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ÚVOD 

Obecné informace 

1. Za sestavení účetních závěrek odpovídají jednotlivé školy, zatímco konsolidovanou účetní 

závěrku škol za rozpočtový rok 20141

2. V rozpočtu na rok 2014 byly k dispozici prostředky ve výši 289,9 milionu EUR

 sestavila kancelář generálního tajemníka evropských 

škol (dále jen „ústřední kancelář“) a zaslala ji v souladu s články 90 až 92 finančního nařízení 

evropských škol Účetnímu dvoru. 

2

3. V souladu s článkem 93 finančního nařízení evropských škol předává Účetní dvůr své 

připomínky generálnímu tajemníkovi a ředitelům škol. 

 

(288,5 milionu EUR v roce 2013). Obdržené příjmy dosáhly 278,1 milionu EUR a byly přijaty 

závazky k výdajům ve výši 284,0 milionu EUR. Příspěvek Evropské komise v roce 2014 činil 

164,2 milionu EUR (167,8 milionu EUR v roce 2013). 

Změny ve finančním nařízení a kontrolním prostředí 

4. V roce 2014 schválila Nejvyšší rada3 revidované finanční nařízení (účinné od 1. ledna 

2015) poté, co se ústřední kancelář obrátila na Evropský účetní dvůr4

a) účetnictví na akruální bázi; 

 a Evropský patentový 

úřad, aby získala jejich stanovisko. Revidované finanční nařízení přineslo tyto změny:  

b) vyjasnění účetního rámce a odpovědnosti za vypracování finančních výkazů;  

c) revidovaná pravidla pro zadávání zakázek (zejména s ohledem na nedávné změny 

pravidel zadávacích řízení platných pro evropské orgány a instituce); 
                                                      

1 Viz přílohy 1 a 2, které pro informační účely shrnují údaje z konsolidované účetní závěrky škol 
sestavené ústřední kanceláří. 

2 Zdroj: Evropské školy, účetní uzávěrka za rok 2014. 

3 Dokument č. 2014-12-D-3-en-3. 

4 Stanovisko č. 4/2014 (k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora 
www.eca.europa.eu). 
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d) revizi úlohy a povinností finančního kontrolora. Kontroly ex ante se budou postupně 

decentralizovat a přecházet od finančního kontrolora na příslušné vnitřní kontrolní 

systémy škol. Oddělení finančního kontrolora se bude zabývat hlavně kontrolami ex post 

a bude mít obecnou poradní úlohu; 

e) revidovaná pravidla platebních postupů. Označení plateb prováděných jinak než 

elektronicky by mělo být obecně odstraněno a omezeno jen na velmi výjimečné a 

omezené případy; 

f) přijetí doložky o soudní příslušnosti pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 

ve vztahu k evropským školám.  

5. Nejvyšší rada rozšířila mandát pracovní skupiny (která navrhla změny, které vedly 

k revidovanému finančnímu nařízení), aby dále analyzovala další otázky (například roli 

účetního, roli a odpovědnost generálního tajemníka, pokud jde o finanční řízení, a vytvoření 

řídicího orgánu pro rozpočtová rozhodnutí, ekvivalentního se správními radami škol). 

Nejvyšší rada také vytvořila pracovní místo koordinátora vnitřní kontroly, které bylo 

obsazeno k 1. dubnu 2015. 

Nový účetní a finanční systém 

6. Od 1. ledna 2015 funguje nový účetní a finanční systém. Očekává se, že tento nový 

systém odstraní několik nedostatků, na něž Účetní dvůr upozornil v předchozích letech, a 

zajistí: používání účetnictví na akruální bázi, konsolidaci účetní závěrky, automatické 

propojení účetního systému s elektronickým platebním systémem a efektivní pracovní 

postupy u kontrol ex ante. Podle výroční zprávy finančního kontrolora za rok 2014 je třeba 

systém dále vyvíjet, aby se účinně propojilo finanční zaúčtování platů s jejich konečnou 

výplatou a účetní systém s elektronickým platebním systémem5

                                                      

5 Toto propojení je v ústřední kanceláři a školách nacházejících se v Belgii automatizováno, kdežto 
ostatní školy používají jako rozhraní mezi účetním a platebním systémem chráněnou bankovní 
kartu. 

.  
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Prověrky, rozsah a koncepce  

7. Povinností Účetního dvora je vydat o ověření roční konsolidované účetní závěrky výroční 

zprávu.  

8. Účetní dvůr provedl přezkum v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro 

prověrky. Tento standard vyžaduje, aby byl přezkum naplánován a proveden tak, aby bylo 

možno získat přiměřenou jistotu, že finanční výkazy jsou prosty významných nesprávností. 

Přezkum se omezuje primárně na dotazování zaměstnanců evropských škol a na uplatnění 

analytických postupů na finanční údaje, a poskytuje tedy menší jistotu než audit. Účetní dvůr 

neprovedl audit konsolidované účetní závěrky, a proto nevydává výrok auditora ke 

konsolidované účetní závěrce.  

9. Kromě přezkumu konsolidované účetní závěrky provedl Účetní dvůr každoroční audit 

ústřední kanceláře a audit dvou ze čtrnácti Evropských škol (Lucemburk II a Mol)6

10. Výsledky kontroly v návaznosti na doporučení předložená v rozpočtovém roce 2013 

(školy Brusel III a Varese a ústřední kancelář) se rozebírají v 

. V této 

souvislosti bylo prověřováno najímání zaměstnanců, dokumentace o zaměstnancích, 

zadávací řízení, platby, účty a rovněž uplatňování standardů vnitřní kontroly. 

příloze 3

ÚČETNICTVÍ 

. 

11. Účetní závěrka škol za rok 2014 byla i nadále připravena na modifikované bázi peněžních 

toků a není plně v souladu se zásadou akruálního účetnictví. 

Postup konsolidace 

12. Tři7

                                                      

6 Rozpočtové prostředky v roce 2014 činily: ústřední kancelář – 12,0 milionu EUR, Lucemburk II – 
23,5 milionu EUR, Mol – 11,4 milionu EUR (Zdroj: Evropské školy, účetní uzávěrka za rok 2014). 

 ze čtrnácti škol schválily svou účetní závěrku za rok 2014 po závazné lhůtě 1. dubna 

2015. 

7 Culham, Lucemburk I a Mol. V roce 2013 došlo k obdobné situaci u osmi škol ze čtrnácti. 
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13. V předchozích letech byl proces konsolidace negativně ovlivněn chybami, které byly 

v průběhu přezkumu opraveny: opomenutím či zdvojením údajů za jednu či více škol, 

konsolidací nesprávných údajů, písařskými chybami při výpočtu apod. Stále neexistuje žádný 

spolehlivý softwarový nástroj na provádění konsolidace. K tomuto účelu jsou využívány 

různé tabulkové procesory, které nekontrolují jiní zaměstnanci než ti, kteří do nich údaje 

vkládají. Tento stav je spojen s vysokým rizikem chyb u vstupů i výstupů. 

14. Ústřední kancelář neprovedla před konsolidací podrobný analytický přezkum závěrek 

škol, třebaže při tomto postupu mohly být zjištěny neobvyklé zůstatky a mohlo se předejít 

chybám. 

15. Účetní závěrka obsahuje pro srovnání údaje za rok 2013. Tyto údaje jsou převzaty ze 

schválených účetních závěrek, které nebyly opraveny na základě auditu Účetního dvora za 

rok 2013, a nezohledňují tudíž chyby, jež Účetní dvůr popsal ve své výroční zprávě za rok 

2013.  

16. U tří škol byly zaznamenány tyto skutečnosti:  

a) V roce 2014 škola Brusel I vypustila dva účty (které nebylo možno vysvětlit žádnými 

doklady či relevantními informacemi)8 poté, co z forenzního auditu vyplynulo, že 

nevznikl žádný finanční dopad (s výše uvedenými účetními záznamy není spojena žádná 

platba). Důvody těchto účetních zápisů však nebylo možno stanovit. Účetní dvůr 

doporučil9

b) V téže škole odmítl finanční kontrolor dvě operace související s přenosem výsledku za 

rok 2013 do roku 2014, neboť částky nebyly správné. Správní rada školy se rozhodla 

záležitost dále vyšetřit pomocí forenzního auditu a výsledek za rok 2013 převedla do 

rozpočtového roku 2014 tak, že v rozpočtovém roce 2014 provedla nutné úpravy; 

, aby škola provedla důkladný audit celé své účetní závěrky; 

                                                      

8 Bod 16 výroční zprávy za rok 2013 (k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora 
www.eca.europa.eu). 

9 Bod 41 iv) výroční zprávy za rok 2013. 
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c) Rozvaha této školy navíc obsahuje závazky (o celkové hodnotě 1,03 milionu EUR), 

v nichž jsou nesrovnalosti, jež jsou nyní předmětem interního šetření; 

d) Schvalující osoba a administrátor-kvestor školy Lucemburk II uvedli ve svém prohlášení 

o věrohodnosti výhradu: rozdíly mezi účetními a rozpočtovými údaji vedly k tomu, že 

účetní zápisy se v účetním systému měnily bez auditní stopy. Tentýž problém se objevil 

i v roce 2013; 

e) Ve škole v Molu bude proveden forenzní audit týkající se několika faktur (celková 

hodnota asi 69 000 EUR) za služby, jež byly údajně poskytovány od roku 2010. Finanční 

kontrolor odmítl tyto faktury uhradit. 

Dlouhodobý majetek a zásoby 

17. Ve škole v Molu nebyly předloženy dokumenty dokládající poslední fyzickou inventuru 

majetku. Úplnost a správnost soupisů majetku tak nemohla být ověřena.  

18. V ústřední kanceláři a ve škole v Molu nebylo možno sesouhlasit tabulku dlouhodobého 

majetku s příslušnými doklady. Tabulka dlouhodobého majetku ve škole Lucemburk II je 

neúplná.  

19. V ústřední kanceláři byly faktury za služby a zboží související s projektem SAP (v celkové 

hodnotě 4,07 milionu EUR) zaúčtovány, aniž byla provedena analýza, které z nich by měly být 

aktivovány. 

20. Škola v Molu do své závěrky nezahrnula všechny zásoby materiálů (například knihy) 

spravované v rámci mimorozpočtové činnosti. 

Peněžní prostředky – bankovní účty 

21. Rozvaha školy v Molu nezahrnuje tři mimorozpočtové10

                                                      

10 Na mimorozpočtových účtech se zaznamenávají operace týkající se mimoškolních činností, za 
jejichž finanční řízení odpovídají školy (například školní výlety, knihy apod.), a účtuje se o nich 
pouze v rozvaze (příjmy a výdaje nejsou uvedeny ve výkazu příjmů a výdajů škol). 

 bankovní účty. Celkový zůstatek 

na dvou účtech činí 106 704,27 EUR a zůstatek na třetím účtu není zveřejněn. 
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Pohledávky – příjmy 

22. Školy Lucemburk II a Mol neuplatňují u účtování školného, které jim bylo zaplaceno 

v roce N na pokrytí školního roku N a N+1, akruální účetnictví. Totéž platí o příspěvcích 

členských států, jelikož ne všechny zasílají své příspěvky včas. 

Závazky – výdaje 

23. V ústřední kanceláři a ve školách Lucemburk II a Mol bylo pět náhodně vybraných 

dlužníků a věřitelů vyzváno, aby své zůstatky potvrdili přímo Účetnímu dvoru. V ústřední 

kanceláři nesouhlasily ve dvou případech obdržené informace s účetními zůstatky. Potvrzení 

nebylo poskytnuto ve třech případech týkajících se školy Lucemburk II a ve čtyřech případech 

týkajících se školy v Molu. Ve škole v Molu bylo při auditu zjištěno, že částka jednoho 

zůstatku byla způsobena chybnou duplicitní platbou jednomu věřiteli. 

24. Zůstatek položky „dodavatelé“ ve škole Lucemburk II nesouhlasil s odpovídajícími údaji 

v rozvaze. Škola navíc nevede ověřené formuláře bankovní identifikace dodavatele, které by 

využívala při svých platebních operacích. 

25. Pokud jde o přenesené závazky, ústřední kancelář a školy Lucemburk II a Mol nerozlišují 

mezi současnými a nesoučasnými závazky11

26. Správní rada školy Lucemburk II schválila přenos rozpočtových závazků do roku 2015, 

včetně odměn zaměstnanců ve výši 793 620,52 EUR, což je v rozporu s článkem 7 finančního 

nařízení. 

. 

27. Ústřední kancelář obvykle zaznamenává neuhrazené faktury na účet „přenesené 

závazky“ namísto na účet „závazky/dodavatelé“. To má vliv na srovnatelnost údajů na účtech 

„dodavatelé“ a „přenesené závazky“ mezi jednotlivými školami. 

28. Ústřední kancelář a školy jsou účastníky celé řady soudních sporů, zejména se svými 

zaměstnanci. Neexistuje žádná politika pro odhad a zaúčtování rezerv na vypořádání se 

s možnými důsledky takovýchto sporů. 

                                                      

11 Současné závazky jsou závazky, u nichž byly zboží a služby dodány. 
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ZAMĚSTNANCI 

Citlivé pozice  

29. Nedostatečné střídání zaměstnanců na citlivých pozicích (funkční období administrátorů-

kvestorů a vedoucích účetních oddělení je časově neomezené) spolu s dlouhým funkčním 

obdobím schvalujících osob (devět let) je nedostatkem systému vnitřní kontroly.  

Najímání zaměstnanců 

30. Škola v Molu nikdy neprovedla hodnocení výkonnosti správních a pomocných 

zaměstnanců. Navíc podstatné části prověřovaných výběrových řízení nebyly doloženy 

písemnými doklady. V podkladech k rozhodnutím o najímání zaměstnanců bylo zjištěno 

několik chyb. 

31. Služební řád pro učitele na částečný úvazek podrobně neupravuje všechny aspekty 

výběrového řízení. Nestanoví ani formální systém hodnocení těchto učitelů. V podkladech 

k rozhodnutím o najímání zaměstnanců bylo zjištěno několik chyb. 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

32. Aby realizovala chybně navrženou „rámcovou zakázku“ na nákup nového účetního 

systému12

33. V roce 2014 podepsala ústřední kancelář prodloužení smlouvy na systém řízení škol na 

maximální částku 600 000 EUR během dvou let. Účetní dvůr smlouvu kontroloval

, vypsala ústřední kancelář tři jednací řízení, která nesplňují ustanovení  

článků 61–99 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení. 

13

                                                      

12 Bod 28 výroční zprávy za rok 2013. 

 v roce 

2012 a poukázal na rizika související s krátkým trváním smlouvy (dva roky namísto obvyklých 

čtyř let). Při auditu za rok 2014 se zjistilo, že naléhavé a technické důvody, o něž se 

prodloužení smlouvy opíralo, nebyly zcela odůvodněné.  

13 Bod 28 výroční zprávy za rok 2012 (k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora 
www.eca.europa.eu). 
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34. V případě zakázky na tlumočnické služby (maximální částka 700 000 EUR během čtyř let) 

byly zjištěny chyby v koncepci a provádění řízení: zdvojení výběrových kritérií a kritérií pro 

udělení zakázky, nejasná kritéria pro udělení zakázky, početní chyby v kritériích pro udělení 

zakázky a nedostatečné doklady, že vítězná nabídka odpovídala výběrovým kritériím. 

35. V zadávacích řízeních pořádaných ústřední kanceláří bylo zjištěno několik dalších 

nedostatků: a) oznámení o udělení zakázky zveřejněno se zpožděním, b) rozpočtový závazek 

přijatý až po podpisu smlouvy, c) chybějící formální rozhodnutí o udělení zakázky a 

d) nedostatečně doložené kontroly finančního kontrolora. 

36. Ve škole v Molu byla několikrát prodloužena smlouva podepsaná v roce 2006 na 

celkovou částku více než 75 000 EUR bez vypsání nového zadávacího řízení.  

37. Ve škole Lucemburk II byly objeveny formální chyby v koncepci dvou zadávacích řízení 

(příslušné smlouvy zněly na 168 000 EUR a 126 000 EUR). Schvalující osoba kromě toho 

nevypracovala formální rozhodnutí o udělení zakázky a rozpočtový závazek byl přijat až po 

podpisu smlouvy.  

STANDARDY VNITŘNÍ KONTROLY – VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 

38. Nejvyšší rada přijala v říjnu 2007 standardy vnitřní kontroly (SVK)14

39. Neexistují žádné pokyny či kritéria, která by schvalujícím osobám sloužila jako vodítko, 

když vypracovávají prohlášení o věrohodnosti a vyjadřují výhrady ve výroční zprávě 

o činnosti. Tento stav může vést k nejednotnosti mezi schvalujícími osobami, když 

interpretují rozsah poskytovaného ujištění a dopadu nedostatků zjištěných v systému vnitřní 

kontroly. 

. Ústřední kancelář a 

školy Lucemburk II a Mol nemají formálně stanoveny postupy řízení rizika (SVK č. 7). Kromě 

toho ústřední kancelář a škola v Molu neprovádějí pravidelný a systematický přezkum 

souladu se SVK (SVK č. 18). 

                                                      

14 Dokument č. 2007-D-29-en-2. 
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PLATBY 

Obecné připomínky  

40. Účetní systém škol nebyl propojen s online internetovými řešeními pro elektronické 

bankovní převody. V důsledku toho musel být každý platební příkaz (po schválení schvalující 

osobou) navrhovatelem samostatně zadán do systému internetového bankovnictví. 

Nedostatečné propojení mezi účetním a platebním systémem spolu s absencí schvalující 

osoby v procesu ověření (po prvotním schválení) znamenalo, že další osoby účastnící se 

tohoto postupu mohly kontrolu prováděnou schvalující osobou obejít.  

41. Aby se toto riziko odstranilo a také ve světle nesprávných plateb provedených ve škole 

Brusel I15, bylo v říjnu 2013 vydáno memorandum16

42. Schvalující osoba v ústřední kanceláři schválila dvě platby po jejich provedení a 

nepodílela se na provedení třetí platby

, které požaduje, aby platby nad 

60 000 EUR byly před zasláním bance podepsány účetním a schvalující osobou (bez práva na 

změnu). Jednalo se o dočasné řešení před zavedením nového účetního a finančního systému, 

který propojuje účetní systém s elektronickým platebním systémem (viz též bod 6). 

17

Vzorek plateb 

. 

43. Ve vzorku plateb vybraných v ústřední kanceláři a ve školách Lucemburk II a Mol bylo 

zjištěno několik nedostatků:  

a) rozpočtový závazek přijat až po podpisu právního závazku; 

b) platby za zboží a služby provedeny buďto bez smlouvy, nebo podle neplatné smlouvy; 

c) platby bez úplných nebo správných podkladů; 

                                                      

15 Bod 4 výroční zprávy za rok 2013. 

16 Dokument č. 2013-10-M-1-en-1/KK. 

17 Od června 2014 může schvalující osoba v ústřední kanceláři schvalovat platby v elektronickém 
platebním systému pomocí osobní elektronické bankovní karty. 
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d) nedostatečné kontroly před potvrzením platnosti platby (cena za jednotku, množství, 

číslo bankovního účtu dodavatele apod.); 

e) schválení žádosti o služební cestu zaměstnancem vykonávajícím služební cestu. 

44. Při prověřování čtyř mimorozpočtových operací ve škole v Molu bylo zjištěno, že žádná 

z nich byla zanesena do účetnictví prostřednictvím inkasního příkazu nebo platebního 

příkazu podepsaného schvalující osobou18

ZÁVĚR  

.  

45. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům jak v účetnictví, tak kontrolách není Účetní dvůr 

schopen potvrdit, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 neobsahuje významné 

(materiální) nesprávnosti.  

DOPORUČENÍ 

46. Nejvyšší rada by měla společně s ústřední kanceláří a školami přijmout okamžitá opatření 

k realizaci následujících doporučení: 

Účetnictví 

i) Ústřední kancelář a školy by měly zajistit, aby se účinně uplatňovalo akruální účetnictví a 

všechny změny zavedené revidovaným finančním nařízením, a všem osobám 

provádějícím tyto změny by měly poskytnout důkladné školení.  

ii) Ústřední kancelář a školy by měly zajistit přesné, efektivní a účinné fungování nového 

účetního a finančního systému. 

                                                      

18 V bodě 5 výroční zprávy za rok 2013 bylo ke správě mimorozpočtových účtů ve škole v Molu 
uvedeno následující:  
„V srpnu 2013 vydal finanční kontrolor zprávu o účtování příjmu ve výši 212 867 EUR, který 
získala škola v Molu od nizozemského státu v roce 2006. Tento příjem byl držen na 
mimorozpočtovém účtu namísto běžného rozpočtového účtu školy. Ze zprávy vyplynulo, že 
použití těchto finančních zdrojů nebylo ani transparentní, ani v souladu s finančním nařízením a 
jeho prováděcími pravidly…“ Škola v Molu se v roce 2014 touto záležitostí nijak dále nezabývala. 
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iii) Školy by měly dodržovat lhůty stanovené právními předpisy pro předložení účtu příjmů 

a výdajů a rozvahy. 

iv) Ústřední kancelář by měla ověřovat úplnost a správnost údajů používaných pro 

konsolidaci účetních závěrek škol a tento proces plně doložit. 

v) Účetní dvůr opakuje bod 5 svého stanoviska č. 4/2014, pokud jde o potřebu  

nezávislého externího auditu účetní závěrky škol. 

Zaměstnanci  

vi) Účetní dvůr opakuje své doporučení Nejvyšší radě zavést u citlivých funkcí rotační 

systém. 

vii) Ústřední kancelář a školy by měly lépe dokumentovat výběrová řízení, aby byla zajištěna 

transparentnost a rovné zacházení. Kromě toho by všechny školy měly dodržovat 

požadavek předpisů ukládající hodnotit výkonnost zaměstnanců. 

viii) Ústřední kancelář by měla zavést služební řád pro učitele na částečný úvazek, který by 

poskytoval pevný právní rámec pro jejich řízení. 

Zadávací řízení 

ix) Ústřední kancelář by měla školám poskytovat více pokynů týkajících se plánování a 

koncipování zadávacích řízení. Ústřední kancelář a školy by se měly přísně řídit 

finančním nařízením a jeho prováděcími pravidly, měly by zjednodušit výběrová kritéria 

a kritéria pro udělení zakázky a také zkvalitnit dokumentaci řízení, aby byla zajištěna 

transparentnost a rovné zacházení.  

Kontrolní standardy 

x) Ústřední kancelář by se měla aktivně podílet na provádění standardů vnitřní kontroly a 

měla by školám poskytovat pokyny. 
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Platby 

xi) Ústřední kancelář by měla zajistit, aby se při provádění plateb dodržovalo oddělení 

povinností a aby byly nový účetní systém a platební systém účinně propojeny.  

Účetní dvůr v posledních letech opakovaně upozorňoval na podobné nedostatky. Jejich 

četnost a přetrvávání vystavují riziku základní zásady řádného finančního řízení. Ústřední 

kancelář by měla zavést postupy a kontroly, které zajistí dodržování finančního nařízení a 

prováděcích pravidel a ze širšího pohledu budou reagovat na stanovisko Účetního dvora 

č. 4/2014, pokud jde o architekturu finanční kontroly19

 

. 

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

v Lucemburku na svém zasedání dne 11. listopadu 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 předseda 
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 

                                                      

19 Shrnutí hlavních bodů:  
i) Účetní dvůr vítá návrh zavést akruální účetní systém a v zásadě zrušit hotovostní platby; 
ii) role vedoucích účetních oddělení by měla být posílena (jmenování Nejvyšší radou, provádění 

kontrol účetních závěrek jednotlivých škol, odpovědnost za konsolidovanou účetní závěrku); 
iii) měly být zavedeny decentralizované kontroly ex ante po zkušebním období uplatněném 

v některých školách; 
iv) roční účetní závěrky všech škol by měly být auditovány nezávislým externím auditorem (jiným 

než Účetní dvůr). 
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Konsolidovaný účet příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2014 a 2013 – prezentovaný 

v konsolidované účetní závěrce škol (přebytek za předchozí rok byl prezentován 

samostatně) 

Příloha 1 

  

 
(v tis. EUR) 

  2014 2013 
Příjmy 

  Dotace poskytnuté Komisí 164 263 167 801 
Ostatní příjmy  113 882 103 255 

Příjmy celkem (a) 278 145 271 056 
Výdaje 

  Vypořádané při uzávěrce rozpočtového roku 276 281 264 129 
Přidělené na závazky a přenesené do následujícího 
rozpočtového roku 7 763 7 336 

Výdaje celkem (b) 284 044 271 465 
Výsledek hospodaření za rozpočtový rok (a – b) –5 899 –409 

Nevyužité rozpočtové prostředky přenesené z předchozího 
rozpočtového roku 484 437 
Ostatní výsledky 42 –53 
Přenesený přebytek minulého roku 10 344 10 429 

Zůstatek za rozpočtový rok 4 971 10 404 

Zdroj: evropské školy. Tato tabulka shrnuje údaje, které školy uvedly ve svých účetních závěrkách 
sestavených na bázi modifikovaných peněžních toků. 
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Příloha 2 

Konsolidované rozvahy k 31. prosinci 2014 a 31. prosinci 2013 

1 Není sem zahrnuta hodnota aktiv, které daly členské státy k dispozici zdarma (například budov). 

2 Mimorozpočtové operace se týkají mimoškolních činností, za jejichž finanční řízení odpovídají 
školy (například školní výlety, knihy atd.), a účtuje se o nich pouze v rozvaze (příjmy a výdaje 
nejsou uvedeny ve výkazu příjmů a výdajů škol). 

Zdroj: evropské školy. Tato tabulka shrnuje údaje, které školy uvedly ve svých účetních 
závěrkách sestavených na bázi modifikovaných peněžních toků. 

    

 
(v tis. EUR) 

Aktiva 2014 2013 Pasiva 2014 2013 
Rozpočet 

  
Rozpočet 

  Čistá hodnota 
dlouhodobého 
majetku1 4 463 4 111 Vlastní kapitál 4 463 4 111 
Pohledávky 12 836 13 893 Rezervní fondy 2 885 2 832 
Banky 27 015 30 878 Zůstatek za rozpočtový rok 4 971 10 404 

Peněžní 
prostředky 8 30 

Rozpočtové prostředky 
přenesené z roku n do 
roku n + 1 7 700 7 293 

   
 

Účty třetích stran 15 154 13 942 
   

 
Nároky k inkasu 9 149 10 330 

Dílčí součet 44 322 48 912 Dílčí součet 44 322 48 912 
Mimorozpočtové 
položky2  

 
Mimorozpočtové položky2  

 Zásoby 268 290 Rezerva z předchozích let 2 975 2 816 
Účty třetích stran 248 145 Výsledky 691 501 
Banky 3 888 3 705 Účty třetích stran 749 844 
Peněžní 
prostředky 11 21    

 Dílčí součet 4 415 4 161 Dílčí součet 4 415 4 161 
CELKEM 48 737 53 073 CELKEM 48 737 53 073 
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Příloha 3 

Kontrola opatření přijatých na základě doporučení Účetního dvora uvedených ve výroční 

zprávě za rok 2013 

Následující tabulka uvádí informace o výsledcích kontrol opatření přijatých na základě doporučení 

Účetní dvora uvedených ve výroční zprávě za rok 2013:  

Doporučení Účetního dvora (body 41 a 42 
zprávy o ověření účetní závěrky 

evropských škol za rozpočtový rok 2013) 

Evropské školy 
Ústřední 
kancelář 

Komentář 
Brusel III Varese 

Realizováno  

Ano/Ne/— 
/Provádí se 

Realizováno  

Ano/Ne/— 
/Provádí se 

Realizováno  

Ano/Ne/— 
/Provádí se 

Doporučení týkající se účetnictví 

1. Ústřední kancelář by měla účinně změnit 
finanční a správní řízení tak, aby byla zavedena 
nezbytná kultura odpovědnosti. Měla by 
rovněž zajistit podrobnou odbornou přípravu 
všech osob, které se podílejí na finančních 
aspektech činností. – – Provádí se 

V roce 2014 bylo provedeno 
několik strukturálních změn 
(revize finančního nařízení, 
zavedení akruálního 
účetnictví, fungování 
nového finančního a 
účetního systému a 
vytvoření místa 
koordinátora vnitřní 
kontroly). 

Viz body 4, 5 a 6. 

2. Ústřední kancelář by měla zajistit včasné, 
přesné, efektivní a účinné zavedení nového 
účetního a finančního systému. – – Provádí se 

Nový účetní a finanční 
systém funguje od 1. ledna 
2015. Další kroky se 
provádějí. 

Viz též bod 6. 

3. Školy i ústřední kancelář by měly 
respektovat lhůty stanovené právními předpisy 
pro předložení účtu příjmů a výdajů a rozvahy. – – Provádí se 

Tři ze čtrnácti škol schválily 
svou účetní závěrku za rok 
2014 po závazné lhůtě 
1. dubna 2015.  

Viz též bod 12. 

4. Ústřední kancelář by měla ověřovat 
úplnost a správnost údajů používaných pro 
konsolidaci účetních závěrek Evropských škol a 
tento proces plně dokumentovat.  

– – Ne 

Ústřední kancelář takovou 
kontrolu před konsolidací 
neprovádí. 

Viz též body 5, 13 a 14. 
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5. Měl by se provést podrobný analytický 
přezkum všech účtů všech škol.  

– – Ne 

Ústřední kancelář takový 
přezkum před konsolidací 
neprovedla. 

Viz též bod 14. 

6. Kromě toho by škola Brusel I měla zadat 
podrobný audit své účetní závěrky za rok 2013. 

Ne – – 

Škola zadala forenzní audit 
týkající se plateb, příjmů a 
sporných účtů za rok 2013. 

Viz též bod 16 a). 

Doporučení týkající se personální oblasti  

7. Účetní dvůr opakuje své doporučení 
Nejvyšší radě zavést u řízení citlivých funkcí 
(vedoucí účetních oddělení a administrátoři-
kvestoři) rotační systém. 

Provádí se 

Na zasedání Nejvyšší rady 
v dubnu 2014 se 
o povinném rotačním 
systému jednalo, avšak 
nebylo dosaženo konečné 
dohody a připravuje se nový 
návrh. 

Viz též bod 29. 

8. Ústřední kancelář by měla lépe 
dokumentovat a také zjednodušit jednotlivé 
fáze výběrových řízení, aby tak byla zajištěna 
transparentnost a rovné zacházení. 

– – Provádí se 

Při auditu za rok 2014 byly 
zjištěny podobné 
nedostatky jako 
v předchozích letech. 

Viz též body 30–31. 

Doporučení týkající se zadávání zakázek 

9. Ústřední kancelář by měla školám 
poskytovat více pokynů týkajících se plánování 
a koncipování zadávacích řízení. Školy by se 
měly přísně řídit finančním nařízením a jeho 
prováděcími pravidly, měly by zjednodušit 
výběrová kritéria a kritéria udělení zakázek a 
také zkvalitnit dokumentaci řízení, aby byla 
zajištěna transparentnost a rovné zacházení. 

Ano Ano Ne 

Při auditu za rok 2014 byly 
zjištěny podobné 
nedostatky jako 
v předchozích letech.  

Viz též body 32–37 a 43. 

Doporučení týkající se standardů vnitřní kontroly 

10. Ústřední kancelář by se měla více podílet 
na provádění standardů vnitřní kontroly a měla 
by školám poskytovat pokyny. Provádí se Ano Ne 

Při auditu za rok 2014 byly 
zjištěny podobné 
nedostatky jako 
v předchozích letech.  

Viz též body 38 a 39. 
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Doporučení týkající se systému kontroly plateb 

11. Školy by měly plně realizovat 
memorandum o platebních postupech do té 
doby, než bude zaveden nový účetní a finanční 
systém, a měly by zlepšit účinnost kontrol 
ex ante. 

Provádí se Provádí se Provádí se 

Nový účetní a finanční 
systém by měl zajistit 
automatizované propojení 
účetního systému 
s elektronickým platebním 
systémem a efektivní 
pracovní postupy u kontrol 
ex ante. Podle výroční 
zprávy finančního 
kontrolora za rok 2014 je 
ještě třeba provést další 
kroky.  

Viz též body 6 a 40–42. 

Stanovisko Účetního dvora č. 4/2014: 

Účetní dvůr vítá návrh zavést akruální účetní systém a v zásadě zrušit hotovostní platby. 

12. Role vedoucích účetních oddělení by měla 
být posílena (jmenování Nejvyšší radou, 
provádění kontrol účetních závěrek 
jednotlivých škol, odpovědnost za 
konsolidovanou účetní závěrku). 

Provádí se 

Nejvyšší rada rozšířila 
mandát pracovní skupiny 
(která navrhla změny, jež 
vedly k revidovanému 
Finančnímu nařízení), aby 
mohla dále analyzovat další 
otázky.  

Viz též body 4 a 5. 

13. Měly být zavedeny decentralizované 
kontroly ex ante po zkušebním období 
uplatněném v některých školách. 

Provádí se 

14. Roční účetní závěrky všech škol by měly 
být auditovány nezávislým externím auditorem 
(jiným než Účetní dvůr). 

Provádí se 
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European Schools 
 
 
 
Office of the Secretary-General 
 
 
 

 
REPLIES OF THE OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN 
SCHOOLS TO THE RECOMMENDATIONS OF THE COURT OF AUDITORS IN THE 
FRAMEWORK OF ITS ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 
(document of the Court “Preliminary observations with a view to a Report on the 
annual accounts of the European Schools for the financial year 2014”). 
 
Accounting 
 

i. The European Schools are in the process of putting in place accruals based accounting 
standards for the year-end closure of 2015, taking as a reference the International Public 
Sector Accounting Standards (IPSASs). PricewaterhouseCoopers, who has previously 
helped the European Commission with the implementation of accruals based 
accounting, has been contracted to help with the implementation (facilitate workshops to 
define necessary areas, generate templates to gather data and to prepare guidelines 
and to provide training). In the course of the project, a decision will be made whether full 
compliance with IPSAS is achievable or whether transitory rules will be applied for 2015. 
 

ii. At the beginning of 2015, the European Schools have introduced the new accounting 
software SAP. The implementation process has not happened without problems and 
some difficulties persist, but once fully usable, SAP will, in a far better way, insure 
accurate, efficient and effective operation of the financial system. 

 
iii. The Schools have been reminded of the legal obligation for transmitting the revenue and 

expenditure accounts and the Balance Sheet by 1 April. For 2015, it is expected that 
SAP will facilitate year-end works. 
 

iv. Currently the Financial Regulation does not foresee a check of the completeness and 
accuracy of the data transmitted by the Schools. Nevertheless, the proposal is a 
discussion point of the Working Group ‘Review of the Financial Regulation’. So far, the 
group decided that the Accounting Officer of the Central Office should be appointed by 
the Board of Governors to increase his/her independence. He has furthermore the 
competence to decide upon the accounting standards and rules applicable. With respect 
to the check of completeness and accuracy, consultations with the lawyers showed a 
possible contradiction to the autonomy of the Schools granted in the Reform of the 
System of the European Schools of 2009 (Ref. 2009-D-353-en-4).  
 

v. In 2016, the European Schools have a budget of €75,000 for external auditing. The aim 
is to use this budget for initial external audits in four Schools. Without prejudice of the 
above, it would be welcomed any increase that the Court of Auditors could consider 
appropriate to decide for the ratio of its audits (number of Schools audited per year). 
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Staff 
 

vi. The Office of the Secretary-General is aware of the need of job rotation in sensitive 
financial areas.  As far as members of the Administrative and Ancillary Staff (AAS) are 
concerned (head accountants, for example), it has to be taken into account that the 
individual School is the employer of the staff member and that the contract has to 
respect national labor law. For this reason, the Office of the Secretary-General cannot 
enforce job rotation between different Schools. Nevertheless, the Office can create a 
framework that stipulates voluntary job rotation among the Schools and the Office of the 
Secretary-General.  To promote internal job rotation of AAS, the Board of Governors has 
decided in December 2013 to revise Article 7 of the Regulation for Members of 
Administrative and Ancillary Staff and to allow AAS members a change of School without 
any financial disadvantage (Ref. 2013-10-D-18-en-2).  
 
With respect to the function of ‘Accounting Officer’, the Office of the Secretary-General 
has tabled a proposal, which foresees the possibility to nominate a member of the AAS 
for a limited period. This will promote job rotation in a financially sensitive area. The 
Board of Governors will discuss this proposal in their meeting in December 2015. 
  
With respect to the Seconded Staff Members (in particular Bursars), it should be noted 
that the Office of the Secretary-General provided the Board of Governors in April 2014 
with a proposal which stipulates a timely limitation of the duration of the secondment of 
the Bursars.  This proposal foresaw a maximum duration of nine years; a prolongation 
was foreseen only in cases where the Bursar changes the School (Ref. 2014-01-D-60-
en-3). The Board of Governors, arguing that the Schools might have difficulties to find 
qualified staff, rejected this proposal. The Office of the Secretary-General will provide the 
Board with a revised proposal. 
 

vii. The Office of the Secretary-General has drafted a guideline “Recruitment Policy and 
Procedure applicable to the Administrative and Ancillary Staff of the European Schools” 
(Ref. 2015-08-D-8-en-1), which was discussed at the Director’s Meeting in September. 
After further consultation of the Schools, the new guidelines will be published in October 
2015. 
 
With respect to evaluation of seconded teachers, a further harmonization is envisaged 
by providing the evaluators (Directors and national Inspectors) with further guidance. 
The evaluation policy of the Office of the Secretary-General regarding AAS will be 
reviewed in the light of the 2015 evaluation round. The reviewed policy will be shared 
with the Schools in 2016.  
 
The contracts for Locally Recruited Teachers were harmonized in Germany in 2013 
(Ref. 2013-06-M-3). Moreover, the contracts offered by the Belgian schools were revised 
and harmonized in spring 2015 (Ref. 2015-05-M-2).  
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viii. The Directors discussed the legal situation of part-time teachers in their meeting in 

September. Agreement was reached upon updating the Memorandum “Harmonization of 
the treatment of Locally Recruited Teachers from the beginning of 2013/2014 school 
year” (Ref. 2013-06-M-4), especially with regard to the payment over the summer 
holidays. The new Memorandum will be published in November 2015.  

 
Besides this short-term action, the Office of the Secretary-General is aiming to achieve 
an adoption of the ‘Staff Regulations for Locally Recruited Teachers of the European 
Schools’ by April 2016. These Staff Regulations intend to provide a complete and 
coherent legal framework for the locally recruited teachers. 
 
 

Procurement Procedures 
 

ix. The Office of the Secretary-General created a purchase department and the Head took 
on her duties at the end of August. Her role is to give guidance and to support the Office 
of the Secretary-General and the Schools on how to follow strictly the rules on 
procurement. 
 
In addition to the above, the Central Office will circulate, still within the fourth quarter of 
2015, a revised version of the Memorandum (Ref.: 2013-02-M-2-en-1) on the 
procedures for the purchase of goods and services, in accordance with the rules stated 
in the Financial Regulation after the last revision approved by the Board of Governors on 
December 2014. This Memorandum contains practical guidance for the Schools about 
the implementation of the basic requirements for procurement procedures stated on the 
financial rules. 

 
 
Control Standards 
 

x. The Office of the Secretary-General has drafted new, clear Internal Control Standards 
including guidance on how to assess compliance with the standards. They are currently 
in discussion at Management level, will then be presented to the respective decision 
making bodies and will come into practice in January 2016.  
 

 
 
Payments 
 

xi. The Secretary-General released the guideline on Segregation of Duties in Financial 
Circuits in July 2015. Currently the Financial Control Unit analyzes the proposals of the 
Schools of how to implement segregation of duties. Before it comes fully in place and 
before the Financial Control Unit moves from ex-ante to ex-post control some processes 
and the roles in SAP have to be revised. The aim is to be ready in January 2016. 
 

xii. As mentioned above the internal control architecture will be strengthened by the 
following projects: 
 

a. Implementation of accruals based accounting (see point i.). 
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b. The role of the Accounting Officer of the Office of the Secretary-General is one 
discussion point in the review of the Financial Regulation (see point iv.). 

c. Once the technical (SAP) and organizational (proposal of the Schools) 
requirements for segregation of duties on financial circuits are met, the Financial 
Control Unit will, based on a risk assessment, perform ex-post controls at the 
Schools and the Office of the Secretary-General. 

d. See point v.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kari KIVINEN 
Secretary-general 
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