

2013 

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. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2013 

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. 

Není relevantní 

2013 

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 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. 

Probíhá 
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Příloha II 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, EASO 

(Valletta (přístav), Malta) 

Pravomoci a činnosti 

Oblast 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 
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prostřednictvím společné odborné přípravy, společných osnov odborné 
přípravy v oblasti azylu a společných informací o zemi původu. 

– Zvláštní podpora: individuálně přizpůsobená podpora, budování kapacit, 
přemísťování, specifická podpora a zvláštní postupy řízení kvality. 

– Mimořádná podpora: organizace solidární podpory členským státům 
vystaveným zvláštním tlakům poskytnutím dočasné podpory při úpravách 
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 regionálními programy ochrany a koordinací opatření členských 
států souvisejících se znovuusídlením. 

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. 
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. 
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Interní audit 
Útvar interního auditu Komise (IAS) 
Externí audit 
Evropský účetní dvůr 
Orgán udělující absolutorium 
Evropský parlament na doporučení Rady 

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

Konečný rozpočet 
15 663 975 EUR (12 milionů EUR) 
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2014 
Počet schválených pracovních míst (dočasní zaměstnanci): 51 (45) Obsazená 
pracovní místa: 48 (44) 
Ostatní pracovní místa (smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci)1: 
33 (32). Obsazená pracovní místa: 31 (27) 
Ostatní pracovní místa: 84 (77) 
Obsazená pracovní místa: 792 (71), s následujícím rozložením povinností: 
– Operační rozpočet 45 (43) 
– správní úkoly a podpora: 34 (28) 

Produkty a služby 
v roce 2014 

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, zorganizoval 3 regionální školení, vypracoval jeden nový modul 
odborné přípravy a aktualizoval čtyři stávající moduly odborné přípravy, 
vytvořil dvě příručky pro odbornou přípravu a vypracoval jednu výroční 
zprávu o školení na základě nástroje pro koordinaci a měření pro odbornou 
přípravu (training cockpit), zorganizoval výroční didaktický seminář, jedno 
školení týkající se jednání vnitrostátních kontaktních míst a zahájil proces 
certifikace školicího systému úřadu.  
Součástí práce úřadu na kvalitě azylového řízení a rozhodnutí bylo tematické 
zmapování přístupu k řízení, identifikace osob se zvláštními potřebami a 
zvláštních řízení, vypracování publikace o nástroji kvality pro osobní 
pohovory, organizace tří tematických jednání, osm jednání pracovní skupiny 
a jednání vnitrostátních kontaktních míst o kvalitě. Úřad dále posílil svou 
spolupráci se členy soudů a tribunálů, zorganizoval jednu výroční konferenci 
a tři jednání odborníků a vyvinul praktický nástroj k čl. 15 písm. c) směrnice 
o podmínkách přiznání azylu. Pokud jde o oblast obchodování s lidmi, úřad 
od října 2012 do října 2014 koordinoval zprávu o „společných činnostech“, 
kterou vypracovaly agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 
(SVV) v rámci své práce na problematice obchodování s lidmi, a zorganizoval 
jedno setkání odborníků. 
Úřad zorganizoval konferenci o praktické spolupráci v oblasti nezletilých 
osob bez doprovodu a čtyři tematická setkání. Byla vydána publikace 
o vyhledávání rodinných příslušníků a zahájeno hodnocení publikace „Postup 
pro odhadování věku v Evropě“ (EASO Age Assessment Practice in Europe). 
Pokud jde o informace o zemi původu (COI), úřad pokračoval v rozvoji 
portálu pro informace o zemích původu, který slouží 580 aktivním 
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uživatelům, vytvořil čtyři nové složky COI o Íránu, Iráku, Rusku a Afganistánu, 
zorganizoval 2 jednání, 4 vzdělávací akce pro vnitrostátní správce společného 
portálu COI, dvě strategická jednání sítě pro strategické informace COI a 
deset workshopů a seminářů věnovaných konkrétním zemím. Úřad dále 
vydal dvě zprávy COI (o Somálsku a Čečensku) a publikaci „Nástroje a tipy 
pro vyhledávání informací o zemi původu na internetu“ (Tools and Tips for 
Online COI Research). 
Zvláštní podpora: Jako doplněk realizace plánu zvláštní podpory, která byla 
zahájena v roce 2013, byla Itálii, a od června 2014 i Kypru poskytnuta zvláštní 
podpora. Úřad zorganizoval šest pilotních projektů pro společné zpracování 
žádostí o azyl a šest jednání o praktické spolupráci o nástrojích pro 
poskytování podpory, plány pro nepředvídané události, přemísťování a 
přijetí. Úřad se zúčastnil výročního fóra pro znovuusídlení a přemísťování a 
dokončil mapování cyklů znovuusídlení v členských státech. Úřad dále ve 
spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami realizoval osm akcí v rámci 
pracovní skupiny pro Středomoří.  
Mimořádná podpora: Úřad poskytl Řecku a Bulharsku mimořádnou podporu 
na dokončení realizace jejich příslušných provozních plánů. Úřad rovněž 
uspořádal dvě 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 2013 s využitím vstupů od přibližně 40 
zúčastněných stran. Úřad dále vypracoval tři čtvrtletní zprávy o azylu, 12 
měsíčních zpráv o azylu a sedm jednorázových zpráv. Organizačně zajistil dvě 
jednání se skupinou pro poskytování statistický údajů (GSP), plně realizoval 
fázi II svého systém včasného varování a připravenosti a vypracoval návrh 
jeho III. fáze.  
Podpora třetích zemí: Úřad zahájil realizaci strategie vnějšího rozměru, a to 
zejména realizací projektu v rámci evropského nástroje sousedství a 
partnerství s Jordánskem, Tuniskem a Marokem. Úřad ustavil síť pro vnější 
rozměr a zorganizoval dvě jednání o praktické spolupráci a do arabštiny 
přeložil svůj školicí modul.  
Pokud jde o organizaci úřadu a jeho spolupráci se zúčastněnými stranami, 
úřad uspořádal tři zasedání správní rady, přijal tři rozhodnutí správní rady, 
podepsal pracovní ujednání s agenturou eu-LISA, uspořádal čtvrté zasedání 
poradního fóra a se zástupci občanské společnosti konzultoval různá témata. 
V roce 2014 EASO předsedal síti agentur působících v oblasti spravedlnosti a 
vnitřních věcí (SVV), v jejímž rámci uspořádal tři jednání kontaktní skupiny a 
jednání vedoucích představitelů agentur SVV. Úřad rovněž posílil svou interní 
i externí komunikaci: byla schválena komunikační strategie, pravidelně se 
zveřejňovaly tiskové zprávy a zpravodaje a ve členských státech a 
v Evropském parlamentu se pořádal informativní den EASO.  
V roce 2014 bylo zahájeno externí hodnocení úřadu. 

1 K 31. 12. 2014 se počet schválených pracovních míst pro vyslané národní odborníky snížil ze 14 
na 12. 

2 Včetně nabídkových dopisů podaných k 31. 12. 2014. 
Zdroj: přílohu poskytl úřad.  
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11. Úřad provedl na poslední období roku 2015 v systému rozpočtového řízení potřebné 

opravy, na které poukázal Účetní dvůr. 

12. Úřad EASO uznává, že procentní podíl zpožděných plateb je příliš vysoký, a zabývá se 

hlavními příčinami této situace. V druhé polovině roku 2015 budou zavedena konkrétní 

opatření, jejichž cílem je zásadní snížení stávající míry zpožděných plateb do konce 

rozpočtového roku. 

13–14. Od druhého čtvrtletí roku 2015 provádí úřad EASO nejméně dvakrát do roka přezkum 

svého ročního rozpočtu s cílem zlepšit plánování a plnění rozpočtu a snížit jakékoli 

nepřiměřeně vysoké přenosy prostředků na konci rozpočtového roku. V červnu 2015 navíc 

úřad EASO zavedl nový formát měsíční zprávy o plnění rozpočtu, který umožňuje konkrétněji 

analyzovat faktory ovlivňující plnění rozpočtu a navrhuje schvalujícím osobám včasná 

nápravná opatření. V neposlední řadě jsou na třetí a čtvrté čtvrtletí naplánovány interní 

pracovní semináře se zaměřením na plnění rozpočtu a finanční řízení, které se rovněž budou 

zabývat problematikou plnění rozpočtu. Úřad EASO očekává, že díky kombinaci těchto 

opatření dosáhne v roce 2015 v oblasti plnění rozpočtu mnohem lepších výsledků. 

15. Úřad EASO provedl nábor osob nahrazujících zaměstnance, kteří v loňském roce ukončili 

pracovní poměr, přičemž veškerá příslušná pracovní místa jsou buď již obsazena, nebo za 

účelem jejich obsazení probíhají v současnosti výběrová řízení. Úřad považuje zaměstnance za 

své nejcennější aktivum a v oblasti lidských zdrojů zavede činnosti, které budou tento postoj 

podporovat. 

16. Úřad EASO bere tyto připomínky na vědomí a zajistí, aby rozesílané pozvánky obsahovaly 

jednoznačnější informace o příslušné kategorii pro účely úhrady nákladů. 

V rámci organizovaných činností očekává úřad EASO ze strany účastníků velmi vysokou úroveň 

odbornosti, pokud jde o jejich zapojení a příspěvky, jak je podrobně popsáno v příslušných 

podkladech a v ročním pracovním programu. Časté využívání účastníků kategorie A je tedy 

logickým důsledkem těchto požadavků. 
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