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ÚVOD 

1. Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“ známy tiež ako „EBA“), so sídlom 

v Londýne, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1093/20101. Úlohou orgánu je prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných 

predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad, prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu 

právne záväzných aktov Únie, stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi 

príslušnými orgánmi, monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti jeho pôsobnosti 

a zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov2

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

. 

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame 

testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly orgánu. 

Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.  

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

3. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov 

kontroloval: 

a) ročnú účtovnú závierku orgánu, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 a výkazov o plnení 

rozpočtu4

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. 

 za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2014, 

                                                      

1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12. 

2 V prílohe II sú na informačné účely zhrnuté právomoci a činnosti orgánu.  

3 Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, 
výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

4 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy 
k nemu. 
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Zodpovednosť vedenia 

4. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky orgánu a za 

zákonnosť a riadnosť príslušných operácií5

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou orgánu zahŕňa návrh, zavedenie 

a udržiavanie systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie 

finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu 

alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov na základe účtovných 

pravidiel prijatých účtovníkom Komisie

: 

6

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií 

a dodržiavaním zásady riadneho finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie 

a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý tvorí primeraný dohľad 

a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby právne 

konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.  

 a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností 

primerané. Výkonný riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku orgánu po jej zostavení 

účtovníkom orgánu na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky 

k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že 

účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

orgánu. 

Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu 

a Rade7

                                                      

5 Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, 
s. 42). 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti 

a riadnosti príslušných operácií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších 

kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov povinný naplánovať 

6 Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných 
štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, 
prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných štandardoch 
finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy. 

7 Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013. 
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a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka orgánu neobsahuje 

významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne. 

6. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch 

v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od 

úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či 

v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či už 

z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje vnútornú kontrolu, 

ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 

a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, aby sa 

mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie 

vhodnosti uplatnených účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie 

predloženia účtovnej závierky ako celku. Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti 

Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti 

s účtovnou závierkou orgánu v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

EÚ8

7. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje 

vyhlásenie o vierohodnosti.  

. 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka orgánu vyjadruje verne zo všetkých 

významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov 

hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový 

rok končiaci sa k 31. decembru 2014 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov. 

                                                      

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 
26.10.2012, s.1). 
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PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 

11. Prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov na hlavu II (administratívne výdavky) 

dosiahli výšku 3 431 070 EUR, t. j. 48 % (2013: 1 974 511 EUR, t. j. 35 %) a týkali sa najmä 

presťahovania orgánu do nových priestorov v polovici decembra 2014.  

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

12. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 

z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe I

 

. 

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora audítorov, v 

Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2015. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 predseda 
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Príloha I 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienka Dvora audítorov 
Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / 
Nevzťahuje sa) 

2012 

S cieľom pokryť vyššie školské poplatky poskytuje orgán zamestnancom, ktorých deti navštevujú 
základnú alebo strednú školu, okrem príspevku na vzdelávanie, ktorý je ustanovený v služobnom 
poriadku, aj podporu na vzdelávanie1. Celková podpora na vzdelávanie v roku 2012 predstavovala 
približne 76 000 EUR. Keďže tieto výdavky nie sú stanovené v služobnom poriadku, sú 
neoprávnené. 

Prebieha2 

2013 

V roku 2013 bola celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 90 % v porovnaní s 89 % 
v roku 2012 a pohybovala sa od 87 % v hlave I (výdavky na zamestnancov), 98 % v hlave II 
(administratívne výdavky) a 92 % v hlave III (prevádzkové výdavky). Mieru viazaných rozpočtových 
prostriedkov v hlave I negatívne ovplyvnilo rozhodnutie Súdneho dvora proti indexácii platov 
zamestnancov za obdobie od 1. júla 2011 do 30. júna 2013 (1,8 mil. EUR). 

Nevzťahuje sa 

2013 

Napriek výraznému poklesu celkovej miery prenesených rozpočtových prostriedkov na 
3 876 564 EUR (17 %) v porovnaní so 6 547 808 EUR (36 %) za predchádzajúci rok, miera 
prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II zostala pomerne vysoká na úrovni 
1 974 511 EUR (35 %) a v hlave III na úrovni 1 651 203 EUR (36 %). Tieto prenesené rozpočtové 
prostriedky sú hlavne výsledkom plánovaného verejného obstarávania súvisiaceho s IT 
infraštruktúrou a službami, ku ktorým boli uzatvorené zmluvy podľa plánu v decembri 2013 
a súvisiace služby budú poskytnuté v roku 2014. 

Nevzťahuje sa 

1 V článku 3 prílohy VII sa stanovuje dvojnásobok základného príspevku vo výške 252,81 EUR = 505,62 EUR. 
2 Ku koncu roka 2014 orgán podpísal zmluvy s 15 zo 17 škôl, ktoré navštevujú deti zamestnancov. 
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Príloha II 

Európsky orgán pre bankovníctvo 
(Londýn) 

Právomoci a činnosti 

Oblasti 
právomoci Únie 
vyplývajúce 
zo zmluvy  
(Články 26 a 114 
Zmluvy 
o fungovaní 
Európskej únie)  

Článok 26 
„1. Únia prijíma opatrenia s cieľom vytvoriť vnútorný trh alebo zabezpečiť jeho 
fungovanie v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.  
2. Vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný 
pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.  
3. Rada na návrh Komisie stanoví usmernenia a podmienky nevyhnutné na 
zabezpečenie vyváženého pokroku vo všetkých dotknutých odvetviach.“ 
Článok 114 
„1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú 
k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.“ 

Právomoci 
orgánu 
(nariadenie 
Európskeho 
parlamentu 
a Rady (EÚ) 
č. 1093/2010) 
(nariadenie 
Európskeho 
parlamentu 
a Rady (EÚ) 
č. 1022/2013, 
ktorým sa mení 
a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 
1093/2010) 

Ciele 
a) zlepšenie fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým riadnej, 

účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu; 
b) zaistenie integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania 

finančných trhov; 
c) posilnenie medzinárodnej koordinácie dohľadu; 
d) predchádzanie regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovnakých podmienok 

hospodárskej súťaže; 
e) zabezpečenie, aby úverové a iné riziká podliehali náležitej regulácii 

a dohľadu; 
f) zvyšovanie ochrany zákazníkov. 
Úlohy 
a) prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov 

pre reguláciu a dohľad; 
b) vypracovať príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami pre 

celú Úniu a aktualizovať ju; 
c) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie; 
d) uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi; 
e) úzko spolupracovať s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB)1; 
f) organizovať a vykonávať analýzy vzájomného hodnotenia príslušných 

orgánov; 
g) monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti; 
h) vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať o plnení funkcií 

orgánu; 
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i) zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov; 
j) prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií orgánov dohľadu, 

monitorovaniu, hodnoteniu a meraniu systémového rizika, vypracúvaniu 
a koordinácii plánov na ozdravenie a riešenie problémov, poskytovaniu 
vysokej úrovne ochrany vkladateľov a investorov v rámci Únie, ako aj 
k vývoju metód na riešenie problémov zlyhávajúcich finančných inštitúcií 
a k posudzovaniu potreby vhodných finančných nástrojov;  

k) plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto nariadení alebo 
v iných legislatívnych aktoch;  

l) na svojej internetovej stránke uverejňovať a pravidelne aktualizovať 
informácie zo svojej oblasti činnosti;  

Správa Rada orgánov dohľadu 
Skladá sa z predsedu, jedného zástupcu za každý členský štát (predseda NDO2), 
Komisie, ECB3, ESRB, EIOPA4 a ESMA5. 
Riadiaca rada 
Skladá sa z predsedu a šiestich ďalších členov rady orgánov dohľadu.  
Predseda 
Menovaný radou orgánov dohľadu. 
Výkonný riaditeľ 
Menovaný radou orgánov dohľadu. 
Odvolacia rada 
Je spoločným subjektom troch Európskych orgánov dohľadu (ESA). 
Vonkajšia kontrola 
Európsky dvor audítorov. 
Orgán udeľujúci absolutórium 
Európsky parlament. 

Zdroje, ktoré mal 
orgán k dispozícii 
v roku 2014 
(2013) 

Rozpočet na rok 2014 
33,6 (26) mil. EUR 
vrátane: 
dotácie Európskej únie: 13,4 (10,4) mil. EUR 
príspevkov členských štátov: 19,6 (15,2) mil. EUR 
príspevkov pozorovateľov: 0,6 (0,4) mil. EUR  
Stav zamestnancov k 31. decembru 2014 
111 dočasných zamestnancov (93) – z toho do 31. decembra 2014 dostalo 
a prijalo ponuku na zamestnanie päť dočasných zamestnancov, avšak so 
začiatkom pracovného pomeru v prvých mesiacoch roka 2015 z dôvodu 
výpovedných lehôt.  
22 (14) zmluvných zamestnancov, 
22 (17) vyslaných národných expertov 

Produkty 
a služby v roku 
2014 

 66 verejných konzultácií (o návrhoch regulačných a vykonávacích 
technických štandardov vytvorených podľa legislatívneho rámca 
CRDIV/CRR, smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD), 
nariadení o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFiR), nariadení 
o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), smernici o platobných účtoch 
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(PAD), smernici o hypotekárnych úveroch (MCD) a smernici o finančných 
konglomerátoch (FICOD)), usporiadanie 32 verejných rokovaní.  

 Predloženie 22 návrhov regulačných technických štandardov a 10 návrhov 
vykonávacích technických štandardov na konečné schválenie Európskej 
komisii (vrátane mandátov na vlastné zdroje bánk, úverového rizika, 
trhového rizika, likvidity a odmien podľa legislatívneho rámca CRDIV/CRR, 
ako aj niekoľkých mandátov podľa BRRD). 

 Vydanie 17 usmernení (na rôzne témy, napr. scenáre pre plán obnovy, 
zhromažďovanie údajov o osobách s vysokým príjmom alebo bezpečnosť 
internetových platieb) a jedno odporúčanie príslušným vnútroštátnym 
orgánom (o používaní identifikátora právnickej osoby). 

 Koordinácia záťažového testu v celej EÚ v roku 2014 s cieľom posúdiť 
odolnosť 123 bánk EÚ voči nepriaznivým ekonomickým vývojom, aby sa 
pochopili zostávajúce zraniteľné miesta, ukončila náprava bankového 
sektora EÚ a zvýšila dôvera. Okrem toho EBA vypracovala spoločnú 
metodiku a zohrala dôležitú úlohu pri zabezpečovaní uceleného, 
jednotného a porovnateľného zverejnenia výsledkov. 

 Predloženie 13 stanovísk určených Komisii, Európskemu parlamentu 
a Rade a jedného technického odporúčania pre Európsku komisiu 
o prudenciálnom filtri pre zisky a straty ocenené reálnou cenou, ktoré 
vyplývajú z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho 
s derivátovými záväzkami. 

 Prijatie oficiálneho odporúčania určeného bulharskej národnej banke 
(BNB) a bulharskému fondu na poistenie vkladov (BDIF) s upovedomením, 
že porušujú zákon EÚ (článok 1 ods. 3 písm. i) a článok 10 smernice 
o systémoch ochrany vkladov). 

 Predloženie troch listov s poznámkami pre IASB (o koncepčnom rámci pre 
finančné výkazníctvo, zverejňovaní informácií a účtovníctve pre dynamické 
riadenie rizík) a dvoch listov s poznámkami o audite určených IAASB 
(o navrhovanej stratégii na roky 2015 – 2019 a navrhovanom pláne práce 
na roky 2015 – 2016). 

 Dokončenie jedného partnerského posúdenia týkajúceho sa vykonávania 
usmernení EBA k riziku koncentrácie úverov. 

 Uplatňovanie, údržba a posilnenie nástroja otázok a odpovedí o súbore 
jednotných pravidiel na webovej stránke EBA pre inštitúcie, orgány 
dohľadu a iné zainteresované strany.  

 Vydanie 23 tematických správ v rozličných oblastiach odborných 
skúseností EBA (vrátane správ o konzistentnosti rizikovo vážených 
bankových aktív, správy o spotrebiteľských trendoch, správy o výsledkoch 
monitorovania Bazilej, správ o likvidite bánk, správy o porovnávacích 
štandardoch pre plány obnovy, správy o odsúhlasení štatistických správ 
a správ o dohľade, správy o odpočítaní čistých dôchodkov z vlastných 
zdrojov/aktív). 

 Vypracovanie polročných bankových správ a prierezových správ o rizikách, 
štvrťročných prehľadov o rizikách, týždenného výkazníctva likvidity 
a podmienok financovania európskych bánk a bankových trhových 
ukazovateľov, pravidelných aktualizácií týkajúcich sa rizík a zraniteľnosti, 
ktoré sa poskytujú inštitúciám a orgánom EÚ.  

 Rozsiahla práca na pravidelnej tematickej analýze niekoľkých oblastí 
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vrátane dokončenia práce na konzistentnosti výsledkov rizikovo vážených 
aktív. 

 Aktívna účasť na zasadnutiach a činnostiach kolégií národných dozorných 
orgánov, vrátane podpory a monitorovania spolupráce orgánov dohľadu 
v kolégiách, pomoci v procese zriaďovania kolégií pre riešenie krízových 
situácií.  

 Práca týkajúca sa EURIBOR a záležitostí porovnávania na základe 
porovnávacích štandardov vykonaná spoločne s ESMA vrátane 
monitorovania a vykonávania odporúčaní pre Euribor-EBF (uverejnených 
vo februári 2014) a práca na zhromažďovaní údajov a potenciálnom 
návrhu Euriboru založenom na transakciách predstavujúcich náklady na 
nezabezpečené financovanie z iných zdrojov ako sú štandardné vklady 
bánk EÚ. 

 Ročné hodnotenie implementácie požiadaviek na zverejňovanie informácií 
z piliera 3 zo strany bánk. 

 Prispenie k hodnotiacemu programu regulačnej konzistentnosti 
Bazilejského výboru (RCAP).  

 Predsedníctvo v spoločnom výbore európskych orgánov dohľadu (ESA) so 
zameraním na viacsektorové riziká, vrátane podnikateľského rizika, a na 
ochranu spotrebiteľa. 

 V oblasti spolupráce ESA na ochrane spotrebiteľa zameranie na vývoj 
regulačných produktov, ako sa poveruje v právnych predpisoch pre balíky 
retailových investičných a poisťovacích produktov, uverejnenie diskusie 
o hlavných informačných dokumentoch, dokončenie spoločných usmernení 
k spracovaniu sťažností, vydanie pripomienky finančným inštitúciám 
v súvislosti s vlastným umiestnením, t. j. umiestnením ich vlastných 
nástrojov u ich retailových klientov, vydanie spoločných zásad o dohľade 
nad produktmi a správe, a usporiadanie druhého spoločného Dňa ochrany 
spotrebiteľa. 

 V oblasti spolupráce ESA na viacsektorových rizikách vypracovanie dvoch 
spoločných správ o určení hlavných viacsektorových rizík a zraniteľných 
miest vo finančnom systéme EÚ. 

 V oblasti spolupráce ESA na finančných konglomerátoch dokončenie 
usmernení k jednotnosti dozorných postupov pre finančné konglomeráty 
a uverejnenie ročného zoznamu finančných konglomerátov. 

 Vedenie prevádzkovej a administratívnej podpory ESA odvolacej rade ESA. 
 Poskytovanie vstupov a prispievanie k procesu auditu Európskej komisie 

týkajúceho sa európskeho systému orgánov pre finančný dohľad spoločne 
s ostatnými ESA a vstupy pre audit EBA vykonaný Európskym dvorom 
audítorov a jeho výkonnosti pri zavádzaní nových opatrení pre nariadenia 
a dohľad. 

 Poskytnutie a koordinácia 19 seminárov a školiacich aktivít pre 
zamestnancov národných dozorných orgánov EÚ (z toho štyri poskytnuté 
spolu s ostatnými ESA); zorganizovanie právnického semináru pre tvorcov 
politiky, dozorné orgány a akademických pracovníkov v oblasti práva, 
a tretí seminár o výskume politiky pre ekonómov, dozorné orgány 
a akademických pracovníkov s cieľom prerokovať meranie rizikovosti bánk 
jednotným spôsobom. 
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 Štrnásť zasadnutí rady orgánov dohľadu (osem fyzických zasadnutí, šesť 
telefonických konferencií), šesť zasadnutí riadiacej rady (všetky fyzické 
zasadnutia), sedem zasadnutí Skupiny zainteresovaných strán 
v bankovníctve (dve spoločne s radou orgánov dohľadu).  

 Plnenie plánu pracovných miest (EBA uverejnila 69 oznámení o voľných 
pracovných miestach (41 dočasných zamestnancov, 9 zmluvných 
zamestnancov a 19 vyslaných národných expertov), na ktoré sa prihlásilo 
1 850 uchádzačov a so 173 sa uskutočnili pohovory v roku 2014; 
výkonnému riaditeľovi EBA ani ombudsmanovi neboli doručené nijaké 
odvolania). 

 Ďalšie zlepšenie administratívy a transparentnosti výberového konania. 
 Zavedenie vyhlásenia o konflikte záujmov pre nových zamestnancov pred 

začatím ich zmluvy od januára 2014. 
 Ďalšie zlepšenie úvodného školenia pre novoprijatých zamestnancov.  
 Definovanie a vykonávanie politiky stáží, nábor prvých stážistov 

v decembri 2014 s dátumom začatia stáže v roku 2015. 
 Revízia politiky jazykových kurzov pre oprávnených zamestnancov so 

zameraním na efektívnosť nákladov a riadne finančné hospodárenie. 
 Zavedenie flexibilnej pracovnej doby pre zamestnancov vrátane softvéru 

a príslušných postupov s účinnosťou od apríla 2014. 
 Vo vzťahu k Allegro ďalšie úpravy a zlepšenia (úpravy zachytávajúce 

všeobecné vykonávacie postupy Európskej komisie pre hodnotenie 
zamestnancov, zjednodušenie hodnotiacej správy o výkonnosti, 
notifikačné emaily, zmeny v súvislosti s misiami počas víkendov, 
pracovnou neschopnosťou s a bez registrovania osvedčenia – odobrané 
zamestnancom, bude vykonávané len ľudskými zdrojmi). 

 Dosiahlo sa 99,8 % plnenie rozpočtu na rok 2014. 
 Spracovanie 469 operácií s finančnými záväzkami a 2 711 platobných 

operácií.  
 Zlepšenie štatistiky času úhrady platieb a nevytváranie žiadnych úrokov 

z omeškania.  
 Vykonávanie zlepšených nástrojov na monitorovanie rozpočtu 

a výkazníctvo.  
 Konalo sa viacero školení o finančnom obehu a pravidlách verejného 

obstarávania. 
 Úspešné dokončenie 12 obstarávaní, všetky v súlade s pravidlami 

verejného obstarávania EÚ.  
 Predĺženie 29 zmlúv pôvodne podpísaných v roku 2013 na obdobie 

12 mesiacov.  
1 Európsky výbor pre systémové riziká. 
2 Národné dozorné orgány. 
3 Európska centrálna banka. 
4 Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. 
5 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. 
6  Niekoľko verejných rokovaní sa týkalo viac než jedného regulačného návrhu EBA. 
Zdroj:  Informácie poskytnuté orgánom. 
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European Banking Authority 
   

EBA reply 

 
 

ODPOVEDE AGENTÚRY 
 
 

11. Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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