
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu za rozpočtový rok 2015, 
spolu s odpovědí úřadu

(2016/C 449/42)

ÚVOD

1. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (1) (dále jen „úřad“ nebo „OHIM“), který sídlí v Alicante, byl zřízen nařízením 
Rady (ES) č. 40/94 (2), které bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 207/2009 (3). Úkolem úřadu je provádět právo 
Unie v oblasti ochranných známek a vzorů, které poskytuje podnikům jednotnou ochranu na celém území Evropské unie.

2. Tabulka obsahuje základní údaje o úřadu (4).

Tabulka

Základní údaje o úřadu

2014 2015

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 419,6 384,2

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 928 998

(1) Rozpočtový údaj zahrnuje rezervu na nepředvídatelné události.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl úřad.

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 úřad zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce 
jiných auditorů (tam, kde je to relevantní) 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 úřadu, jež obsahuje finanční výkazy (5) a zprávy o plnění rozpočtu (6) 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 úřadu a za legalitu a správnost operací, 
na nichž se tato účetní závěrka zakládá (7):
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(1) Od 23. března 2016 se úřad nazývá Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a ochranná známka Společenství se nazývá 
ochrannou známkou Evropské unie.

(2) Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.
(3) Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.
(4) Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových stránkách: https://euipo.europa.eu/ 

ohimportal/en.
(5) Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a shrnutí 

významných účetních zásad a další vysvětlující informace.
(6) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.
(7) Články 38 a 43 nařízení rozpočtového výboru Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu č. CB-3-09.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en


a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku úřadu 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 (8) a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Prezident schvaluje 
roční účetní závěrku úřadu poté, co ji účetní úřadu 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 úřadu.

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 rozpočtovému výboru úřadu prohlášení o věrohodnosti 
týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky úřadu a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka 
zakládá (9). 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 úřadu 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.

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 úřadu ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu 
s ustanoveními jeho 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 za rozpočtový rok 2015, ve 
všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

11. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují.
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(8) 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.

(9) Články 91–95 nařízení rozpočtového výboru Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu č. CB-3-09.



PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

12. Objem prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 2016 dosahoval v rozpočtové hlavě III celkem 
12,9 milionu EUR, tj. 36 % (2014: 14,1 milionu EUR, tj. 38 %). Přenosy souvisí hlavně s dohodami o spolupráci 
s národními úřady, které předkládají výkazy nákladů až po konci roku.

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY

13. Pořizování služeb na základě jednacího řízení bez zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení omezuje 
hospodářskou soutěž na jediného účastníka jednání, a mělo by se proto využívat jen za výjimečných okolností. Úřad na 
základě tohoto řízení prodloužil v roce 2015 šest rámcových smluv, přičemž hodnota nově pořízených služeb činila 
1,9 milionu EUR (v roce 2014: 12 rámcových smluv s hodnotnou nových služeb 12,6 milionu EUR) (10). Využívání tohoto 
řízení úřadem nelze vzhledem k počtu, hodnotě a četnosti těchto smluv považovat za „výjimečné“ a nebylo plně v souladu 
s formálními požadavky (11).

14. Úřad proplácí část hrubého platu nebo celý hrubý plat vyslaných národních odborníků jejich zaměstnavatelům. To 
je v rozporu s praxí Komise, že plat vyslaných národních odborníků nadále hradí jejich zaměstnavatelé. V roce 2015 bylo 
tímto způsobem proplaceno 1,9 milionu EUR.

15. K 31. prosinci 2015 bylo devět pracovníků úřadu v zájmu služby dočasně přiděleno do odvolacího senátu úřadu. 
Služební řád EU však taková dočasná přidělení neumožňuje (12).

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

16. 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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(10) Rámcové smlouvy byly prodlouženy na základě čl. 134 odst. 1 písm. f) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 
(Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11) Stanovenými v čl. 134 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
(12) Čl. 37 písm. a) nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců 

Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 45, 14.6.1962, s. 1385/62).



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

Částka zrušených přenosů z předchozích let se zvýšila ze 4,2 milionu 
EUR (13 %) v roce 2012 na 6 milionů (16 %) v roce 2013. V obou 
letech byly hlavním důvodem oproti předpokladům nižší náklady na 
úhrady v rámci dohod o spolupráci s národními úřady v členských 
státech (1,9 milionu EUR v roce 2012 a 3,8 milionu EUR v roce 
2013), což svědčí o potřebě získávat od národních úřadů přesnější 
informace na konci roku o skutečně vzniklých nákladech.

Dokončeno

2013

Úřad má plán pro zajištění kontinuity činnosti i plán pro obnovení 
provozu po havárii, kde se uvádí, že přibližně 25 funkcí musí být 
k dispozici trvale, což zajišťují zaměstnanci, kteří drží pohotovostní 
službu. I když rozpočtové prostředky na příplatky za pohotovostní 
službu schvaluje každoročně rozpočtový výbor úřadu, částka 
vyplacená v roce 2013 (402 458 EUR) výrazně převyšuje prostřed-
ky, jež za tyto služby platí jiné agentury, které musí mít zajištěno 
trvalé poskytování služeb.

Probíhá

2014

Ve své zprávě o účetní závěrce úřadu za rok 2013 Účetní dvůr 
upozornil na částku vynaloženou na příplatky za pohotovostní 
službu (0,40 milionu EUR). Tyto příplatky byly v roce 2014 ještě 
vyšší (0,44 milionu EUR). V listopadu 2014 úřad upravil svou 
politiku a snížil počet osob, které na příplatky za pohotovostní 
službu mají nárok, z 25 na 17, přičemž finanční dopad této změny 
se projeví v roce 2015 (1). Devět zaměstnanců, z toho sedm 
vedoucích pracovníků, obdrželo na těchto příplatcích každý přes 
11 000 EUR.

Probíhá

Kontrola tohoto systému (příplatků za pohotovostní službu) je však 
špatná a příplatky byly vyplaceny i zaměstnancům na nemocenské 
dovolené, služebních cestách nebo na dovolené.

Dokončeno
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2014

Částka zrušených přenosů z předchozích let se snížila ze 6,0 milionu 
EUR (16 %) v roce 2013 na 5,1 milionu (13 %) v roce 2014. V obou 
letech byly hlavním důvodem oproti předpokladům nižší náklady na 
úhrady v rámci dohod o spolupráci s národními úřady v členských 
státech (3,2 milionu EUR v roce 2014 a 3,8 milionu EUR v roce 
2013), což svědčí o potřebě získávat od národních úřadů na konci 
roku přesnější informace o skutečně vzniklých nákladech. Míra 
prostředků přidělených na závazky v roce 2014 se u jednotlivých 
hlav pohybovala mezi 94 % a 97 % celkových rozpočtových 
prostředků, což ukazuje, že právní závazky byly realizovány včas. 
Objem prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 
2015 dosahoval v rozpočtové hlavě III celkem 14,1 milionu EUR, 
tj. 38 % (2013: 13,3 milionu EUR, tj. 38 %). Přenosy souvisely 
především s dohodami o spolupráci s národními úřady, kde žádosti 
o úhrady nákladů měly národní úřady předložit až v roce 2015, 
a s obvyklými objednávkami překladatelských služeb v posledních 
dvou měsících roku 2014 splatnými až v roce 2015.

Není relevantní

2014

V roce 2004 vstoupil v platnost nový služební řád EU obsahující 
ustanovení, že budoucí odměny úředníků zaměstnaných před 
1. květnem 2004 by neměly být nižší, než jak tomu bylo podle 
předchozího služebního řádu EU. Audit Účetního dvora odhalil, že 
toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě čtyř z 648 členů 
personálu, kteří byli v uvedené době zaměstnáni, to vedlo za období 
2005 až 2014 k celkovému nedoplatku ve výši 96 998 EUR. Tato 
částka není významná (materiální) a nezpochybňuje spolehlivost 
účetní závěrky úřadu. Úřad se rozhodl mzdu v patřičné době 
doplatit.

Dokončeno (2)

(1) V roce 2015 vyplatil úřad na příplatcích za pohotovostní službu 285 242 EUR a nárok na ně byl v 13 pracovních pozicích.
(2) Úřad mzdy doplatil v srpnu 2015.

C 449/228 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016



ODPOVĚĎ ÚŘADU

12. V roce 2015 úřad přijal několik opatření za účelem snížení opakovaně vysoké úrovně přenosů prostředků, mj. 
zvyšování informovanosti pomocí coachingu, školení, informativních sdělení a zasedání s účastníky finančních operací. 
Důkladná analýza všech závazků v hodnotě nad 100 000 EUR v průběhu prosince, trvalá přítomnost účastníků finančních 
operací během celého období Vánoc s cílem uhradit faktury do 31. prosince 2015, jakož i další opatření umožnila úřadu 
snížit přenosy prostředků v hlavě II z 21 % v roce 2014 na 16 % v roce 2015 a v hlavě III z 38 % v roce 2014 na 36 % 
v roce 2015. Úřad pokračuje v zavádění dalších opatření na snížení vysoké úrovně přenosů prostředků v hlavě III, které, jak 
poznamenal Účetní dvůr, souvisí zejména se strukturálními charakteristikami činností v oblasti spolupráce s národními 
úřady pro duševní vlastnictví členských států (většina těchto přenosů prostředků by měla být považována za plánované 
přenosy).

13. Úřad uznává, že často použil článek 134 prováděcích pravidel, a přijímá krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá 
opatření s cílem zlepšit řízení a kontrolu svých postupů v oblasti pořizování služeb a uzavírání smluv. Jedním z těchto 
opatření je, že jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení bude použito výhradně 
v řádně odůvodněných případech.

14. Úřad má za to, že neexistuje zákonná povinnost striktně sjednotit oba texty, neboť na vyslané národní odborníky se 
služební řád nevztahuje. Nové zakládající nařízení (článek 116) uvádí, že správní rada úřadu přijme rozhodnutí, kterým se 
stanoví pravidla pro přidělování národních odborníků úřadu. Dne 31. května správní rada úřadu přijala rozhodnutí 
stvrzující stávající praxi.

15. Úřad má za to, že služební řád neposkytuje jasnou odpověď ve věci administrativního zařazení úředníků 
a dočasných zaměstnanců úřadu jmenovaných do odvolacích senátů. Úřad nicméně vzal připomínku Účetního dvora na 
vědomí a tuto záležitost dne 26. května 2016 předložil k posouzení správní radě, která přijala rozhodnutí o zachování 
stávající praxe. 
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