
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za roz-
počtový rok 2015 spolu s odpoveďou inštitútu

(2016/C 449/21)

ÚVOD

1. Európsky inovačný a technologický inštitút (ďalej len „inštitút“ známy tiež ako „EIT“), so sídlom v Budapešti, bol 
zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (1). Cieľom inštitútu je prispievať k trvalo 
udržateľnému európskemu hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Inštitút udeľuje granty čoraz väčšiemu počtu „znalostných a inovačných spoločenstiev“ (ZIS), ktoré 
spájajú navzájom sektory vysokoškolského vzdelávania, výskumné a obchodné sektory, čím podporujú inovácie 
a podnikanie. Znalostné a inovačné spoločenstvá koordinujú činnosti stoviek partnerov. Prostredníctvom grantov, ktoré 
poskytuje EIT, sa preplácajú náklady partnerov a náklady súvisiace s koordinačnými činnosťami ZIS.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o inštitúte (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o inštitúte

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) (1) 174,9 231,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 48 50

(1) Údaje o rozpočte sú založené na platobných rozpočtových prostriedkoch.
(2) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Informácie poskytnuté inštitútom.

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly inštitútu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

4. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a) ročnú účtovnú závierku inštitútu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) 
za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2015;

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.
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(1) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach inštitútu je dostupných na jeho webovej stránke: www.eit.europa.eu.
(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.

http://www.eit.europa.eu


Zodpovednosť vedenia

5. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky inštitútu a za zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií (5):

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou inštitútu 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) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku inštitútu po jej zostavení účtovníkom inštitútu 
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 inštitútu.

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.

Zodpovednosť audítora

6. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (7) 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 a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka inštitútu neobsahuje 
významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne.

7. 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 inštitútu v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (8).

8. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie 
o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

9. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka inštitútu vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 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.
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(5) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, p. 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.

(7) Článok 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti riadnosti príslušných operácií

Nesprávna paušálna sadzba na výpočet nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi

10. Príspevok EÚ do rozpočtu inštitútu v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 sa poskytuje v rámci 
finančného krytia Horizont 2020, z čoho vyplýva, že inštitút je povinný uplatňovať pravidlá Horizontu 2020 (H2020). 
H2020 nadväzuje na siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností 
(7. RP), prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (9) č. 1982/2006/ES, ktorý sa vykonával v období 2007 – 
2013. EIT sa na tomto programe nezúčastnil.

11. Inštitút zosúladil svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách s účinnosťou od 1. januára 2014 s pravidlami 
pre H2020 a od tohto dátumu sa pri výpočte nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi uplatňuje len 
jednotná paušálna sadzba vo výške 25 % (10). Po posúdení podnikateľských plánov na rok 2014 EIT oficiálnym listom 
z októbra 2013 informovalo ZIS, že k tomu môže dôjsť. V rozpore s týmto ustanovením sa v dohodách o grante na rok 
2014 podpísaných so ZIS vo februári 2014 vymedzuje paušálna sadzba vo výške 40 % pre neziskové verejné subjekty, 
zariadenia vysokoškolského vzdelávania, výskumné organizácie a MSP.

12. Paušálna sadzba vo výške 40 % bola stanovená v článku 75 ods. 8 rozpočtových pravidiel EIT (ktoré predchádzali 
jeho nariadeniu o rozpočtových pravidlách), ktoré boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2014. Hoci sa v nariadení 
o rozpočtových pravidlách EIT ustanovuje prechodná doba pre dva články spomenutých rozpočtových pravidiel, takéto 
obdobie nie je ustanovené pre článok 75 ods. 8, v ktorom sa povoľuje uplatňovanie 40 % paušálnej sadzby. Podobné 
prechodné obdobie sa neustanovuje ani v pravidlách pre H2020. V článku 57 ods. 2 pravidiel pre H2020, ktorý sa týka 
prechodu zo 7. RP na Horizont 2020 sa stanovuje, že „toto nariadenie [pravidlá pre Horizont 2020] neovplyvňuje 
pokračovanie alebo úpravu… dotknutých opatrení… do udelenia finančnej pomoci Komisiou alebo financujúcimi 
subjektmi podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov uplatniteľných na túto 
pomoc 31. decembra 2013, ktoré sa naďalej uplatňujú na dotknuté opatrenia až do ich skončenia“. EIT sa však 
nepodieľalo na 7. RP a teda v rámci neho neposkytovalo pomoc. Rozpočtové pravidlá EIT preto nepatria do právnych 
predpisov, ktoré sa vzťahujú na takúto pomoc [7. RP]. Prechodné ustanovenia v článku 57 ods. 2 pravidiel pre H2020 sa 
teda nevzťahujú na dohody o grante na rok 2014 ani na súvisiace platby.

13. Keďže chýba platný právny základ, 40 % paušálna sadzba pri preplácaní nepriamych oprávnených nákladov nie je 
správna. Celková výška preplatku, ktorý vznikol uplatňovaním tejto paušálnej sadzby, je 5,5 mil. EUR, čo zodpovedá 3 % 
grantových operácií za rok 2015 (11).

Výsledok následného overovania grantových operácií za rok 2014

14. Chyby zistené na základe následného overenia vzorky grantových operácií za rok 2015, po zohľadnení preplatku 
opísaného v bode 13, vedú k miere zostatkových chýb vo výške 2 % za grantové operácie za rok 2014 (1,46 % bez 
uvedenej opravy).

Celková chybovosť

15. Celková chybovosť záležitostí opísaných v bodoch 10 až 14 je 5 % grantových operácií za rok 2015 alebo 4,9 % 
celkových výdavkov v roku 2015.

Výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

16. Dvor audítorov zastáva názor, že s výnimkou vplyvov záležitostí opísaných v bodoch 10 až 15 o základe 
pre výrok s výhradou, sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2015 zo všetkých 
významných hľadísk zákonné a riadne.

17. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.
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(9) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(10) Článok 90 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách EIT.
(11) Grantové operácie za rok 2015 zahŕňajú konečné platby a zúčtovanie predbežného financovania vyplateného na granty v roku 

2015 vo výške 183,3 mil. EUR.



PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI OPERÁCIÍ

18. V roku 2015 inštitút informoval ZIS, že jeho finančný príspevok počas prvých piatich rokov (2010 – 2014) 
nepresiahol 25 % strop ich príslušných celkových výdavkov. Slabá definícia doplnkových činností ZIS však zabránila 
akémukoľvek jasnému posúdeniu toho, či by sa náklady spojené s doplnkovými činnosťami ZIS mali akceptovať v rámci 
maximálneho príspevku EIT alebo nie. Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 4/2016 dospel k záveru, že táto 
podmienka financovania (ktorá sa uplatňuje aj v novom období 2014 –2020) má malú pridanú hodnotu, prípadne nemá 
žiadnu, a jej odstránenie by pre partnerov ZIS zmenšilo záťaž v súvislosti s predkladaním operačných a finančných 
správ (12).

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM

19. Osvedčenie finančného výkazu požadované od ZIS, ktoré žiadajú o preplatenie sumy presahujúcej 325 000 EUR, 
prispeje k predbežnému overeniu výkazov nákladov zo strany inštitútu (13). Kvalita týchto osvedčení sa však značne líši, 
a preto je záruka, ktorú poskytujú, obmedzená a inštitút musí vykonať dodatočné kontroly.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

20. V nariadení, ktorým sa zriaďuje EIT, sa stanovuje, že „EIT mobilizuje finančné prostriedky z verejných a súkromných 
zdrojov a využíva svoje zdroje v súlade s týmto nariadením. Usiluje sa najmä získavať významný a rastúci podiel svojho 
rozpočtu zo súkromných zdrojov a z príjmov vytvorených vlastnou činnosťou“ (14). Napriek tomuto ustanoveniu, v ktorom 
sa jasne spomína rozpočet EIT, príspevok z finančného krytia programu Horizont 2020 predstavoval 99 % jeho rozpočtu 
na rok 2015.

21. Hoci má inštitút povolené znovu zahrnúť nevyužité rozpočtové prostriedky (prostriedky, ktoré počas daného roka 
neboli viazané alebo ktorých viazanosť bola do konca roku zrušená) do rozpočtov na nasledujúce tri roky (15), 
neprispôsobil svoj proces včas na to, aby znovu zahrnul 26,6 mil. EUR z dohôd o grante na rok 2014 do rozpočtov na roky 
2015 – 2017. Tieto rozpočtové prostriedky sú dôsledkom nižšieho využitia financií ZIS, ako sa očakávalo.

22. Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II, kde dosahovala 0,4 mil. 
EUR, t. j. 44 % (2014: 0,5 mil. EUR, t. j. 36 %). Tieto prenosy sa týkajú najmä zmlúv na IT služby, ktoré presahujú 
do nasledujúceho roka, a zasadnutí, ku ktorým zatiaľ neboli zaslané faktúry.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

23. Pôvodný dátum, ktorý Komisia stanovila pre získanie finančnej nezávislosti inštitútu, bol rok 2010. Avšak v júni 
2011 získal len čiastočnú finančnú nezávislosť pod podmienkou, že (materské) Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie 
a kultúru bude pokračovať v predbežnom schvaľovaní grantových operácií a obstarávaní s hodnotou presahujúcou 
60 000 EUR.

24. Dohody o grante na rok 2014 boli s tromi ZIS podpísané po tom, ako sa 1. januára 2014 začali vykonávať činnosti 
financované z grantu. Pôvodne boli podpísané vo februári 2014 a dodatky k dohodám týkajúce sa dodatočných finančných 
prostriedkov vo výške 38 mil. EUR boli podpísané až koncom marca 2014.

25. Inštitút financuje magisterský program EIT Digital, na ktorom sa zúčastňuje 16 európskych univerzít. V rámci 
modelu preplácania nákladov univerzít sa zlučuje jednorazová maximálna suma vo výške 8 000 EUR na študenta (podľa 
ustanovení programu Erasmus Mundus) plus skutočné náklady vrátane nepriamych nákladov založených na paušálnej 
sume. Na tomto základe sa v roku 2015 univerzitám vyplatilo v priemere 15 000 EUR na študenta (vrátane jednorazovej 
sumy). Tento model však nebol nikdy formálne definovaný a nedá sa v ňom rozlíšiť, na ktoré aktivity sa vzťahuje 
jednorazová suma a na ktoré skutočné náklady. Inštitút by mal zaviesť jasný a formálne definovaný model založený 
na jedinej metóde deklarovania nákladov, akým je zdôvodnená jednotná jednorazová suma.
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(12) Osobitná správa č. 4/2016: Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje mechanizmy vykonávania a niektoré 
prvky svojej koncepcie na dosiahnutie očakávaného dosahu

(13) Článok 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).
(14) Článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 294/2008.
(15) Článok 14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách EIT.



26. Na základe rozhodnutia dozornej rady ZIS jedna právnická osoba ZIS vyplatila 55 zo svojich zamestnancov odmeny 
v hrubej výške 646 000 EUR (individuálne odmeny vo výške až 100 000 EUR, pričom inštitút preplatil 100 % týchto 
odmien. Vyplácanie takýchto odmien výhradne z verejných zdrojov je nezvyčajný postup a tieto odmeny by sa mali 
zohľadniť v rámci stropu pre financovanie individuálnych platov z prostriedkov EIT, ktorý sa bude uplatňovať s účinnosťou 
od dohôd o grante za rok 2016. Táto zásada riadneho finančného hospodárenia bola porušená aj v prípade, keď partner 
ZIS obstaral propagačné služby s dennými sadzbami od 800 EUR do 3 250 EUR na osobu, ktoré inštitút tiež v plnej výške 
preplatil.

27. Inštitút využil rámcovú zmluvu Komisie na organizáciu konferencií o inováciách, ktoré sa konali v rokoch 2015 
a 2016. V rámci nej bola so subdodávateľom uzavretá zmluva na poskytnutie služieb, ktorých cena však nebola stanovená 
v rámcovej zmluve. Ceny týchto služieb sa pohybujú v rozmedzí od 800 eur na deň pre pomocného konzultanta 
do 2 250 EUR na deň pre hlavného konzultanta (takmer štvornásobok ceny schválenej pre vyšších manažérov v rámcovej 
zmluve). Náklady na služby obstarané za takéto ceny predstavujú vyše 100 000 EUR za konferenciu.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

28. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúceho roka je 
uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/ 
Nedokončené/Nevzťahuje sa)

2012

Okrem záležitosti uvedenej v bodoch 9 až 13 rozpočty na dohody o grante 
podpísané v rokoch 2010 a 2011, ktoré viedli k platbám v roku 2012, neboli 
dostatočne konkrétne. Medzi schválenými rozpočtovými prostriedkami 
a činnosťami, ktoré je potrebné vykonať, neexistuje žiadna súvislosť. […] a tieto 
dohody neobsahovali pravidlá obstarávania tovarov a služieb ZIS a ich 
partnermi.

Dokončené

V dohodách o grante sa nestanovili jednotlivé prahy pre konkrétne kategórie 
nákladov (t. j. náklady na zamestnancov, zadávanie zákaziek subdodávateľom, 
právne služby atď.)

Nedokončené (1)

2012

EIT vykonával v rámci predbežných overovaní aj technické overovania všetkých 
financovaných projektov. Chýbali však vyčísliteľné ciele, pre ktoré nebolo 
hodnotenie projektových činností a výsledkov účinné. V obchodných plánoch sa 
podrobne nedefinovali činnosti, ktoré sa majú uskutočniť, ani sa nestanovili 
jasné medzníky, výsledky podľa jednotlivých činností alebo kritériá kvality.

Dokončené

2012

Z rozpočtových prostriedkov vo výške približne 22 mil. EUR, ktoré boli 
prenesené z roku 2011, bolo 10 mil. EUR (45 %) zrušených v roku 2012. Táto 
situácia vznikla najmä v dôsledku nižších nákladov, než sa plánovalo, ktoré mali 
byť preplatené v rámci dohôd o grante za rok 2011 (9,2 mil. EUR alebo 92 % 
zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov).

Nevzťahuje sa

2013

V rámcových dohodách o partnerstve s tromi znalostnými a inovačnými 
spoločenstvami sa uvádza, že finančný príspevok EIT môže v priebehu prvých 
štyroch rokov, od 1. januára 2010 do decembra 2013, pokryť až 25 % 
celkových výdavkov týchto spoločenstiev. Podľa vykázaných údajov všetky tri 
spoločenstvá tento strop rešpektovali. Keďže kontrola týchto údajov prebehne 
najskôr v roku 2015, nie sú k dispozícii žiadne vhodné audítorské dôkazy 
o tom, že financovanie poskytnuté inštitútom tento 25 % strop neprekročilo.

Dokončené

2014

EIT postupne zlepšil finančné overovanie žiadostí ZIS o preplatenie nákladov. 
Prevádzkové overovanie dodávok však zaostáva. Ročné obchodné plány ZIS 
stále obsahujú neprimeranú definíciu dodávok a nie je jasné prepojenie medzi 
plánovanými dodávkami a oprávnenými nákladmi podľa partnera a kategórie 
nákladov. Dvor audítorov taktiež zistil prípady, keď bola vyplatená celá výška 
grantu EIT, hoci sa nedosiahli niektoré ciele stanovené v obchodnom pláne.

Dokončené

2014

Inštitút nadhodnotil svoje rozpočtové potreby na rok 2014 o 13,1 mil. EUR, 
t. j. 5,6 % (2013: 3,4 mil. EUR, t. j. 2,5 %) a z rozpočtu vo výške 233,1 mil. EUR 
sa viazalo len 220 mil. EUR. Nízka miera čerpania súvisí najmä s nevyužitými 
rozpočtovými prostriedkami na granty (11,4 mil. EUR) na financovanie činností 
ZIS. V obchodných plánoch ZIS, na základe ktorých boli podpísané dohody 
o grante, sa nepožadovalo plné využitie rozpočtových prostriedkov, ktoré mal 
inštitút k dispozícii v roku 2014. Nevyužité rozpočtové prostriedky sa vrátia 
do rozpočtov inštitútu na roky 2015 – 2017 v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách inštitútu.

Prebieha (2)
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Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/ 
Nedokončené/Nevzťahuje sa)

2014
Hoci ZIS majú vypracovať stratégie finančnej udržateľnosti, doposiaľ, a teda 
v piatom roku ich existencie, zostávajú plne závislé od financovania inštitútom 
a partnermi ZIS.

Prebieha (3)

2014

Od svojho založenia v roku 2009 inštitút trpel vysokou fluktuáciou 
zamestnancov a nestabilitou na riadiacej úrovni. V júni 2014 správna rada 
rozhodla vyslať riaditeľa inštitútu na dlhodobú výskumnú služobnú cestu 
na Európsky univerzitný inštitút vo Florencii na zvyšných jedenásť mesiacov 
jeho mandátu. Dočasný riaditeľ prevzal povinnosti v auguste 2014 (hneď 
po prijatí a vymenovaní za výkonného riaditeľa) a teraz je štvrtou osobou, ktorá 
zastáva post riaditeľa v priebehu šiestich rokov. Oznámenie o voľnom 
pracovnom mieste na nového riaditeľa bolo uverejnené v júli 2015.

Prebieha (4)

2014

Dve pracovné miesta vedúcich oddelení z troch sú neobsadené od roku 2013. 
Jedno je obsadené dočasne od roku 2013, čo je v rozpore so služobným 
poriadkom, v ktorom sa stanovuje maximálne jednoročné obdobie. Ďalšie 
v súčasnosti zastáva výkonný riaditeľ, ktorý zároveň zastáva pozíciu dočasného 
riaditeľa, a teda plní tri úlohy súčasne.

Prebieha (5)

2014
Hoci sa situácia v porovnaní s rokom 2013 zlepšila, 20 % pracovných miest 
v pláne pracovných miest EIT bolo na konci roka 2014 stále neobsadených 
(v porovnaní s jednou tretinou na konci roka 2013).

Prebieha (6)

2014

Zdôraznenie skutočnosti

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko vyjadrené v bode 9, Dvor audítorov 
upozorňuje na skutočnosť, že finančný príspevok EIT nesmie prekročiť 25 % 
celkových výdavkov ZIS v priebehu prvých piatich rokov, od 1. januára 2010 
do 31. decembra 2014. Podľa údajov vykázaných ZIS bol tento strop dodržaný. 
EIT získalo osvedčenia o audite do 31. marca 2015 o nákladoch na doplnkové 
činnosti ZIS v rokoch 2010 – 2014. Okrem získania osvedčení o audite v roku 
2015 EIT vykonalo preskúmanie portfólia doplnkových činností ZIS, aby za-
bezpečilo, že sa budú akceptovať len tie činnosti, ktoré spĺňajú všetky zákonné 
a prevádzkové požiadavky stanovené pre doplnkové činnosti, vrátane 
prepojenia na doplnkové činnosti s pridanou hodnotou financované EIT.

Dokončené

(1) EIT zaviedol od roku 2016 stropy pre maximálny príspevok EIT na celkové náklady na správu a režijné náklady ZIS, ako 
aj na náklady jednotlivých riadiacich pracovníkov ZIS. Nenaplánoval však žiadne ďalšie konkrétne nápravné opatrenia v reakcii 
na túto záležitosť, ako sa to uvádza v jeho odpovedi na Výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2012.

(2) Potreby rozpočtu boli za rok 2015 nadhodnotené o 25 mil. EUR, t. j. 9,4 %; viazalo sa len 241,6 mil. EUR dostupných rozpočtových 
prostriedkov. Príčina nízkej miery čerpanie zostala nezmenená. Nevyužité rozpočtové prostriedky možno znovu zahrnúť 
do rozpočtov na roky 2016 – 2018.

(3) Príjmy deklarované partnerom ZIS v rámci dohody o grante na rok 2014 predstavovali 0,3 mil. EUR.
(4) Miera fluktuácie zamestnancov v roku 2015 dosiahla 17 % (pracovné miesta obsadené na začiatku roku 2015). Postup vymenovania 

nového riaditeľa stále prebieha.
(5) Jedno voľné miesto vedúceho oddelenia bolo obsadené; druhé je stále voľné a od roku 2013 obsadzuje sa na dočasné obdobie.
(6) Na konci roku 2015 bolo 16 % pracovných miest v pláne pracovných miest inštitútu neobsadených.
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ODPOVEĎ INŠTITÚTU

10. – 13. EIT nesúhlasí so záverom Dvora audítorov, pretože nedošlo k „preplatku“ ani nesprávnej platbe na preplatenie 
nepriamych nákladov znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) podľa dohôd o grante na rok 2014.

EIT je súčasťou rámcového programu Horizont 2020 a musí uplatňovať pravidlá účasti na programe Horizont 2020 
a pravidlá jeho šírenia počnúc 1. januárom 2014. V článku 57 ods. 2 pravidiel účasti na programe Horizont 2020 
a pravidiel jeho šírenia sa výslovne stanovuje toto prechodné opatrenie: „toto nariadenie neovplyvňuje pokračovanie alebo 
úpravu vrátane celkového alebo čiastočného ukončenia dotknutých opatrení až do ich skončenia, alebo do udelenia 
finančnej pomoci Komisiou alebo financujúcimi subjektmi podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES alebo akýchkoľvek iných 
právnych predpisov uplatniteľných na túto pomoc 31. decembra 2013, ktoré sa naďalej uplatňujú na dotknuté opatrenia až 
do ich skončenia.“ EIT sa považuje za „financujúci subjekt“ a nariadenie o EIT sa považuje za „akékoľvek iné právne 
predpisy“ uplatniteľné na toto konkrétne ustanovenie. Právne predpisy uplatniteľné na finančnú pomoc EIT 31. decembra 
2013, rozpočtové pravidlá EIT, výslovne umožňovali použitie 40 % paušálnej sadzby na vykazovanie nepriamych nákladov 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými organizáciami, neziskovými verejnými subjektmi a MSP. Z toho 
dôvodu bolo používanie paušálnej sadzby 40 % zo strany týchto subjektov podľa dohôd o grante na rok 2014 zákonné 
a správne. V dôsledku toho EIT neprijíma záver Dvora audítorov, pretože k preplatku nedošlo. Aj keď EIT naozaj 
informoval ZIS v októbri 2013 o možných zmenách pravidiel vykazovania nepriamych nákladov v rámci programu 
Horizont 2020, toto oznámenie sa uskutočnilo predtým, ako pravidlá účasti na programe Horizont 2020 a pravidlá jeho 
šírenia vrátane uvedených prechodných opatrení v článku 57 schválil Európsky parlament a Rada 11. decembra 2013. Na 
základe prijatých prechodných opatrení nebolo potrebné, aby EIT zrušil povolenie používať 40 % paušálnu sadzbu na 
vykazovanie nepriamych nákladov vysokoškolskými inštitúciami, výskumnými organizáciami, neziskovými verejnými 
orgánmi a MSP.

V záujme poskytnutia relevantných súvislostí je dôležité pripomenúť postup, ako boli vytvorené dohody o grante na rok 
2014. Dohody o grante na rok 2014 medzi EIT a ZIS boli založené na obchodných plánoch ZIS na rok 2014, ktoré 
vypracovali znalostné a inovačné spoločenstvá počas roka 2013. Tohoročnú výzvu týkajúcu sa obchodných plánov na rok 
2014 vyhlásil EIT v apríli 2013 zaslaním usmernení k obchodným plánom ZIS. V súlade s usmerneniami EIT ZIS 
vypracovali na základe konzultácií so svojimi partnermi svoje obchodné plány na rok 2014 a predložili ich EIT do 
30. septembra 2013. Na základe hodnotení obchodných plánov na rok 2014 zo strany EIT s podporou externých expertov 
rozhodla správna rada EIT 5. decembra 2013 o pridelení finančných prostriedkov pre ZIS na rok 2014. Na základe tohto 
rozhodnutia správnej rady ZIS zmenili svoje obchodné plány v januári 2014 s cieľom zosúladiť ich s pridelenými 
finančnými prostriedkami. Granty udelil riaditeľ EIT a dohody o grante boli podpísané vo februári 2014. V súlade so 
zásadou právnej istoty sa pravidlá financovania nemenia potom, ako bola vyhlásená výzva na predkladanie návrhov.

Z toho dôvodu a v súlade s prechodnými opatreniami stanovenými v pravidlách na účasť na programe Horizont 2020 
a pravidlami jeho šírenia nemalo nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o pravidlách účasti na programe Horizont 
2020 a pravidlách jeho šírenia ovplyvniť pokračovanie dotknutých opatrení (t. j. obchodné plány ZIS na rok 2014, ktoré 
boli stanovené a ktoré EIT posúdil v roku 2013) do udelenia finančnej pomoci od EIT. Toto udelenie sa malo uskutočniť 
podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 2013.

EIT naozaj nebol súčasťou siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných 
činností (RP7). EIT je však súčasťou programu Horizont 2020 a väčšina partnerov ZIS sú príjemcovia v rámci RP7, ako aj 
iných programov Horizontu 2020. Z toho dôvodu je koherentné uplatňovať rovnakú 40 % paušálnu sadzbu na prechod 
z finančnej pomoci EIT pred programom Horizont 2020 na program Horizont 2020, ako aj z RP7 na program Horizont 
2020.

Okrem toho je dôležité pripomenúť, že výzvy na predkladanie návrhov v rámci RP7 boli spustené GR pre výskum 
a inovácie až do decembra 2013 a dohody o grante vyplývajúce z uvedených výziev boli podpísané až v októbri 2014. 
Mnohé z uvedených dohôd o grante v roku 2016 ešte prebiehajú a riadia sa pravidlami právneho rámca pre RP7 na základe 
rovnakých prechodných ustanovení pravidiel účasti na programe Horizont 2020 a pravidiel jeho šírenia. EIT neposkytol 
preferenčné zaobchádzanie svojim príjemcom (partnerom ZIS), na ktorých sa vzťahovala 40 % paušálna sadzba v dohodách 
o grante na rok 2014.

14. Ako sa uvádza v konsolidovanej výročnej správe EIT o činnosti za rok 2015, miera zostatkových chýb za grantové 
operácie za rok 2015, ku ktorým došlo v rámci dohôd o grante na rok 2014, je po kontrolách ex ante a ex post 1,46 %.
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15. Z dôvodov opísaných v odpovediach na body 10 až 14 dosahuje chybovosť grantových operácií za rok 2015 podľa 
výpočtov EIT 1,46 %.

18. EIT získal osvedčenia o audite do 31. marca 2015 o nákladoch na doplnkové činnosti ZIS od nezávislých audítorov, 
aby zabezpečil, že finančný príspevok EIT neprekročil 25 % strop v rokoch 2010 – 2014. Na základe číselných údajov 
auditu sú percentá financovania za obdobie rokov 2010 – 2014 nasledujúce: ZIS Climate – 16 %, ZIS InnoEnergy – 19 % 
a EIT Digit – 21 %.

Keďže percentá sú výrazne pod 25 % stropom stanoveným v rámcových dohodách o partnerstve medzi EIT a ZIS, EIT získal 
uistenie o dodržaní príslušného právneho základu.

Napriek tomu Komisia a EIT prijali odporúčanie osobitnej správy Dvora audítorov č. 4/2016 o návrhu zmeny právneho 
základu ZIS, na základe ktorej sa odstráni podmienka financovania 25 %, aby sa zmiernilo bremeno prevádzkového 
a finančného vykazovania pre partnerov ZIS. Do prijatia tejto zmeny bude EIT uplatňovať v súčasnosti uplatniteľný právny 
základ.

19. EIT uplatňuje metodiku audítorských osvedčení, ktorú navrhlo GR pre výskum a inovácie pre rámcový program 
Horizont 2020, počnúc dohodami o grante na rok 2014. Revidovaná metodika zahŕňa podrobnejšie pokyny a dohodnuté 
postupy, ako aj 63 štandardných skutkových zistení pokrývajúcich všetky kategórie nákladov.

Okrem toho EIT vyvinul komplexnú stratégiu na zaručenie zákonnosti a správnosti grantových operácií, ktorá vychádza 
z overenia ex ante, ako aj ex post vrátane osvedčenia finančného výkazu s cieľom zaistiť zákonnosť a správnosť operácií.

20. EIT vykladá príslušný právny základ odlišne. Odôvodnenie 16 nariadenia, ktorým sa zriaďuje EIT, obsahuje 
vysvetlenie článku 5 písm. d) uvedeného nariadenia takto: „Preto sa očakáva, že sektory priemyslu, financií a služieb 
výrazne prispejú do rozpočtu EIT, a najmä do rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by malo byť maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora.“

V tejto súvislosti sa EIT domnieva, že musí najmä mobilizovať finančné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov 
prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev. Z toho dôvodu EIT vykladá citovaný článok tak, že 
zahŕňa rozpočet ZIS, keď sa odkazuje na rozpočet EIT. V tejto súvislosti dosiahol EIT úspech v mobilizovaní finančných 
prostriedkov z iných verejných a súkromných zdrojov prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev. 
Podiel finančných prostriedkov z iných zdrojov ako EIT do rozpočtu troch ZIS z prvej vlny sa týka z najväčšej časti 
doplnkových činností deklarovaných ZIS a za obdobie rokov 2010 až 2014 dosiahol 84 % (ZIS Climate), 81 % (ZIS 
InnoEnergy) a 79 % (EIT Digital).

21. O sume 26,6 milióna eur, ktorú ZIS nevynaložili v rámci dohôd o grante na rok 2014, sa EIT dozvedel, keď ZIS 
nárokovali skutočnú sumu 187,2 milióna eur v marci 2015. V tom čase už nebolo možné zrušiť nepoužité rozpočtové 
prostriedky zahrnuté na rok 2014, ktoré by až potom mohli byť znovu zahrnuté počas ďalších troch rokov.

Ako priamy dôsledok poznatkov získaných v rámci dohôd o grante na rok 2014 EIT vykonal revíziu rozpočtu a ZIS boli 
požiadané, aby zrevidovali svoje obchodné plány a rozpočty na rok 2015 v októbri 2015, pričom predložili zmenené 
obchodné plány a rozpočty v novembri 2015. V dôsledku zníženia v rozpočtoch ZIS mohol EIT zrušiť viazanosť 
nespotrebovaných súm, ktoré boli zrušené a znovu zahrnuté v odhade príjmov a výdavkov na rok 2016. Z toho vyplýva, že 
v úzkej spolupráci so ZIS sa rozpočtové hospodárenie EIT významne zlepšilo.

V tejto súvislosti sú odporúčania Dvora audítorov v osobitnej správe č. 4/2016 relevantné. Dohody o grante medzi EIT 
a ZIS podpísané pred začiatkom činností a vzťahujúce sa na obdobie dlhšie ako kalendárny rok by mali zlepšiť použitie 
dostupných finančných prostriedkov zo strany ZIS.

22. Celková suma, ktorú uviedol Dvor audítorov, sa skladá z plánovaných prenosov, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu 
povahy činností, ako sú služby, ktoré presahujú do nasledujúceho roka, a zasadnutia, ktoré sa konali v decembri 2015, ale 
boli fakturované až v januári 2016. Tieto plánované prenosy nepredstavujú slabé stránky rozpočtového hospodárenia EIT, 
ale sú štandardným nástrojom rozpočtového hospodárenia.

23. EIT požiadal Komisiu aby opäť spustila proces vedúci k úplnej finančnej nezávislosti. Komisia stanovila podrobný 
plán a časový harmonogram procesu v máji 2016. Podľa orientačného harmonogramu Komisia dokončí svoju správu 
o hodnotení finančnej nezávislosti v decembri 2016 až januári 2017.
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24. Z dôvodu ročnej povahy rozpočtu EIT a skutočnosti, že rozpočet EÚ zvyčajne nebýva prijatý pred polovicou 
decembra, nie je možné podpísať dohody o grante na daný rok pred 1. januárom daného roka. EIT sa zaviazal znížiť rozdiel 
medzi dátumom začiatku akcie, ktorý je vymedzený v obchodných plánoch ZIS, a dátumom podpisu dohôd o grante. Na 
základe tohto úsilia boli s tromi ZIS podpísané dohody o grante na rok 2014 vo februári 2014.

Pokiaľ ide o dodatky k dohodám o grante podpísané v marci 2014, treba uviesť, že ročný rozpočet EIT na rok 2014 
sprevádzali určité neistoty z dôvodu prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 
a programe Horizont 2020. Z toho dôvodu správna rada EIT zvolila obozretný prístup a rozhodla sa v septembri 2013 
vyčleniť len 180 miliónov EUR ako prvú tranžu na dohody o grante na rok 2014. Po schválení rozpočtu na rok 2014 EIT 
financoval v marci 2014 ďalšie granty v celkovej výške 38,5 milióna EUR vo forme druhej tranže trom ZIS.

25. V magisterskom programe EIT Digital sa dajú rozlíšiť vzdelávacie činnosti, na ktoré sa vzťahujú jednorazové sumy 
a skutočné náklady. Poplatky za štúdium vo forme jednorazovej sumy pokrývajú náklady univerzít súvisiace s účasťou 
študentov na odborných kurzoch. Na druhej strane, činnosti vykazované na základe skutočných nákladov sa týkajú 
konkrétnych výsledkov vzdelávania EIT Digital a poskytujú pridanú hodnotu pre študentov v porovnaní so štandardnými 
magisterskými programami, ktoré ponúkajú zúčastnené univerzity.

EIT akceptuje, že by sa mal posunúť smerom k modelu jednorazovej sumy na financovanie magisterských programov ZIS 
s cieľom zjednodušiť vykazovanie nákladov, ak bude k dispozícii dostatok údajov na stanovenie tejto jednotnej jednorazovej 
sumy v súlade s ustanoveniami článku 124 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

26. EIT sa domnieva, že odmeny ako pohyblivé zložky základného odmeňovania riadiacich pracovníkov ZIS sú v súlade 
so všetkými príslušnými pravidlami a predpismi, najmä oddielom 1.1.3 vzorovej dohody o grante v rámci programu 
Horizont 2020 s vysvetlivkami, v ktorej sa stanovujú podmienky oprávnenosti pre pohyblivé zložky hradené príjemcami. 
Presnejšie, pohyblivé zložky boli povolené v pracovných zmluvách, boli určené na základe objektívnych podmienok, ktoré 
boli doložené právnym subjektom ZIS a ktoré EIT skontroloval. Čistá suma skutočne vyplatená zamestnancom závisí od 
príslušnej sadzby zrážkovej dane a individuálnej daňovej situácie zamestnancov. Na základe daňovej sadzby na úrovni 40 % 
až 50 % zo sumy v hrubom, ktorú uviedol Dvor audítorov, predstavovala suma v čistom v priemere približne 6 000 až 
7 000 eur na osobu.

Aj keď prax preplácania odmien ako pohyblivých zložiek odmeňovania závislých od výkonu môže byť nezvyčajná, ciele 
presadzované ZIS ako podnikateľsky motivovaných organizácií, ako je zameranie sa na finančnú stabilitu, sú takisto 
nezvyčajné a v iných programoch sa nenachádzajú. Používanie pohyblivých zložiek ako súčasti základného odmeňovania 
môže poskytnúť silný stimul pre dobrý výkon a zabezpečiť dosiahnutie dobrej kvality za vynaložené peniaze. V skutočnosti 
sa odmeňovanie riadiacich pracovníkov ZIS podľa výkonu považuje za najvhodnejšie v podnikateľsky motivovanom 
modeli. Okrem toho je dôležité uviesť, že príspevok EIT k platom plateným riadiacim pracovníkom ZIS vrátane odmien 
bude udržiavaný pod stropom stanoveným EIT v dohodách o grante na rok 2016.

EIT sa domnieva, že v tejto súvislosti je relevantné odporúčanie č. 3 osobitnej správy Dvora audítorov č. 4/2016. Podľa 
Dvora audítorov „by sa EIT mal snažiť o väčšiu samostatnosť a využívanie flexibility právneho základu programu Horizont 
2020. Mal by predovšetkým prijať osobitné pravidlá prispôsobené potrebám partnerov ZIS.“ Presne to EIT urobil, keď prijal 
systém odmeňovania podľa výkonu, ktorý zaviedol predmetný právny subjekt ZIS.

Pokiaľ ide o služby vzťahov s verejnosťou, ktoré zadala renomovaná verejná univerzita (iný partner ZIS),, treba uviesť, že 
subdodávateľ poskytujúci služby v oblasti vzťahov s verejnosťou bol vybraný v postupe verejnej súťaže, ktorý sa uskutočnil 
v úplnom súlade s pravidlami partnera ZIS pre verejné obstarávanie. Z toho dôvodu sa EIT domnieva, že bola dosiahnutá 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a bol dodržaný súlad so zásadami riadneho finančného hospodárenia. Záver auditu 
o riadnom finančnom hospodárení je nejasný, pretože Dvor audítorov neposkytol porovnateľné referenčné ceny za služby 
obstarávané partnerom ZIS.

27. Subdodávateľ bol identifikovaný a rámcový obstarávateľ s ním uzavrel zmluvu v súlade s ustanoveniami rámcovej 
zmluvy Komisie. Poskytoval odborné služby, ako je vývoj koncepčného návrhu INNOVEIT, návrh atraktívneho a jednotného 
programu a moderovanie/podpora trojdňového podujatia.

1.12.2016 SK Úradný vestník Európskej únie C 449/121



Podľa informácií, ktoré poskytol rámcový obstarávateľ, spolupracoval v uplynulých rokoch so subdodávateľom na 
organizovaní niekoľkých podujatí pre rôzne generálne riaditeľstvá Komisie. Štandardné sadzby účtované daným 
subdodávateľom za uvedené podujatia boli 2 500 eur za hlavného konzultanta a 900 eur za pomocného konzultanta. 
V skutočnosti subdodávateľ uplatnil v prípade INNOVEIT 10 % zľavu. Rámcový obstarávateľ, ktorý spolupracuje aj s inými 
moderátormi, uistil EIT, že účtované sadzby sú konkurencieschopné vzhľadom na trhové ceny týchto služieb.

Cena 2 250 eur za hlavného konzultanta sa považuje za trhovú sadzbu zohľadňujúcu vysokú úroveň zručností 
a kompetencií potrebných na vykonanie požadovaných úloh a typ vykonanej práce, ktorá bola najmä koncepčná (a nie 
logistická v súvislosti s organizovaním konferencie). Na záver treba uviesť, že v memorande o porozumení podpísanom 
medzi GR EAC a EIT, ktoré súvisí s obstarávaním tejto rámcovej zmluvy, sa stanovuje, že EIT sa nesmel zúčastňovať 
medziinštitucionálnej výzvy na predkladanie ponúk, a potom obstarávať rovnaké tovary alebo služby iným spôsobom. EIT 
preto musel použiť rámcovú zmluvu Komisie na organizovanie podujatí INNOVEIT. 
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