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ÚVOD 

1. Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán“ nebo „EBA“), který sídlí v Londýně, 

byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/20101. Úkolem orgánu je 

přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu, 

přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, podněcovat a podporovat 

delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledovat a posuzovat tržní vývoj 

v oblasti své působnosti a posilovat ochranu vkladatelů a investorů2

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 orgán zavedl. Kromě toho 

se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů 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 orgánu, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění rozpočtu4

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

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12. 

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

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

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 orgánu a za legalitu a 

správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku orgánu 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. Výkonný ředitel 

schvaluje roční účetní závěrku orgánu poté, co ji účetní orgánu 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 orgánu. 

Odpovědnost auditora 

5. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě7

                                                      

5 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 orgánu 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 

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. 

7 Článek 107 nařízení (EU) č. 1271/2013. 
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naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka orgánu 

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. Při 

přípravě této zprávy a prohlášení o věrohodnosti Účetní dvůr přihlédl k ověření účetní závěrky 

orgánu provedenému nezávislým externím auditorem v souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení 

EU8

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 orgánu 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 roční účetní závěrka orgánu za 

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

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                      

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 



 

ADB057211CS04-15PP-CH050-15APCFIN-RAS-EBA_2014-TR.docx 8.9.2015 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

11. Částka přenosů u prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) byla 

vysoká a činila 3 431 070 EUR, tj. 48 % (2013: 1 974 511 EUR, tj. 35 %). Souvisela hlavně 

s přestěhováním orgánu do jeho nových prostor, k němuž došlo v polovině prosince 2014.  

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

12. 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 

Na pokrytí zvýšeného školného poskytuje orgán zaměstnancům, jejichž děti navštěvují základní či 
střední školu, příspěvek na vzdělání, a to navíc k příspěvkům na vzdělání poskytovaným podle 
ustanovení služebního řádu1. V roce 2012 činil celkový objem těchto dodatečných příspěvků na 
vzdělání přibližně 76 000 EUR. Na tyto dodatečné příspěvky se ale nevztahuje služební řád, a 
představují proto nesprávnost. 

Probíhá2 

2013 

V roce 2013 činil celkový objem prostředků přidělených na závazky 90 % (v roce 2012 to bylo 
89 %), přičemž v hlavě I (osobní náklady) představoval 87 %, v hlavě II (správní výdaje) 98 % a 
v hlavě III (operační výdaje) 92 %. Míra přidělení prostředků u hlavy I byla negativně ovlivněna 
rozhodnutím Soudního dvora pozastavujícím valorizaci platů zaměstnanců za období od 
1. července 2111 do 30. června 2013 (1,8 milionu EUR). 

Není relevantní 

2013 

Přestože celkový objem přenesených prostředků výrazně klesl z 6 547 808 EUR (36 %) v minulém 
roce na letošních 3 876 564 EUR (17 %), přenosy prostředků přidělených na závazky zůstaly 
relativně vysoké u hlavy II, kde činily 1 974 511 EUR (35 %), a u hlavy III, kde činily 1 651 203 EUR 
(36 %). Tyto přenosy jsou zapříčiněny hlavně plánovanými zadávacími řízeními na infrastrukturu IT 
a služby IT, pro něž byly smlouvy uzavřeny dle plánu v prosinci 2013 a příslušné služby budou 
poskytnuty v roce 2014. 

Není relevantní 
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Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

1 Článek 3 přílohy VII umožňuje získat dvojnásobek základního příspěvku 252,81 EUR = 505,62 EUR. 
2 Ke konci roku 2014 podepsal orgán smlouvy s 15 z celkem 17 škol, do kterých chodí děti zaměstnanců. 
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Příloha II 

Evropský orgán pro bankovnictví 

(Londýn) 

Pravomoci a činnosti 

Oblast pravomocí 
Unie podle Smlouvy  
(články 26 a 114 
Smlouvy 
o fungování 
Evropské unie)  

Článek 26 
 „1. Unie přijímá opatření určená k vytvoření nebo zajištění fungování 
vnitřního trhu v souladu s příslušnými ustanoveními Smluv.  
2. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv.  
3. Rada na návrh Komise stanoví obecné zásady a podmínky nezbytné 
k zajištění vyváženého pokroku ve všech dotyčných odvětvích.“ 
Článek 114 
„1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených 
v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným 
legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem 
přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů 
členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.“ 

Pravomoci orgánu 
(nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010) 
(nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) č. 1022/2013, 
kterým se mění 
nařízení (EU) 
č. 1093/2010) 

Cíle 
a) lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a 

jednotné úrovně regulace a dohledu; 
b) zajištění integrity, transparentnosti, účinnosti a řádného fungování 

finančních trhů; 
c) posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni; 
d) předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek 

hospodářské soutěže; 
e) zajištění toho, aby čerpání úvěru a jiná rizika byla vhodně upravena a 

podléhala řádnému dohledu; 
f) posílení ochrany spotřebitelů. 

Úkoly 
a) přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů 

regulace a dohledu, 
b) vypracovat a aktualizovat evropskou příručku pro výkon dohledu nad 

finančními institucemi v celé Unii; 
c) přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie; 
d) podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány; 
e) úzce spolupracovat s ESRB1, 
f) organizovat a provádět srovnávací hodnocení činnosti příslušných 

orgánů, 
g) sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti, 
h) provádět ekonomickou analýzu trhů, aby orgán měl informace nezbytné 
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pro plnění svých funkcí, 
i) posilovat ochranu vkladatelů a investorů; 
j) podporovat jednotné a soudržné fungování kolegií orgánů dohledu, 

sledování, posuzování a měření systémového rizika, vypracování a 
koordinaci ozdravných plánů a plánů řešení úpadků, zajišťování vysoké 
úrovně ochrany vkladatelů a investorů v celé Unii a rozvoj metod řešení 
úpadků finančních institucí a posuzování potřeby vhodných nástrojů 
financování;  

k) plnit další konkrétní úkoly stanovené v tomto nařízení a v jiných 
legislativních aktech,  

l) na svých internetových stránkách zveřejňovat a pravidelně aktualizovat 
informace související s oblastí své působnosti,  

Správa Rada orgánů dohledu 
Skládá se z předsedy, jednoho zástupce za každý členský stát (vedoucí 
představitel NSA2), Komise, ECB3, ESRB, EIOPA4 a ESMA5. 
Správní rada 
Složena z předsedy a dalších šesti členů rady orgánů dohledu.  
Předseda 
Jmenován radou orgánů dohledu. 
Výkonný ředitel 
Jmenován radou orgánů dohledu. 
Odvolací senát 
Společný orgán tří evropských orgánů dohledu 
Externí audit 
Evropský účetní dvůr. 
Orgán udělující absolutorium 
Evropský parlament 

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

Rozpočet na rok 2014 
33,6 (26) milionu EUR 
skládající se z: 
dotace Evropské unie: 13,4 (10,4) milionu EUR 
příspěvků členských států: 19,6 (15,2) milionu EUR 
příspěvků pozorovatelů: 0,6 (0,4) milionu EUR 
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2014 
111 (93) dočasných zaměstnanců – z čehož pěti dočasným zaměstnancům 
byly k 31. prosinci 2014 zaslány nabídkové dopisy, které tito zaměstnanci 
přijali, data jejich nástupu však vzhledem k výpovědním lhůtám spadala do 
prvních měsíců roku 2015 
22 (14) smluvních zaměstnanců 
22 (17) vyslaných národních odborníků 

Produkty a služby 
v roce 2014 

 Provedení 66 veřejných konzultací (týkajících se návrhů regulačních a 
prováděcích technických norem vytvořených v legislativním rámci 
CRDIV/CRR, směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 
(BRRD), nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFiR), nařízení 
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o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), směrnice o platebních účtech 
(PAD), směrnice o hypotéčních úvěrech (MCD) a směrnice o finančních 
konglomerátech (FICOD)), dále organizace 32 veřejných slyšení6.  

 Předložení 22 návrhů regulačních technických norem a 10 návrhů 
prováděcích technických norem Evropské komisi k jejímu konečnému 
schválení (přičemž se týkaly oblasti vlastního kapitálu bank, úvěrového 
rizika, tržního rizika, likvidity a odměn v legislativním rámci CRDIV/CRR a 
několika dalších oblastí v rámci směrnice BRRD). 

 Vydání 17 pokynů (týkajících se různých témat jako např. scénářů pro 
plány obnovy, shromažďování údajů o subjektech s vysokými příjmy 
nebo bezpečnosti internetových plateb) a jednoho doporučení pro 
vnitrostátní příslušné orgány (týkajícího se používání identifikačního 
kódu právnické osoby). 

 Koordinace zátěžového testu v rámci celé EU, který proběhl v roce 2014 
a který měl za cíl posoudit odolnost 123 bank v EU vůči nepříznivému 
hospodářskému vývoji, aby se zjistila zbývající slabá místa, dokončilo se 
zlepšení stavu bankovního sektoru v EU a zvýšila se důvěra. Orgán kromě 
toho vytvořil společnou metodiku a hrál důležitou úlohu při zajištění 
komplexního, konzistentního a srovnatelného zveřejnění výsledků. 

 Vydaní 13 stanovisek určených pro Komisi, Evropský parlament a Radu, 
dále jedné technické rady určené pro Evropskou komisi týkající se 
obezřetnostního filtru pro zisky a ztráty v reálné hodnotě vzniklé na 
základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými 
závazky. 

 Přijetí formálního doporučení určeného pro Bulharskou národní banku 
(BNB) a Bulharského fondu pro pojištění vkladů, v němž se těmto 
orgánům oznamovalo, že porušují právní předpisy EU (čl. 1 odst. 3 
písm. i) a článek 10 směrnice o systémech pojištění vkladů – DGSD). 

 Vydaní tří dopisů s připomínkami určených pro Radu pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB) (týkajících se koncepčního rámce pro účetní 
výkaznictví, zveřejňování údajů a účtování dynamického řízení rizik) a 
dvou dopisů s připomínkami pro oblast auditu určených pro Radu pro 
mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) (týkajících se 
navrhované strategie na období 2015–2019 a navrhovaného pracovního 
programu na období 2015–2016). 

 Dokončení jednoho srovnávacího hodnocení (peer review) týkajícího se 
realizace pokynů EBA k riziku koncentrace úvěrů. 

 Vytvoření, údržba a zkvalitnění nástroje „Otázky a odpovědi 
k jednotnému souboru pravidel“ na internetové stránce orgánu, který je 
určen pro instituce, orgány dohledu a další zainteresované strany. 

 Vydaní 23 tematických zpráv pro různé oblasti odbornosti orgánu (např. 
zpráv o konzistentnosti rizikově vážených aktiv bank, o spotřebitelských 
trendech, zprávy o výsledcích monitorování Basel, zpráv o likviditě bank, 
zprávy o srovnání plánů obnovy, zprávy o sesouhlasování statistických 
výkazů a výkazů z oblasti dozoru, zprávy o odpočtu čistých částek 
důchodů anebo aktiv u vlastního kapitálu). 

 Vypracování pololetních zpráv o rizicích v bankovním sektoru a 
meziodvětvových zpráv o rizicích, čtvrtletních přehledů rizik, týdenních 
zpráv o likviditě a podmínkách financování Evropských bank a 
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o ukazatelích bankovního trhu, dále pravidelných aktualizací rizik a 
slabých míst určených pro orgány a subjekty EU  

 Rozsáhlá práce na pravidelných tematických analýzách pokrývajících 
celou řadu oblastí, včetně dokončení práce na analýze konzistentnosti 
výsledků u rizikově vážených aktiv. 

 Aktivní účast na zasedáních a činnostech kolegií vnitrostátních orgánů 
dohledu, včetně podpory a monitorování spolupráce v těchto kolegiích 
v oblasti dohledu a nápomoci při zřizování kolegií k řešení krize 

 Práce související se sazbou EURIBOR a stanovováním referenčních 
hodnot provedená společně s ESMA, která zahrnovala monitorování 
realizace doporučení pro Euribor-EBF (vydaných v únoru 2014) a práci 
v oblasti sběru dat a možné koncepce sazby Euribor založené na 
transakcích představujících náklady na nezajištěné mezibankovní 
financování bank v EU.  

 Roční posouzení toho, jak banky plnily požadavky na zveřejnění v rámci 
třetího pilíře. 

 Příspěvek pro program hodnocení regulatorní konzistence (RCAP) 
Basilejského výboru pro bankovní dohled. 

 Předsednictví Společného výboru evropských orgánů dohledu, v jehož 
rámci se orgán zaměřil na meziodvětvová rizika (včetně řízení 
obchodního rizika) a ochranu spotřebitelů. 
 V oblasti společné práce evropských orgánů dohledu týkající se 

ochrany spotřebitele: důraz na vytvoření regulačních produktů, 
které ukládají právní předpisy pro strukturované retailové investiční 
produkty a pojistné produkty s investiční složkou, zveřejnění 
diskusního dokumentu ke klíčovým informacím pro investory (KID), 
dokončení společných pokynů k řešení stížností, vydaní připomínky 
finančním institucím týkající se nabízení vlastních instrumentů jejich 
retailovým klientům, dále vydání společných zásad pro dohled nad 
produkty a řízení této oblasti a rovněž organizace druhého 
Společného dne ochrany spotřebitele. 

 V oblasti společné práce evropských orgánů dohledu týkající se 
meziodvětvových rizik: vydání dvou společných zpráv o identifikaci 
klíčových meziodvětvových rizik a slabých míst ve finančním systému EU. 

 V oblasti společné práce evropských orgánů dohledu týkající se 
finančních konglomerátů: dokončení pokynů týkajících se 
konzistentnosti dohledových postupů u finančních konglomerátů, 
zveřejnění každoročního seznamu určených finančních konglomerátů. 

 Vedoucí role v provozní a administrativní podpoře evropských orgánů 
dohledu pro odvolací senát evropských orgánů dohledu. 

 Poskytnutí vstupů a příspěvků (spolu s dalšími evropskými orgány 
dohledu) v souvislosti s procesem revize Evropského systému dohledu 
nad finančním trhem, kterou provádí Komise, a vstupů pro audit EBA a 
jeho výkonosti při vytváření nových regulačních a dohledových 
mechanismů, který prováděl Evropský účetní dvůr. 

 Organizace a koordinace 19 seminářů a školení pro zaměstnance 
vnitrostátních orgánů dohledu států EU (čtyři z těchto seminářů a školení 
byly organizovány společně s dalšími evropskými orgány dohledu); 
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organizace právního semináře pro tvůrce politik, subjekty v oblasti 
dozoru a akademické pracovníky z oboru práva a organizace třetího 
výzkumného semináře o politikách určeného pro ekonomy, pracovníky 
v oblasti dohledu a akademické odborníky, na němž se diskutovalo 
o tématu, jak konzistentním způsobem měřit rizikovost bank. 

 14 zasedání rady orgánů dohledu (osm fyzických zasedání, šest 
telekonferenčních), šest zasedání správní rady (u všech se jednalo 
o fyzická zasedání), sedm zasedání skupiny subjektů působících 
v bankovnictví (dvě z nich společně s radou orgánů dohledu). 

 Plnění plánu pracovních míst (orgán zveřejnil 69 oznámení o volných 
pracovních místech (41 místech pro dočasné zaměstnance, 9 místech 
pro smluvní zaměstnance a 19 místech pro vyslané národní odborníky), 
na něž se v roce 2014 přihlásilo celkem 1 850 uchazečů, z nichž se 173 
byly realizovány pohovory; v této souvislosti nebyla podána žádná 
odvolání ani k výkonnému řediteli EBA, ani k veřejnému ochránci práv). 

 Další zkvalitnění u správy a transparentnosti postupu při najímání 
pracovníků. 

 Zavedení prohlášení o konfliktu zájmů, které od ledna 2014 musí 
vyplňovat noví zaměstnanci před zahájením svého pracovního poměru. 

 Další zkvalitnění úvodního zaškolení pro nově přijaté zaměstnance. 
 Definování a realizace politiky v oblasti stáží. V prosinci 2014 nábor 

prvních stážistů, kteří do orgánu nastoupí v roce 2015. 
 Revize politiky jazykových kurzů pro zaměstnance, kteří na tyto kurzy 

mají nárok. Tato revize byla zaměřena na nákladovou efektivnost a na 
řádnost finančního řízení. 

 Zavedení flexibilní pracovní doby pro pracovníky orgánu (včetně 
softwarových a souvisejících postupů), ta je v platnosti od dubna 2014. 

 U systému Allegro proběhly další úpravy a zlepšení (úpravy odrážející 
obecné prováděcí postupy Evropské komise pro hodnocení 
zaměstnanců, dále zjednodušení hodnotící zprávy o výkonnosti 
zaměstnance, oznamovacích e-mailů, dále došlo k úpravě v oblasti 
služebních cest o víkendech, absence z důvodů nemoci s lékařským 
potvrzením i bez něj – bude nyní místo zaměstnanců spravovat pouze 
oddělení lidských zdrojů). 

 U rozpočtu na rok 2014 bylo dosaženo plnění 99,8 %. 
 Zpracování 469 operací finančních závazků a 2 711 platebních operací.  
 Zkvalitnění statistických údajů o platbách, nevznikl žádný úrok 

z prodlení.  
 Zavedení zkvalitněných nástrojů na monitorování rozpočtu a vykazování 

v této oblasti.  
 Organizace řady školení na téma postup schvalování finančních transakcí 

a pravidla zadávání veřejných zakázek. 
 Úspěšná realizace 12 zadávacích řízení, která byla všechna v souladu 

s příslušnými předpisy EU pro zadávání veřejných zakázek 
 Obnovení 29 smluv původně podepsaných v roce 2013 na období 

12 měsíců 
1 European Systemic Risk Board (Evropská rada pro systémová rizika). 
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2 National Supervisory Authority (Vnitrostátní orgán dohledu). 
3 Evropská centrální banka. 
4 European Insurance and Occupational Pensions Authority (Evropský orgán pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění). 
5 European Securities and Markets Authority (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). 
6 Na určitých veřejných slyšeních se projednávalo více regulatorních návrhů EBA.  
Zdroj: přílohu poskytl orgán. 
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