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ÚVOD 

1. Európska environmentálna agentúra (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako 

„EEA“), so sídlom v Kodani, bola zriadená na základe nariadenia Rady (EHS) 

č. 1210/901. Je zodpovedná za vytvorenie monitorovacej siete, ktorá poskytuje 

Komisii, Parlamentu, členským štátom a verejnosti vo všeobecnosti spoľahlivé 

informácie o stave životného prostredia. Konkrétne by tieto informácie mali 

Európskej únii a členským štátom umožniť prijať opatrenia na ochranu 

životného prostredia a na hodnotenie efektívnosti týchto opatrení2

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

.  

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu 

a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú 

relevantné) 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 agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 a 

výkazov o plnení rozpočtu4

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

 za rozpočtový rok končiaci sa 

k 31. decembru 2013; 

                                            
1  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. 

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

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 agentúry a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií5

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou agentúry 

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 transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného 

hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a 

efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje 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. Riaditeľ schvaľuje ročnú 

účtovnú závierku agentúry po jej zostavení účtovníkom agentúry 

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 agentúry. 

                                            
5  Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. 

EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42). 

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. 
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Zodpovednosť audítora 

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť 

Európskemu parlamentu a Rade7

6. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách 

a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 

významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných 

transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či 

už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 

zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a 

verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa 

uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, 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. 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 

spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. 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 a vykonať audit tak, aby získal primeranú 

istotu, že ročná účtovná závierka agentúry neobsahuje významné nesprávnosti 

a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne. 

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

dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.  

                                            
7   Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1371/2013. 
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Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

8. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje 

verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu 

k 31. decembru 2013 a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný 

rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou 
závierkou 

9. Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou agentúry za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 

zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

10. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská 

Dvora audítorov. 

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM 

11. Agentúra udelila v roku 2013 v rámci piatich grantových programov8

12. Po minuloročnej pripomienke Dvora audítorov (pozri 

 granty 

pre konzorciá pozostávajúce z environmentálnych inštitúcií a orgánov 

v Európe, organizácií OSN a národných environmentálnych organizácií. 

Celkové výdavky na granty v roku 2013 dosiahli 13,9 mil. EUR, čo 

predstavovalo 31 % celkových prevádzkových výdavkov. Predbežné 

overovania vykonávané agentúrou pozostávajú z analýzy dokumentov 

k žiadostiam o preplatenie nákladov.  

prílohu I

                                            
8  Európske tematické strediská (ETS), nástroj európskeho susedstva a partnerstva 

(ENPI), počiatočné operácie v rámci globálneho monitorovania životného 
prostredia a bezpečnosti (GIO a GIO2), koordinácia GMES na mieste (GISC) a 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA2). 

) EEA 

zintenzívnila kontroly oprávnenosti a správnosti nákladov na zamestnancov 
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deklarovaných v rámci grantových programov, keďže tieto predstavujú hlavnú 

časť nákladov. Konkrétne za vzorku príjemcov sa získali časové výkazy 

na overenie deklarovaných nákladov na mzdy, výplatné pásky však neboli 

k dispozícii. Kontroly nákladov na mieste na úrovni príjemcov sa vykonávajú 

zriedkavo.  

13. Existujúce kontroly preto poskytujú len obmedzenú záruku, pokiaľ ide 

o oprávnenosť a správnosť nákladov deklarovaných príjemcami. Pri 

kontrolovaných transakciách Dvor audítorov získal podpornú dokumentáciu, 

ktorá poskytla primeranú záruku o zákonnosti a riadnosti.  

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK 
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

14. 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. júla 2014. 

 Za Dvor audítorov 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          predseda 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

PRÍLOHA I 

Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

V roku 2012 agentúra udelila granty v rámci troch 
veľkých grantových programov1

Prebieha 

 konzorciu, ktoré tvorili 
environmentálne inštitúcie a orgány v Európe, 
organizácie OSN a vnútroštátne environmentálne 
organizácie. Celkové výdavky na granty v roku 2012 
boli 11,9 mil. EUR, čo predstavuje 27 % celkových 
prevádzkových výdavkov. Agentúra predbežne overuje 
náklady deklarované príjemcami pred ich preplatením 
prostredníctvom analýzy žiadostí o preplatenie 
nákladov. Agentúra zvyčajne nedostáva od príjemcov 
žiadne dokumenty na odôvodnenie oprávnenosti a 
presnosti deklarovaných nákladov na zamestnancov, 
ktoré predstavujú hlavnú časť nákladov2. Predbežné 
overovania nákladov na mieste na úrovni príjemcov sú 
zriedkavé3. 
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Rok Pripomienka Dvora audítorov  Stav nápravného opatrenia 

(Dokončené / Prebieha / Nedokončené / Nevzťahuje sa) 

2012 

Existujúce kontroly preto poskytujú len obmedzenú 
istotu o riadení agentúry, pokiaľ ide o oprávnenosť a 
presnosť nákladov deklarovaných príjemcami. 
V súvislosti s transakciami, ktoré kontroloval Dvor 
audítorov, agentúra získala v mene Dvora audítorov 
podpornú dokumentáciu, ktorá poskytla primeranú 
istotu o ich zákonnosti a správnosti Náhodné 
overovanie podporných dokumentov súvisiacich 
s nákladmi na zamestnancov a väčšie pokrytie 
príjemcov overovaním na mieste by značne zvýšilo 
istotu. 

Prebieha 

                                            
1  Európske tematické strediská (ETS), nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) a počiatočné operácie v rámci globálneho 

monitorovania životného prostredia a bezpečnosti (GIO). 

2  Pri ostatných typoch nákladov (t. j. zadávanie subdodávateľom, nadobudnutie zariadení) sa podporné dokumenty vyžadujú a analyzujú. 

3  V roku 2012 a 2011 sa vykonalo jedno predbežné overenie s cieľom skontrolovať kontrolné systémy príjemcu. V roku 2010 sa vykonalo 
jedno predbežné overenie s cieľom skontrolovať oprávnenosť výdavkov deklarovaných jedným príjemcom. 
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Európska environmentálna agentúra (Kodaň) 

PRÍLOHA II 

Právomoci a činnosti 

Oblasti právomoci 
Únie vyplývajúce 
zo ZFEÚ 

(článok 191 Zmluvy 
o fungovaní Európskej 
únie) 

Politika v oblasti životného prostredia 

Politika Únie v oblasti životného prispieva k uskutočňovaniu […] cieľov: udržiavania, 
ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, ochrany ľudského zdravia, 
rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, podpory opatrení 
na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov 
životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy. 

Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom 
prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad 
predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí 
prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ. […] Pri príprave 
politiky […] Únia prihliadne na dostupné vedecké a technické údaje, podmienky 
životného prostredia v rôznych regiónoch Únie, potenciálne výhody a náklady v súvislostí 
s činnosťou alebo nečinnosťou, hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako celku a 
vyrovnaný rozvoj jeho regiónov […]. 

Právomoci agentúry  

(nariadenie Rady (EHS) 
č. 1210/90) 

Ciele 

Vytvoriť Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť, ktorá Únii a 
členským štátom poskytne: 

1. objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na úrovni Európskej únie, ktoré im 
umožnia: 

a) prijať potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia; 

b) hodnotiť výsledky takýchto opatrení; 

c) zaistiť, aby bola verejnosť plne informovaná o stave životného prostredia. 

2. potrebnú technickú a vedeckú podporu. 

Úlohy 

− v spolupráci s členskými štátmi zriadiť a koordinovať Európsku environmentálnu 
informačnú a monitorovaciu sieť, 

− poskytovať Únii a členským štátom objektívne informácie potrebné na stanovenie a 
realizáciu účelných a účinných politík v oblasti životného prostredia, 

− pomáhať pri monitorovaní opatrení v oblasti životného prostredia prostredníctvom 
primeranej podpory pri požiadavkách na podávanie správ, 

− radiť jednotlivým členským štátom pri vývoji, zavádzaní a rozširovaní ich systémov 
na monitorovanie opatrení v oblasti životného prostredia, 

− zaznamenávať, porovnávať a vyhodnocovať údaje o stave životného prostredia a 
podávať správy o jeho kvalite, ako aj o tlakoch na životné prostredie, ktoré sú 
vyvíjané na území Únie, poskytovať jednotné kritériá na hodnotenie údajov 
o životnom prostredí, ktoré sa majú používať vo všetkých členských štátoch a ďalej 
vypracovať a udržiavať referenčné centrum informácií o životnom prostredí, 

− zabezpečiť, aby boli údaje týkajúce sa životného prostredia porovnateľné 
na európskej úrovni a v prípade potreby vhodnými nástrojmi podporovať lepšiu 
harmonizáciu metód merania, 

− propagovať zahrnutie informácií týkajúcich sa životného prostredia Európy 
do medzinárodných programov, 

− každých päť rokov uverejniť správu o stave, trendoch a prognózach v oblasti 
životného prostredia, 

− podporovať rozvoj technológií na predpovedanie vývoja v oblasti životného 
prostredia, metód na určovanie výšky škôd na životnom prostredí a podnecovať 
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výmenu informácií o technológiách na predchádzanie škodám,  

− zabezpečiť rozsiahle šírenie spoľahlivých a porovnateľných informácií o životnom 
prostredí, najmä o stave životného prostredia, ktoré sú určené pre širokú verejnosť 
a na tento účel podporovať využívanie novej telematickej technológie,  

− aktívne sa usilovať o spoluprácu s inými orgánmi a programami Únie a ostatnými 
medzinárodnými orgánmi a v oblastiach spoločného záujmu s inštitúciami 
v krajinách, ktoré nie sú členmi Únie, zohľadniac pri tom potrebu predísť 
zdvojovaniu úsilia,  

− podporovať Komisiu pri výmene informácií o vývoji metodológií a najlepších 
postupov týkajúcich sa posudzovania životného prostredia a pri šírení informácií 
o výsledkoch environmentálneho výskumu v takej forme, ktorá môže najlepšie 
napomôcť rozvoju politiky v tejto oblasti. 

Správa Správna rada 

Zloženie 

Jeden zástupca z každého členského štátu, jeden zástupca z každého členského štátu 
EHS, dvaja zástupcovia Komisie a dvaja vedeckí pracovníci menovaní Európskym 
parlamentom. 

Úlohy 

Prijímať viacročný a ročný plán práce a dohliadať nad ich plnením a prijímať výročnú 
správu o činnosti agentúry. 

Výkonný riaditeľ 

Menovaný správnou radou na návrh Komisie. 

Vedecký výbor 

Tvoria ho kvalifikovaní odborníci z oblasti životného prostredia poverení správnou radou. 

Vonkajšia kontrola 

Európsky dvor audítorov. 

Orgán udeľujúci absolutórium 

Európsky parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré mala 
agentúra k dispozícii 
v roku 2013 (2012) 

Konečný rozpočet 

41,7 (41,7) mil. EUR 

Dotácia Únie: 100 % (100 %) 

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013 

Počet pracovných miest v pláne pracovných miest: 138 (136) 

Obsadené pracovné miesta: 132 (131) plus 78 (86) ostatných pracovných miest (zmluvní 
zamestnanci a vyslaní národní experti) 

Celkový počet zamestnancov: 210 (217) 

Pridelení na tieto úlohy: 

− prevádzkové 98 (96) 

− administratívne 40 (40) 

Produkty a služby 
v roku 2013 (2012) 

Články   48 (19) 

Highlighty   53 (50) 

Tlačové správy  11 (12) 

Súbory údajov  29 (36) 

Ukazovatele  46 (66) 

Mapy, grafy  217 (466) 

Propagačný materiál 5 

Korporátne dokumenty 5 (3) 
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Správy   13 (11) 

Technické správy  21 (18) 

Signály EEA  1 (1) 

Celoeurópske hodnotenia 0 (1) 

SOER 2010                             0 (2) 

Zdroj: Informácie poskytnuté agentúrou. 

 



EEA – European Environment Agency 
   

EEA – SK 

 
 

ODPOVEĎ AGENTÚRY 
 
 

11. – 13.: Vzali sme na vedomie obsah pripomienok a radi by sme poukázali nato, že naše snahy, 
pokiaľ ide o zintenzívnené overovacie opatrenia, idú podstatne nad rámec predbežných 
pripomienok. Bola prijatá nová stratégia v oblasti overovania, ktorou sa zabezpečuje 
spoločný prístup pre riziká týkajúci sa všetkých ETS, ktorá sa vo zvýšenej miere 
sústreďuje na náklady na zamestnancov a na ktorú dohliada a ktorú koordinuje útvar 
vnútorného auditu. 
 
Pokiaľ ide o kontroly na mieste, dve kontroly sa týkali konečných žiadostí o preplatenie 
nákladov za rok 2013, ktoré pokrývajú približne 18 % celkových nákladov na 
zamestnancov ETS na úrovni prijímateľa. Na jeseň 2014 sú naplánované minimálne dve 
ďalšie kontroly. 
 
Okrem toho od nás prijímatelia dostávajú písomné pokyny, aby sa predišlo nejasnostiam, 
čo sa týka oprávnenosti nákladov a požiadaviek na podpornú dokumentáciu. 
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