
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015, spolu 

s odpovědí agentury

(2016/C 449/32)

ÚVOD

1. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(eu-LISA) (dále jen „agentura“), která sídlí v Tallinnu, Štrasburku a St. Johannu im Pongau, byla zřízena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1077/2011 (1). Hlavním posláním agentury je vykonávat provozní řízení 
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu.

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

Tabulka

Základní údaje o agentuře

2014 2015

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 64,9 71,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 129 134

(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.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

4. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní dvůr audit:

a) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (4) za rozpočtový rok 
2015;

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

Odpovědnost vedení

5. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky agentury a za legalitu a správnost 
operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá (5):
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(1) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových stránkách: www.eulisa.europa.eu.
(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.
(5) Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.eulisa.europa.eu


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) a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. 
Výkonný 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.

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.

Odpovědnost auditora

6. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě (7) prohlášení 
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky 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 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.

7. 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 posouzení 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. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU (8) vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy 
a prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní 
závěrkou agentury.

8. 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

9. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2015 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

10. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 
2015, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

11. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují.
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(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 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



PŘIPOMÍNKY K LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ

12. Agentura podepsala rámcovou smlouvy v hodnotě dvou milionů EUR na služby zadávání zakázek poskytované 
dodavatelem (služby zadávání zakázek) na služby v oblasti odborného vzdělávání, koučingu a učení od externích 
poskytovatelů (služby odborného vzdělávání). Dodavatel vyhledá vhodné služby odborného vzdělávání podle konkrétního 
požadavku a předloží cenovou nabídku služby odborného vzdělávání plus poplatek za vlastní služby zadávání zakázek 
(odměna za úspěch). V rámcové smlouvě se však nestanoví, že služby zadávání zakázek by měly být v souladu 
s ustanoveními o zadávání zakázek ve finančních pravidlech agentury. Současný postup, který spočívá v předkládání 
cenových nabídek agentuře ke schválení, tedy není zárukou, že služby jsou pořízeny v souladu se všemi požadavky 
finančních pravidel.

13. Výzva k vyjádření zájmu a předběžný výběr uchazečů pro účast v jednacím řízení s odhadovanou hodnotou 20 
milionů EUR byla vyhlášena bez pověření schvalující osobou.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

14. Přenesené prostředky přidělené na závazky v rozpočtové hlavě II (správní výdaje) činí 9 milionů EUR neboli 50 % 
celkových prostředků přidělených na závazky (2014: 15 milionů EUR, tj. 87 %). Tyto přenosy se týkají hlavně velké 
smlouvy na rozšíření budovy ve Štrasburku (4,6 milionu EUR) a také služeb poskytnutých na základě víceletých smluv.

15. Stále nebyla uzavřena ujednání se zeměmi přidruženými k Schengenu (Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Islandem 
a Norskem) vymezující podrobná pravidla jejich účasti na práci agentury, včetně ustanovení o hlasovacích právech a jejich 
příspěvku do rozpočtu agentury. Jelikož tato ujednání chybí, země přidružené k Schengenu přispívají do hlavy III (operační 
výdaje) rozpočtu agentury na základě ustanovení v dohodách o přidružení podepsaných s EU. Nepřispívají však zatím na 
činnosti spadající do hlavy I a II (platy a ostatní správní výdaje) rozpočtu agentury.

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY

16. Z kontroly zadávacích řízení vyplynulo, že agentura vstupuje do smluvních vztahů nebo jednání s jediným 
dodavatelem, aniž by přesně vymezila požadované služby. To omezuje hospodářskou soutěž a zvyšuje závislost na 
dodavateli. Je-li to možné, měla by agentura uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo přesněji vymezovat požadované 
služby.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

17. 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 13. září 2016.

Za Účetní dvůr

předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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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)

2013
Agentura nemá pojištění k dlouhodobému hmotnému majetku 
s výjimkou požárního pojištění kryjícího několik rizik v prostorách 
v Tallinnu.

Dokončeno

2013

Podle zakládajícího nařízení agentury poskytují země přidružené 
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření 
souvisejících s Eurodacem příspěvek do rozpočtu agentury. Přestože 
země přidružené k Schengenu systémy řízené agenturou v roce 
2013 využívaly, jednání Komise s těmito zeměmi stále pokračovala.

Probíhá (1)

2014

Zdůraznění skutečnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky

Aniž by zpochybňoval výrok vyjádřený v bodě 8, Účetní dvůr 
upozorňuje na ocenění Schengenského informačního systému (SIS 
II), vízového informačního systému (VIS) a (systémů) Eurodac 
v účetnictví agentury. Provozní řízení těchto systémů představuje 
hlavní činnost agentury. Vzhledem k absenci spolehlivých a úplných 
informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů jsou 
systémy zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní hodnotě na 
základě účetních knih Komise a na konci roku jsou aktualizovány 
(přibližně 6,6 milionu EUR k datu převodu a 2,1 milionu EUR 
k 31. prosinci 2014) (2). Tyto hodnoty se týkají zejména hardwaru 
a standardních softwarových komponent a nezahrnují náklady na 
vývoj softwaru (viz bod 6.3.1 přílohy k roční účetní závěrce 
agentury).

Probíhá

2014

Z prostředků přidělených na závazky ve výši 6,6 milionu EUR 
v hlavě I (osobní náklady) a II (správní výdaje), které byly přeneseny 
z roku 2013 do roku 2014, bylo 1,7 milionu EUR (26 %) v roce 
2014 zrušeno, což svědčí o tom, že rozpočtové potřeby byly na 
konci roku 2013 nadhodnoceny.

Není relevantní
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2014

Míra prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 
2015 v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká, a sice 15 milionů EUR, 
tj. 87 % (2013: 6 milionů EUR, tj. 79 %). Tyto přenosy souvisely 
především se zpožděním při zadávání veřejných zakázek na 
rozšíření a renovaci sídla agentury ve Štrasburku. Objem přenese-
ných prostředků byl vysoký také v hlavě III (operační výdaje), kde 
dosahoval 24,5 milionu EUR (85 %) (2013: srovnatelné údaje nejsou 
k dispozici), což souviselo zejména s víceletými zakázkami na 
údržbu systémů IT. Vysoká míra zrušených prostředků přenesených 
z roku 2013 a objem přenosů z roku 2014 do roku 2015 jsou 
v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. Je třeba zavést spolehlivé 
postupy pro plánování, plnění a monitorování rozpočtu.

Není relevantní

(1) Další informace viz bod 15 a odpověď agentury.
(2) 0,2 milionu EUR k 31. prosinci 2015, což je pod hranicí významnosti (materiality).
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ODPOVĚĎ AGENTURY

14. Dotyčná rámcová smlouva byla uzavřena v rámci otevřeného řízení podle pravidel finančního nařízení agentury. 
Přestože neobsahovala výslovné ustanovení, že dodavatel bude vázán pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek, ve 
specifikacích je uveden povinný požadavek, aby byla poskytnuta nejnižší cena na trhu. Pokud lze najít nabídku s nižší 
cenou, agentura má právo nařídit přezkum ceny.

Agentura si není vědoma právní povinnosti stanovit pro dodavatele zvláštní soubor pravidel pro zadávání zakázek.

15. Agentura zastává názor, že před zahájením jednacího řízení nedošlo k předběžnému výběru uchazečů ve smyslu 
finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel (tzn. formálního uplatnění předem stanovených výběrových kritérií). Výzva 
k vyjádření zájmu byla použita jako součást průzkumu trhu, nikoli jako postup zadávacího řízení. Výsledky průzkumu trhu 
byly uvedeny v dokumentech, které byly před zahájením zadávacího řízení schváleny schvalující osobou.

16. Jak uvedl Účetní dvůr, v případě přenesení prostředků na projekt rekonstrukce budovy ve Štrasburku bylo známo, že 
rozvrh plateb vyžaduje podstatné přenesení prostředků C1 a C2, a správní rada tyto operace naplánovala a schválila.

Agentura vyvinula při plánování a koordinaci značné úsilí s cílem ověřit, že všechny obchodní případy přenesení 
nerozlišených prostředků byly skutečně oprávněné, jak dokládá prudký pokles rušení prostředků, a to z 1 690 194,29 EUR 
představujících 25,53 % přenesených prostředků v roce 2014 na 457 590,48 EUR představujících 8,75 % přenesených 
prostředků v roce 2015.

17. Agentura bere připomínku na vědomí a upozorňuje, že přijala všechna právně přípustná opatření, aby získala do 
rozpočtu agentury finanční příspěvky přidružených zemí, přičemž jednání s přidruženými zeměmi vede Evropská komise, 
nikoli agentura. Dohody podléhají ratifikaci vnitrostátními parlamenty těchto zemí.

18. Agentura stanovuje technické požadavky na základě svého nejlepšího vědomí v době, kdy je zveřejněno oznámení 
o veřejné soutěži, nebo v případě, kdy jsou nevyhnutelná jednání se stávajícím dodavatelem.

Možnost systematicky znovu otevírat výběrová řízení omezují faktory, které jsou mimo kontrolu agentury, což platí 
zejména v případě systémů ve správě agentury. K těmto faktorům patří technické a právní požadavky, které se těchto 
systémů týkají a které se od okamžiku zahájení zadávacího řízení průběžně mění, dále nízký počet pracovníků potřebných 
na realizaci zadávacího řízení a omezený čas na smluvní požadavky, které jsou určené provozními činnostmi. 
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