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1. Výkonná agentura pro inovace a sítě (dále jen „agentura“ „INEA“), která sídlí v Bruselu, 

byla zřízena rozhodnutím Komise 2013/801/EU

ÚVOD 

1, nahrazuje Výkonnou agenturu pro 

transevropskou dopravní síť a pokračuje v její činnosti. Agentura byla zřízena na období od 

1. ledna 2014 do 31. prosince 2024, aby řídila činnost Unie související s nástrojem pro 

propojení Evropy, programem pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020, 

transevropskou dopravní sítí2 a programem Marco Polo. 

2. 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 (tam, kde je to 

relevantní) a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.  

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

3. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní 

dvůr audit: 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

a) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění rozpočtu4

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

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 352, 5.8.2002, s. 65. 

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

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

4 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu. 
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Odpovědnost vedení 

4. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky agentury a za legalitu 

a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku agentury je navrhnout, zavést a provádět 

vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a 

uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních pravidel přijatých účetním Komise

: 

6

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady 

řádného finančního řízení spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního 

systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího dohledu a vhodných opatření, aby nedocházelo 

k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního řízení za účelem zpětného 

získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků. 

 a 

provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Ředitel schvaluje 

roční účetní závěrku agentury poté, co ji účetní agentury sestavil na základě všech dostupných 

informací a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že účetní má 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává 

věrný a poctivý obraz finanční situace agentury. 

Odpovědnost auditora 

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

                                                      

5 Články 62 a 68 ve spojení s články 53 a 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 

 

prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky agentury a legality a 

správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Účetní dvůr provedl audit v souladu 

s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních 

(IFAC) a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní organizací 

6 Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor (IPSAS), vydaných Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních 
účetních standardů (IAS) / mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), vydaných 
Radou pro mezinárodní účetní standardy. 

7 Článek 162 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
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nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu s těmito standardy je Účetní dvůr povinen 

naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné. 

6. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, který je založen na vyhodnocení 

rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace 

nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 

právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní 

kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu 

a kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které 

jsou za daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních 

zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní závěrky. 

7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na 

jejich základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti. 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

8. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) 

ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jejího hospodaření a 

peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, 

která přijal účetní Komise. 

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

9. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za 

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

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

11. Míra přenosů prostředků přijatých na závazky byla vysoká: v hlavě II činila 0,8 milionu 

EUR, tj. 25 % (2013: 0,7 milionu EUR / 27 %) a v hlavě III 0,4 milionu EUR, tj. 56 % (2013: 

0,1 milionu EUR / 22 %). Hlavním důvodem byl nákup zařízení pro dodatečné kancelářské 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 
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prostory, které byly pronajaty s ohledem na nárůst počtu zaměstnanců, zakázky v oblasti IT 

nasmlouvané podle plánu ve druhé polovině roku 2014, ale fakturované až v roce 2015 a 

výdaje související s dohodami o poskytování služeb uzavřenými s Komisí, k nimž byly 

související faktury předloženy až v roce 2015. 

12. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 

dvorem v předcházejícím roce uvádí 

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO 

ROKU 

příloha I

 

. 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Milan Martin CVIKL, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. září 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 

 

 předseda 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Příloha I 

Rok 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let 

Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2013 Agentura neprovádí uspokojivé ověřování ex ante u plateb fakturovaných manažerem budovy 
v souvislosti s využívanými prostory. Agentura neměla k dispozici většinu souvisejících smluv, faktur 
ani potvrzení o platbě. 

Dokončeno 

2013 
Podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie1 a směrnice EU o DPH2 je agentura 
osvobozena od nepřímých daní. Do konce roku 2013 však za období od roku 2011 do roku 2013 
uhradila DPH ve výši 113 513 EUR za poplatky související s využívanými prostorami a nepožádala 
o její vrácení. 

Dokončeno 

2013 

Plnění rozpočtu v rozpočtových hlavách I a III bylo uspokojivé, zatímco u hlavy II došlo k vysoké míře 
přenosů u prostředků přidělených na závazky, která činila 27 % (666 119 EUR). Tyto přenosy se 
týkaly hlavně zboží a služeb z oblasti IT nasmlouvaných anebo objednaných na konci roku, které 
však budou podle plánu poskytnuty koncem roku 2013 nebo v roce 2014 (296 486 EUR), a faktur za 
výdaje roku 2013, které nebyly do konce roku obdrženy (286 197 EUR). 

Není relevantní 

 
  

1 Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie (Úř. věst. C 115, 9. 5. 2008, s. 266). 
2 Směrnice Rady 2006/112/ES (Úř. věst. L 347, 11. 12. 2006, s. 1). 
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Výkonná agentura pro inovace a sítě  

(Brusel) 

Příloha II 

Pravomoci a činnosti 

Oblast 
pravomocí Unie 
podle Smlouvy 
(články 26, 170, 
171, 172, 174, 
179 a 180 
Smlouvy 
o fungování 
Evropské unie) 

Unie přijímá opatření určená k vytvoření nebo zajištění fungování vnitřního 
trhu. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Unie má rovněž za cíl posilovat své 
vědecké a technologické základy vytvořením Evropského výzkumného prostoru, 
ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a 
podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti 
průmyslu. 
Unie za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svou činnost 
vedoucí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  
Za účelem dosažení těchto cílů a s úmyslem umožnit občanům Unie, 
hospodářským subjektům, jakož i regionálním a místním územním 
samosprávným celkům plné využití výhod vyplývajících z vytváření prostoru bez 
vnitřních hranic, přispívá Unie ke zřizování a rozvoji transevropských sítí 
v oblastech dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur. 
Činnost Unie bude zaměřena na podporu propojení a interoperability 
vnitrostátních sítí, jakož i přístupu k nim. 
K dosažení těchto cílů Unie vymezí soubor hlavních směrů zahrnující cíle, 
priority a hlavní rysy opatření předpokládaných v oblasti transevropských sítí. 
Unie podporuje podniky včetně malých a středních, výzkumná střediska a 
vysoké školy v jejich činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje 
vysoké úrovně; podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že 
umožňuje vědcům svobodně spolupracovat bez ohledu na hranice a podnikům 
plně využívat potenciál vnitřního trhu Unie, a to zvláště […] stanovením 
společných norem a odstraněním právních a daňových překážek této 
spolupráce. 

Pravomoci 
agentury 
Rozhodnutí 
Komise 
2013/801/EU ze 
dne 
23. prosince 2013 
o zřízení Výkonné 
agentury pro 
inovace a sítě  
Rozhodnutí 
C(2013) 9235 ze 
dne 
23. prosince 2013 
o přenesení 

Cíle 
Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 zmocňuje Komisi k zakládání výkonných agentur, 
které budou plnit úkoly spojené s programy Unie. Podle nového rozhodnutí 
C(2013) 9235 o přenesení pravomocí na agenturu INEA spravuje INEA agendu 
programů TEN-T a Marco Polo a tři sektory nástroje pro propojení Evropy 
(dopravu, energetiku a telekomunikace) a podporuje růst, zaměstnanost a 
konkurenceschopnost cílenými investicemi do infrastruktury na evropské 
úrovni. Rovněž spravuje část programu Horizont 2020 v těchto oblastech 
výzkumu: „inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“ a „bezpečná, čistá a 
účinná energie“, s cílem přispět k růstu podporou výzkumu a inovací.  
Agentura INEA byla proto zřízena, aby řídila činnost Unie v oblasti nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) a programu Horizont 2020 na základě jeho finančního 
nařízení a prováděcích pravidel, nařízení TEN-T, nařízení Marco Polo, nařízení 
CEF, hlavních směrů TEN-T a TEN-E a nařízení Horizont 2020 a aby pokračovala 
ve správě programů TEN-T a Marco Polo. Agentura podléhá dohledu 
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pravomocí na 
Výkonnou 
agenturu pro 
inovace a sítě  

mateřských generálních ředitelství: GŘ MOVE, GŘ ENER, GŘ CNECT a GŘ RTD, 
která nesou odpovědnost za tvorbu politik. 
Agentura odpovídá za řízení technického a finančního provádění těchto 
programů tím, že realizuje celý projektový cyklus. Její úlohou je zvýšit účinnost 
a pružnost provádění při nižších nákladech a zároveň umožnit co nejvyšší 
uplatnění odborných znalostí najímáním zaměstnanců s větší specializací. 
Posiluje také vazby mezi hlavními zainteresovanými stranami, zajišťuje lepší 
koordinaci financování s jinými nástroji EU, zlepšuje povědomí o finančních 
prostředcích EU a jejich přínosu a poskytuje podporu a zpětnou vazbu Komisi. 

Správa Řídicí výbor 
Na činnost agentury dohlíží řídicí výbor složený z pěti členů (jeden z každého 
mateřského GŘ a jeden z GŘ HR) a čtyř pozorovatelů jmenovaných Evropskou 
komisí. Výbor přijímá organizační schéma agentury a její pracovní program 
poté, co byly schváleny Komisí, a dále správní rozpočet agentury, výroční zprávu 
o činnosti a výroční účetní závěrku.  
Ředitel 
Jmenován Evropskou komisí. Spolu s řídícím výborem řídí agenturu, zavádí řídicí 
systémy a systémy vnitřní kontroly přizpůsobené úkolům svěřeným agentuře a 
vypracovává zprávy, jež se předkládají Komisi. 
Interní audit 
Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) a oddělení interního auditu (IAC) 
agentury 
Externí audit 
Evropský účetní dvůr 
Orgán udělující absolutorium 
Evropský parlament na doporučení Rady. Pokud jde o plnění správního rozpočtu 
agentury, je rozhodnutí o udělení absolutoria adresováno řediteli. Pokud jde 
o operační rozpočet, jehož plněním pověřila agenturu Komise, nese 
odpovědnost Komise. 

Zdroje, které 
měla agentura 
k dispozici v roce 
2014 

Operační rozpočet na rok 2014 
Na agenturu INEA bylo převedeno celkem 3 059 milionů EUR v prostředcích na 
závazky pro účely správy dvou rámcových programů spadajících do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020, konkrétně CEF (2 692 milionů EUR) a 
Horizont 2020 (367 milionů EUR). 
Celková hodnota plateb agentuře v roce 2014 činila 606 milionů EUR, z toho 
590 milionů EUR bylo vyplaceno na program TEN-T a 16 milionů EUR na 
dokončení programu Marco Polo.  
Agentura plní operační rozpočet Komise na základě rozhodnutí Komise 
o přenesení pravomocí. 
Správní rozpočet na rok 2014 
13,4 milionu EUR formou 100 % dotace Unie, který agentura plní samostatně. 
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2014 
Dočasní zaměstnanci: 49 pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst, 
z toho 44 obsazených pracovních míst 
Smluvní zaměstnanci: 113 plánovaných pracovních míst, z toho obsazeno 107 
míst 
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Celkový počet zaměstnanců: 162 (151) obsazených pracovních míst 
S následujícím rozložením povinností:  
a) operační činnosti: 121 (113) obsazených pracovních míst 
b) správní činnosti: 41 (38) obsazených pracovních míst 

Produkty a 
služby v roce 
2014 

Kromě agendy programu TEN-T převzala agentura INEA v únoru 2014 i správu 
programu Marco Polo II od jiné výkonné agentury (EASME). Ve druhé polovině 
roku 2014 agentura INEA rovněž postupně převzala nově delegované činnosti 
týkající se nástroje pro propojení Evropy (doprava a energetika) i výzev pro 
společnost (3 – bezpečná, čistá a účinná energie) a (4 – inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava) v rámci programu Horizont 2020. Předání delegovaných 
činností týkajících se nástroje pro propojení Evropy pro telekomunikace mělo 
proběhnout na konci ledna 2015. 
Program TEN-T 2007–2013 
Byly vyhodnoceny nabídky předložené v rámci výročních a víceletých výzev 
k předkládání návrhů v roce 2013 a 106 nabídek v hodnotě 320,7 milionu EUR 
bylo vybráno k financování. Následně bylo přijato 104 nových rozhodnutí 
o financování (dvě rozhodnutí byla před schválením zrušena). Na konci roku 
2014 řídila agentura INEA 439 probíhajících projektů. Otevřená zůstávala i jedna 
probíhající akce z programu TEN-T na období 2000–2006. INEA plně využila 
disponibilních prostředků na platby s průměrnou čistou lhůtou pro zaplacení 
v délce 17 dní. 
Program Marco Polo II 
Po zhodnocení výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Marco Polo 2013 
agenturou EASME a následném předání programu agentura INEA připravila a 
podepsala 26 nových grantových dohod. Na konci roku 2014 stále probíhala 
realizace 80 projektů. INEA plně využila disponibilních prostředků na platby 
s průměrnou čistou lhůtou pro zaplacení v délce 27 dní. 
Nástroj pro propojení Evropy – doprava 
Agentura INEA připravila v úzké spolupráci s GŘ MOVE víceleté a roční výzvy 
k předkládání návrhů na rok 2014 na financování v celkové hodnotě 11 miliard 
EUR v případě víceleté výzvy a 930 milionů EUR v případě roční výzvy (výzvy 
byly zveřejněny v září 2014, s konečnou lhůtou po předložení návrhů v únoru 
2015). 
Nástroj pro propojení Evropy – energetika  
V úzké spolupráci s GŘ ENER připravila agentura INEA víceletou výzvu 
k předkládání návrhů na financování v celkové hodnotě 750 milionů EUR 
(uzávěrky výzvy byla v srpnu 2014). V rámci této výzvy bylo vyhodnoceno 164 
návrhů a 34 návrhů v hodnotě 647,3 milionu EUR bylo doporučeno 
k financování. Agentura nyní připravuje příslušné grantové dohody.  
Nástroj pro propojení Evropy – telekomunikace 
Mechanismus pro předání byl dohodnut v úzké spolupráci s GŘ CNECT. Do 
konce ledna 2015 měla agentura INEA převzít přípravu grantových dohod 
v souvislosti s výzvami z roku 2014, které se týkaly bezpečného internetu, 
zahájení výzvy z roku 2014 týkající se elektronické identifikace a přípravu 
ostatních výzev, které budou zveřejněny v roce 2015. 
Program Horizont 2020 – energetika 
Agentura INEA podporovala mateřská GŘ při hodnocení tří výzev k předkládání 
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návrhů v rámci programu Horizont 2020 pro oblast energetiky a souvisejících 
dílčích výzev. Po dokončení pořadníku bylo agentuře předáno 28 návrhů. Fáze 
přípravy grantových dohod pak byla úspěšně dokončena v osmiměsíční lhůtě.  
Program Horizont 2020 – doprava  
Agentura INEA podporovala mateřská GŘ ve fázi hodnocení otevřené výzvy 
k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020 pro oblast dopravy. 
K předání výzev mělo dojít na začátku fáze přípravy grantových dohod 
počátkem roku 2015. Dále byla úspěšně dokončena fáze přípravy grantové 
dohody k jednomu návrhu, který agentura INEA obdržela v srpnu. V listopadu 
byly převedeny tři projekty v rámci výzvy Blue Growth (Modrý růst). Nyní 
probíhá příprava grantových dohod k těmto projektům, za niž agentura 
zodpovídá. 

Zdroj: přílohu poskytla agentura. 
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11. Agentura potvrzuje, že přenesené prostředky souvisí zejména se třemi druhy výdajů, které uvádí Účetní 

dvůr. Jedná se o výdaje, které buďto nebylo možné fakturovat v roce 2014, protože se vztahovaly na služby 

poskytované až do konce roku, nebo které nebylo možné odložit do roku 2015. Přenosy prostředků v rámci 

těchto výdajů jsou tedy plně odůvodněné. 
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