
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu za rozpočtový rok 
2015 spolu s odpoveďou úradu

(2016/C 449/42)

ÚVOD

1. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (1) (ďalej len „úrad“ známy tiež ako „OHIM“), ktorý sídli v Alicante, bol 
zriadený na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 (2), ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením (ES) č. 207/2009 (3). 
Úrad je poverený vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti ochranných známok a vzorov, čo poskytuje podnikom 
jednotnú ochranu na celom území Európskej únie.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o úrade (4).

Tabuľka

Hlavné údaje o úrade

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) (1) 419,6 384,2

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 928 998

(1) Údaje o rozpočte zahŕňajú rezervu na nepredvídané udalosti.
(2) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Informácie poskytnuté úradom.

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 úradu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú 
relevantné) 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 úradu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a výkazov o plnení rozpočtu (6) 
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 úradu a za zákonnosť a riadnosť 
príslušných operácií (7):
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(1) Od 23. marca 2016 sa úrad nazýva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a ochranná známka Spoločenstva sa 
nazýva ochranná známka Európskej únie.

(2) Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.
(4) Viac informácií o právomociach a činnostiach úradu je dostupných na jeho webovej stránke: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en.
(5) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(6) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.
(7) Články 38 a 43 nariadenia č. CB-3-09 rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.

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


a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou úradu 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 (8) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Predseda schvaľuje ročnú účtovnú závierku úradu po jej zostavení účtovníkom úradu 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 úradu.

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 vyhlásenie 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií (9). 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 úradu 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.

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 úradu vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok 
v súlade s ustanoveniami jeho 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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(8) 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.

(9) Články 91 až 95 nariadenia č. CB-3-09 rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.



PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

12. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bola vysoká v prípade hlavy III vo výške 
12,9 mil. EUR, t. j. 36 % (2014: 14,1 mil. EUR, t. j. 38 %). Prenosy sa týkajú najmä dohôd o spolupráci s vnútroštátnymi 
úradmi, ktoré predkladajú žiadosti o preplatenie nákladov až po konci roka.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

13. Obstarávanie služieb prostredníctvom rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení obstarávania 
obmedzuje verejnú súťaž na jedinú rokujúcu stranu a preto by sa malo využívať len za mimoriadnych okolností. Úrad 
v roku 2015 na základe takéhoto postupu rozšíril šesť rámcových zmlúv s hodnotou rozšírených služieb 1,9 mil. EUR 
(v roku 2014: 12 rámcových zmlúv s hodnotou rozšírených služieb 12,6 mil. EUR) (10). Používanie tohto postupu úradom 
sa nedá považovať za „mimoriadne“ vzhľadom na počet, hodnotu a frekvenciu takýchto zmlúv a neboli v plnej miere 
dodržané formálne požiadavky (11).

14. Úrad prepláca časť všetkých hrubých miezd vyslaných národných expertov ich zamestnávateľom. Ide o odchýlku od 
postupu Komisie, pretože mzdy vyslaných národných expertov majú naďalej platiť ich zamestnávatelia. V roku 2015 
dosiahla suma preplatených miezd 1,9 mil. EUR.

15. K 31. decembru 2015 bolo deväť zamestnancov OHIM pridelených v záujme úradu do odvolacej rady OHIM. 
V služobnom poriadku EÚ sa však takého pridelenie neumožňuje (12).

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

16. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúceho roka 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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(10) Rámcové zmluvy rozšírené na základe článku 134 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (Ú. v. EÚ 
L 362, 31.12.12, s. 1).

(11) Ako sa stanovuje v článku 134 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.
(12) Článok 37 písm. a) nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa stanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky 

zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385/62).



PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/ Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2013

Suma zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z pred-
chádzajúcich rokov stúpla zo 4,2 mil. EUR (13 %) v roku 2012 
na 6,0 mil. EUR (16 %) v roku 2013. V obidvoch rokoch táto situácia 
vznikla najmä v dôsledku nižších nákladov, ako sa plánovalo, ktoré 
mali byť preplatené v rámci dohôd o spolupráci s vnútroštátnymi 
úradmi členských štátov (1,9 mil. EUR v roku 2012 a 3,8 mil. EUR 
v roku 2013), čo naznačuje, že je nutné získavať od vnútroštátnych 
úradov na konci roka presnejšie údaje o skutočných vzniknutých 
nákladoch.

Dokončené

2013

Úrad má plán na zabezpečenie pokračovania činnosti a plán 
krízového riadenia, podľa ktorého sa približne 25 funkcií musí 
zabezpečiť zamestnancami v stálej pohotovosti. Hoci rozpočtové 
prostriedky na príspevky na stálu pohotovosť schvaľuje ročne 
rozpočtový výbor úradu, suma vyplatená v roku 2013 
(402 458 EUR) značne prevyšuje príspevky, ktoré platia iné agentúry 
na zabezpečenie permanentnej služby.

Prebieha

2014

Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke úradu 
za rok 2013 vyjadril pochybnosti o sume vynaloženej na príspevky 
za zabezpečenie pohotovosti (0,40 mil. EUR). Tieto platby boli 
v roku 2014 ešte vyššie (0,44 mil. EUR). Úrad v novembri 2014 
prehodnotil svoju politiku a znížil počet funkcií, ktoré sú oprávnené 
na príspevky za zabezpečenie pohotovosti z 25 na 17. Účinok 
oboch opatrení sa prejaví od roku 2015 (1). Vyše 11 000 EUR sa 
vo forme príspevkov na zabezpečenie pohotovosti vyplatilo 
každému z deviatich zamestnancov, z ktorých siedmi boli vedúcimi 
pracovníkmi.

Prebieha

Kontrola systému [príspevky zabezpečenie pohotovosti] je však 
slabá, pretože sa vyplatili príspevky aj zamestnancom, ktorí boli 
neprítomní z dôvodu choroby, boli na služobnej ceste v zahraničí 
alebo na dovolenke.

Dokončené
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Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/ Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2014

Suma zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z pred-
chádzajúcich rokov sa znížila zo 6,0 mil. EUR (16 %) v roku 2013 
na 5,1 mil. EUR (13 %) v roku 2014. V obidvoch rokoch táto situácia 
vznikla najmä v dôsledku nižších nákladov, ako sa odhadovalo, ktoré 
mali byť preplatené v rámci dohôd o spolupráci s vnútroštátnymi 
úradmi členských štátov (3,2 mil. EUR v roku 2014 a 3,8 mil. EUR 
v roku 2013), čo naznačuje, že je nutné získavať od vnútroštátnych 
úradov na konci roka presnejšie údaje o skutočných vzniknutých 
nákladoch. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 
sa v rámci jednotlivých hláv pohybovala od 94 % do 97 % celkových 
rozpočtových prostriedkov, čo znamená, že právne záväzky sa 
uskutočnili včas. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov 
prenesených do roku 2015 však bola vysoká v hlave III a pred-
stavovala 14,1 mil. EUR, teda 38 % (2013: 13,3 mil. EUR, t. j. 38 %). 
Súviselo to najmä s dohodami o spolupráci s vnútroštátnymi 
úradmi, ku ktorým sa žiadosti o preplatenie nákladov majú predložiť 
až v roku 2015, a bežnými prekladateľskými službami objednanými 
v posledných dvoch mesiacoch roka 2014, ktoré sa mali uhradiť až 
v roku 2015.

Nevzťahuje sa

2014

V roku 2014 nadobudol účinnosť nový služobný poriadok EÚ 
vrátane ustanovení o tom, že budúce odmeny úradníkov, ktorí boli 
prijatí pred májom 2014 by nemali byť nižšie ako odmeny, ktoré 
stanovoval predchádzajúci poriadok. Audit dvora audítorov odhalil, 
že to nebolo dodržané v prípade 4 zo 648 úradníkov zamestnaných 
v tom čase, čo viedlo k celkovému nedoplatku vo výške 96 998 eur 
za obdobie od roku 2005 do 2014. Táto suma nie je významná 
a nespochybňuje spoľahlivosť účtovnej závierky úradu. Úrad sa 
rozhodol dodatočne vyplatiť mzdy v dohľadnom čase.

Dokončené (2)

(1) V roku 2015 vyplatil úrad 285 242 EUR vo forme príspevkov na zabezpečenie pohotovosti a nárok naň vznikol v súvislosti s 13 
funkciami.

(2) Úrad uhradil dodatočné platby mzdy v auguste 2015.
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ODPOVEĎ ÚRADU

12. V roku 2015 úrad zaviedol niekoľko opatrení s cieľom znížiť historicky vysokú mieru prenesených rozpočtových 
prostriedkov. Išlo napríklad o opatrenia v oblasti zvyšovania informovanosti prostredníctvom koučingu, odbornej prípravy, 
informačných poznámok a stretnutí s účastníkmi finančných operácií. Dôkladné analýzy týkajúce sa všetkých záväzkov nad 
100 000 EUR počas decembra, permanentné služby účastníkov finančných operácií počas celého obdobia Vianoc s cieľom 
uhradiť faktúry do 31. decembra 2015, okrem iného, umožnili úradu znížiť mieru prenesených rozpočtových prostriedkov 
v Hlave II z 21 % v roku 2014 na 16 % v roku 2015 a z 38 % v Hlave III v roku 2014 na 36 % v roku 2015. Úrad pokračuje 
v zavádzaní ďalších opatrení na zníženie vysokej miery prenesených rozpočtových prostriedkov v Hlave III, ktoré, ako 
upozornil Dvor audítorov, sa týkajú predovšetkým štrukturálnych vlastností činností v oblasti spolupráce s vnútroštátnymi 
úradmi členských štátov pre ochranu duševného vlastníctva (väčšina by sa mala považovať za plánované prenosy).

13. Úrad uznáva, že často využíval ustanovenia článku 134 pravidiel uplatňovania, a prijíma krátkodobé, strednodobé 
a dlhodobé opatrenia na zlepšenie manažmentu a kontroly svojich postupov v oblasti obstarávania a zadávania zákaziek. 
V týchto opatreniach sa ustanovuje, že rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania sa uplatní len v riadne odôvodnených prípadoch.

14. Úrad chápe, že vzhľadom na to, že služobný poriadok sa netýka vyslaných národných expertov, neexistuje žiadny 
právny záväzok týkajúci sa striktného zosúladenia obidvoch znení. V novom zakladajúcom nariadení (článku 116) sa 
predpokladá, že správna rada úradu prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do 
úradu. Dňa 31. mája správna rada úradu prijala rozhodnutie, v ktorom uznala súčasnú prax.

15. Úrad uznáva, že v služobnom poriadku sa jasne neuvádza, aké administratívne postavenie sa má vzťahovať na 
úradníkov a dočasných zamestnancov úradu EUIPO vymenovaných do odvolacích senátov. Úrad napriek tomu vzal na 
vedomie pripomienky Dvora audítorov a 26. mája 2016 predložil tento problém správnej rade, ktorá prijala rozhodnutie 
o zachovaní súčasnej praxe. 
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