
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový 

rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry

(2016/C 449/32)

ÚVOD

1. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti (eu-LISA) (ďalej len „agentúra“), so sídlom v Tallinne, Štrasburgu a St. Johann im Pongau bola zriadená 
na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1077/2011 (1). Základným poslaním agentúry je plnenie úloh 
operačného riadenia týkajúcich sa druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného 
systému (VIS) a systému Eurodac.

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

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) (1) 64,9 71,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 129 134

(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 agentúrou.

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 agentúry. 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 agentúry, 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.

Zodpovednosť vedenia

5. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky agentúry a za zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií (5):
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(1) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.eulisa.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.
(5) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.eulisa.europa.eu/


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) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Výkonný 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.

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 agentúry 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 agentúry 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 agentúry vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií 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 operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

10. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2015 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

11. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.
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(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).



PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI PRÍSLUŠNÝCH OPERÁCIÍ

12. Agentúra podpísala rámcovú zmluvu na obstarávateľské služby v hodnote 2 mil. EUR, ktoré má zabezpečiť zmluvný 
dodávateľ (obstarávateľské služby), pričom ide o služby v oblasti odbornej prípravy, poradenstva a vzdelávania od 
poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami (vzdelávacie služby). Zmluvný dodávateľ nájde na konkrétnu žiadosť vhodné 
vzdelávacie služby a predloží cenovú ponuku vzdelávacích služieb plus poplatok za vlastné obstarávateľské služby 
(odmena). V rámcovej zmluve sa však nešpecifikuje, že obstarávateľské služby sa majú zabezpečovať v súlade 
s ustanoveniami rozpočtových pravidiel agentúry týkajúcimi sa obstarávania. Súčasný postup predkladania cenových ponúk 
na schválenie agentúre preto nezaručuje, že pri obstarávaní služieb boli dodržané všetky požiadavky rozpočtových 
pravidiel.

13. Výzva na vyjadrenie záujmu a predbežný výber uchádzačov na účasť na rokovacom konaní s odhadovanou 
hodnotou 20 mil. EUR sa uskutočnili bez poverenia zo strany povoľujúceho úradníka.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

14. Viazané rozpočtové prostriedky prenesené v rámci hlavy II (administratívne výdavky) dosahujú sumu 9 mil. EUR, 
t. j. 50 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov (2014: 15 mil. EUR, t. j. 87 %). Tieto prenosy súviseli hlavne 
s veľkou zmluvou na rozšírenie štrasburskej budovy (4,6 mil. EUR), ako aj so službami poskytnutými na základe 
viacročných zmlúv.

15. Stále neboli uzavreté dohody s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, 
Island a Nórsko), v ktorých sa definujú podrobné pravidlá ich účasti na práci agentúry vrátane ustanovení o hlasovacích 
právach a prispievaní do rozpočtu agentúry. Kým tieto dohody neexistujú, krajiny pridružené k schengenskému priestoru 
prispievajú do hlavy III (prevádzkové výdavky) rozpočtu agentúry v súlade s ustanovením v dohodách o pridružení 
podpísaných s EÚ. Neprispievajú však zatiaľ na činnosti v rámci hláv I a II (platy a iné administratívne výdavky) rozpočtu 
agentúry.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

16. Z kontrolovaných postupov verejného obstarávania vyplynulo, že agentúra podpísala rámcové zmluvy a viedla 
rokovania s jediným dodávateľom bez presného vymedzenia požadovaných služieb. To obmedzuje hospodársku súťaž 
a zvyšuje závislosť na dodávateľovi. Agentúra by mala uzatvárať dohody s viacerými dodávateľmi alebo, pokiaľ je to možné, 
vymedziť požadované služby presnejšie.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

17. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov 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)

2013
Na dlhodobý hmotný majetok sa nevzťahuje žiadne poistenie, 
s výnimkou poistenia pred požiarom s viacerými rizikami 
pre priestory v Tallinne.

Dokončené

2013

V súlade so zriaďujúcim nariadením agentúry musia krajiny 
pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského 
acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac prispievať 
do rozpočtu agentúry. Hoci krajiny pridružené k Schengenskému 
dohovoru využívali v roku 2013 systémy spravované agentúrou, 
rokovania s Komisiou stále prebiehali.

Prebieha (1)

2014

Zdôraznenie skutočnosti v súvislosti so spoľahlivosťou účtovnej 
závierky

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko vyjadrené bode 8, Dvor 
audítorov upozorňuje na ocenenie Schengenského informačného 
systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a Eurodac- 
u (systémy) v účtoch agentúry. Prevádzkové riadenie týchto 
systémov je hlavnou úlohou agentúry. Vzhľadom na chýbajúce 
spoľahlivé a úplné informácie o celkových nákladoch na ich vývoj sú 
zaznamenané v účtovnej závierke agentúry v ich čistých účtovných 
hodnotách podľa účtovných kníh Komisie a sú aktualizované 
na konci roka (približne 6,6 mil. EUR k dátumu prevodu a 2,1 mil. 
EUR k 31. decembru 2014) (2). Tieto hodnoty sa vzťahujú hlavne 
na hardvér a štandardné softvérové komponenty a nezahŕňajú 
náklady na vývoj softvéru (pozri poznámku 6.3.1 k ročnej účtovnej 
závierke agentúry).

Prebieha

2014

Z viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 6,6 mil. EUR 
v hlavách I (výdavky na zamestnancov) a II (administratívne 
výdavky) prenesených z roku 2013 do roku 2014 bolo 1,7 mil. 
EUR (26 %) zrušených v roku 2014, čo poukazuje na skutočnosť, 
že rozpočtové potreby boli na konci roku 2013 nadhodnotené.

Nevzťahuje sa
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Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2014

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 
2015 bola veľmi vysoká v hlave II (administratívne výdavky) 
a predstavovala 15 mil. EUR, teda 87 % (2013: 6 mil. EUR, 
t. j. 79 %). Tieto prenosy vznikli v dôsledku oneskorených 
obstarávaní v súvislosti s prístavbou a renováciou priestorov 
agentúry v Štrasburgu. Prenesené viazané rozpočtové prostriedky 
boli vysoké aj v hlave III (prevádzkové výdavky) na úrovni 24,5 mil. 
EUR (85 %) (2013: nie sú k dispozícii porovnateľné údaje), a to 
hlavne pre viacročné zákazky týkajúce sa údržby systémov IT. 
Vysoká miera zrušených prenesených prostriedkov z roku 2013 
a miera prenosov z roku 2014 do roku 2015 je v rozpore 
so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Je potrebné zaviesť spoľahlivé 
postupy týkajúce sa plánovania, plnenia a monitorovania rozpočtu.

Nevzťahuje sa

(1) Viac informácií sa uvádza v bode 15 a v odpovedi agentúry.
(2) 0,2 mil. EUR k 31. decembru 2015, čo je pod prahom významnosti.
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ODPOVEĎ AGENTÚRY

14. Príslušná rámcová zmluva bola uzavretá prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách agentúry. Hoci neexistovalo výslovné ustanovenie o tom, že zmluvný dodávateľ má byť viazaný pravidlami EÚ 
týkajúcimi sa obstarávania, v špecifikáciách je uvedená povinná požiadavka, podľa ktorej sa má poskytnúť najnižšia cena na 
trhu. Pokiaľ je možné nájsť ponuku s nižšou cenou, agentúra má právo nariadiť preskúmanie ceny.

Agentúra si nie je vedomá právnej povinnosti, podľa ktorej má pre zmluvných dodávateľov stanoviť špecifický súbor 
pravidiel pre obstarávanie.

15. Agentúra zastáva názor, že v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidiel nedošlo 
pred začiatkom rokovacieho konania k predbežnému výberovému konaniu (t. j. formálnemu uplatneniu vopred 
stanovených kritérií výberu). Výzva na vyjadrenie záujmu sa použila ako súčasť prieskumu trhu, a nie ako postup verejného 
obstarávania. Výsledky prieskumu trhu boli súčasťou dokumentov, ktoré pred uverejnením tendra schválil povoľujúci 
úradník.

16. Ako Dvor audítorov uviedol, v prípade prenesenia rozpočtových prostriedkov na projekt rekonštrukcie budovy 
v Štrasburgu bolo známe, že harmonogram platieb si vyžaduje významné prenosy rozpočtových prostriedkov C1 a C2, 
pričom správna rada tieto operácie naplánovala aj povolila.

Pri plánovaní a koordinácii agentúra vyvinula veľké úsilie v záujme overenia, aby vo všetkých prípadoch bolo prenesenie 
nediferencovaných rozpočtových prostriedkov skutočne odôvodnené. Dôkazom toho je prudký pokles zrušení, a to 
z 1 690 194,29 EUR, čo predstavuje 25,53 % prenesených prostriedkov v roku 2014, na 457 590,48 EUR, teda 8,75 % 
prenesených prostriedkov v roku 2015.

17. Agentúra berie pripomienku na vedomie a poukazuje na to, že sa podnikli všetky kroky, ktoré boli z právneho 
hľadiska možné, v záujme začlenenia finančných príspevkov pridružených krajín do rozpočtu agentúry, pričom rokovania 
s týmito krajinami vedie Európska komisia, a nie agentúra. Dohody musia ratifikovať parlamenty týchto krajín.

18. Agentúra stanovuje technické požiadavky na základe svojho najlepšieho vedomia v čase uverejnenia verejných súťaží 
alebo keď sú rokovania s existujúcim zmluvným dodávateľom nevyhnutné.

Možnosť systematicky znovu otvárať súťažné konania obmedzujú faktory, ktoré agentúra nedokáže kontrolovať, a to platí 
najmä v prípade systémov v správe agentúry. Medzi ne patria: technické a právne požiadavky systémov, ktoré sa menia od 
obdobia uverejnenia verejnej súťaže, obmedzené množstvo pracovnej sily na realizovanie verejných súťaží, obmedzený čas 
na plnenie zmluvných požiadaviek, ktoré sú určované prevádzkovými činnosťami. 
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