
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský globální navigační družicový systém za 
rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

(2017/C 417/39)

ÚVOD

1. Agentura pro evropský GNSS (Global Navigation Satellite System – globální navigační družicový systém) (dále jen 
„agentura“ nebo „GSA“), jejíž sídlo bylo s platností od 1. září 2012 (1) přemístěno z Bruselu do Prahy, byla zřízena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 (2), kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 (3) o zřízení 
řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/ 
2008 (4). Úřad pro dohled nad evropským GNSS ustavený nařízením Rady (ES) č. 1321/2004 převzal dne 1. ledna 2007 
oficiálně všechny úkoly, jimiž byl dříve pověřen společný podnik GALILEO, v nichž pokračuje jako „Agentura pro evropský 
GNSS“ v rámci rozsahu působnosti nařízení (EU) č. 912/2010 v platném znění. Komise kromě toho na základě pověřovací 
dohody pověřila agenturu využíváním evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS).

2. Tabulka obsahuje základní údaje o agentuře (5).

Tabulka

Základní údaje o agentuře

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 363,8 626,4

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 139 160

(1) Rozpočtové údaje vycházejí z prostředků na platby.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytla agentura.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě 
práce jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy (6) a zprávy o plnění rozpočtu (7) za rozpočtový rok 2016;
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(1) Rozhodnutí 2010/803/EU přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států (Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 15).
(2) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(3) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
(5) Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových stránkách: https://www.gsa.europa.eu/.
(6) Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí 

hlavních účetních zásad a další přílohy.
(7) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

https://www.gsa.europa.eu/


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

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2016, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv 
za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení agentury je vedení odpovědné za vypracování 
a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu 
a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést 
a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby 
činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou 
odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení agentury.

9. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost agentury pokračovat ve své činnosti 
a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s její schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím 
účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému 
parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se 
spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota 
představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) 
nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné 
(materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická 
rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.
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12. 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, včetně 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 se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení 
a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, 
které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se 
rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také 
celková prezentace účetní závěrky.

13. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy agentury pro výběr 
případných poplatků a jiných příjmů.

14. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato 
kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a agentura tyto doklady přijme zúčtováním zálohové 
platby, a to v témže roce nebo později.

15. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení 
o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou 
agentury (1).

Jiná skutečnost

16. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval svůj výrok, upozorňuje na skutečnost, že Spojené království dne 29. března 
2017 oznámilo Evropské radě své rozhodnutí vystoupit z Evropské unie. Dohoda o podmínkách vystoupení bude 
předmětem jednání. Agentura provozuje jak bezpečnostní kontrolní středisko systému Galileo, tak pozemní stanice 
systémů Galileo na území Spojeného království. O postavení Spojeného království v tomto rámci se teprve bude 
rozhodovat.

17. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

18. Ve své auditní zprávě z listopadu 2016 uvádí útvar interního auditu (IAS) Evropské komise závěr, že v roce 2016 
neproběhlo žádné celoagenturní výroční hodnocení rizika a že rizika, která jsou pro agenturu významná, nejsou uvedena 
v jejích plánovacích dokumentech ani zprávách o činnosti. IAS rovněž upozornil, že terminologie používaná pro různé 
prvky systému měření výkonnosti není konzistentní, což monitorování výkonnosti komplikuje. Agentura a IAS se dohodly 
na plánu nápravných opatření.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

19. Míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká a činila 2,8 milionu EUR, 
tj. 46 % (2015: 2,5 milionu EUR, tj. 42 %). Tyto přenosy se týkají převážně služeb IT poskytnutých v roce 2016, 
v souvislosti s nimiž zatím nebyly obdrženy faktury.
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(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY

20. Dne 15. prosince 2016 agentura podepsala rámcovou dohodu o využívání satelitního systému Galileo v období 
2017–2027 v hodnotě 1,5 miliardy EUR. Zakázka byla udělena po veřejném zadávacím řízení. Jeden z uchazečů zahájil 
proti agentuře soudní řízení u Evropského soudního dvora, v němž výsledek tohoto zadávacího řízení napadl. Rozhodnutí 
Evropského soudního dvora rozhodne o legalitě a správnosti zadávacího řízení na rámcovou smlouvu a všech souvisejících 
konkrétních zakázek a budoucích plateb. Předpokládá se, že první platby budou provedeny v roce 2017.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

21. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících 
letech uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 19. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní)

2014 Dlouhodobý hmotný majetek (v čisté účetní hodnotě 1,0 milionu 
EUR) není kryt pojištěním. Probíhá

2015

Potvrzení platnosti účetních systémů bylo naposledy provedeno 
v roce 2012. Slibované potvrzení platnosti těchto systémů, ke 
kterému mělo dojít po přemístění agentury v souvislosti s očekáva-
nými velkými změnami v postupech a informačních tocích, nebylo 
dosud realizováno. Nový účetní plánuje provést příští potvrzení 
platnosti v roce 2020.

Probíhá

2015

Agentura vytvořila plány zachování kontinuity činnosti pro za-
bezpečená pracoviště ve Francii, Spojeném království a Nizozemsku. 
Pro centrálu v Praze a pro agenturu jako celek však žádný plán 
zachování kontinuity činnosti neexistuje.

Probíhá

2015
Auditovaná zpráva agentury o plnění rozpočtu se co do podrobnosti 
liší od většiny ostatních agentur, z čehož plyne, že pro rozpočtové 
výkaznictví agentur je třeba vydat jasné pokyny.

Dokončeno

2015

Míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní 
výdaje) byla vysoká a činila 2,5 milionu EUR, tj. 42 % (2014: 
3,4 milionu EUR, tj. 54 %). Tyto přenosy souvisely především se 
službami poskytnutými v roce 2015, k nimž byla obdržena faktura 
až v roce 2016, a s několika zakázkami vysoké hodnoty v oblasti 
informačních technologií a také se smlouvou o posouzení rizika, 
které byly všechny uzavřeny na konci roku 2015. Tyto projekty, 
původně plánované na rok 2016, byly zahájeny v roce 2015 s cílem 
využít prostředky uvolněné z úspor v jiných rozpočtových 
položkách.

Není relevantní

2015

Roční pracovní program agentury na rok 2015 byl přijat až 
v březnu 2015 a víceletý pracovní program na období 2014–2020 
dosud přijat nebyl. Zpožděné přijetí klíčových plánovacích do-
kumentů ohrožuje plnění cílů agentury.

Probíhá (1)

2015
V roce 2015 se agentura potýkala s vysokou fluktuací pracovníků: 
z agentury odešlo 14 zaměstnanců a nově do ní nastoupilo 26 
zaměstnanců (2).

Probíhá

(1) Rozhodnutí o schválení programového dokumentu Agentury pro evropský GNSS na období 2017–2020 bylo přijato dne 28. března 
2017.

(2) V roce 2016 opustilo agenturu osm zaměstnanců a 24 nových zaměstnanců bylo přijato.
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ODPOVĚĎ AGENTURY

18. Agentura zohlednila zjištění Útvaru interního auditu týkající se řízení rizik. Zejména je třeba poznamenat, že ve 4. 
čtvrtletí roku 2016 agentura vypracovala konečné znění své politiky řízení rizik a souvisejících postupů. Agentura 
organizuje čtvrtletní zasedání rady pro řízení rizik, při nichž je přezkoumáván a aktualizován rejstřík rizik organizace. 
Prvním výsledkem tohoto postupu je skutečnost, že rizika organizace, na kterých se rada shodla, byla na základě 
rozhodnutí správní rady přijatého v lednu 2017 zahrnuta do přílohy VIII prozatímního znění jednotného programového 
dokumentu na období 2018–2020. Co se týká zlepšení řízení výkonnosti, agentura zohledňuje zjištění Útvaru interního 
auditu, a to zejména prostřednictvím dokončení vývoje ukazatele výkonnosti a souvisejícího postupu pro vykazování a jeho 
začlenění do jednotného programového dokumentu, k čemuž došlo v 1. čtvrtletí roku 2017.

19. Je třeba poznamenat, že míra rušení přenosů prostředků je velmi nízká (v rámci všech rozpočtových položek v roce 
2016 činila 0,7 %). Tuto skutečnost agentura GSA považuje za mnohem lepší ukazatel rozpočtového řízení než samotnou 
míru přenosů prostředků, která je – vzhledem k operačnímu charakteru činnosti agentury a lhůtám vztahujícím se na 
fakturaci u velkého počtu administrativních smluv s vysokou hodnotou (kdy se tudíž z velké části jedná o přenosy 
plánované, a nikoli neplánované) – nevyhnutelně vysoká.

20. Agentura vítá rozhodnutí Evropského účetního dvora v této fázi nezasahovat do soudního řízení, kterým se zabývá 
Soudní dvůr. Příslušný návrh byl agentuře GSA oznámen dne 13. července 2017 pod reg. číslem T-99/17, EUTELSAT 
v. GSA. 
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