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ÚVOD 

1. Táto správa o vykonaní auditu sa týka zmlúv o inštalácii a prevádzke komunikačnej 

infraštruktúry pod názvom „Sisnet“ uzatvorených medzi signatárskymi štátmi Schengenských 

dohôd. V roku 2014 dosiahli výdavky súvisiace s týmito zmluvami výšku 750 000 EUR 

a financujú sa z príspevkov členských štátov Európskej únie (okrem Cypru a Chorvátska) 

a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska1

2. Vízový informačný systém schengenského priestoru, ktorý nahradí Sisnet, má byť podľa 

plánu dokončený do novembra 2015. Vývoj a sprevádzkovanie vízového informačného 

systému riadi Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných 

systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

. 

3. Sisnet bude naďalej fungovať súčasne s novým vízovým informačným systémom, kým 

agentúra nepotvrdí že funkcie Sisnetu boli plne integrované do vízového informačného 

systému. Zákazky týkajúce sa inštalácie a prevádzky Sisnetu sa majú ukončiť najneskôr 

v januári 2017. 

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

4. Podľa ustanovení článku 47 ods. 1 rozhodnutia Rady 2000/265/ES2, naposledy zmeneného 

rozhodnutím Rady 2009/915/ES3 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách pre Sisnet“), 

a v súlade so svojím rozhodnutím z 23. marca 2000 Dvor audítorov preskúmal ročnú účtovnú 

závierku4

5. Stanoviská Dvora audítorov sú určené signatárskym štátom v súlade s článkom 48 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách pre Sisnet. 

 Sisnetu za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2014, a zákonnosť a riadnosť 

príslušných operácií. 

                                                      

1 Od roku 2013 príspevky už neuhrádzajú Bulharsko, Írsko, Rumunsko ani Spojené kráľovstvo. 
Europol a Eurojust prestali tiež od roku 2014 prispievať. 

2 Ú. v. ES L 85, 6.4.2000, s. 12. 

3 Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 9. 

4 Súčasťou ročnej účtovnej závierky je účet príjmov a výdavkov a súvaha s vysvetľujúcimi 
poznámkami. 
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Vyhlásenie vedenia 

6. Povoľujúci úradník Sisnetu vynakladá rozpočtové príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovými 

pravidlami stanovenými v článkoch 12 až 45 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre Sisnet. 

Konečnú účtovnú závierku zostavuje zástupca generálneho tajomníka Rady podľa článkov 46 a 47 

nariadenia o rozpočtových pravidlách pre Sisnet. V týchto článkoch sú stanovené povinnosti 

povoľujúceho úradníka Sisnetu a zástupcu generálneho tajomníka, ktorí zodpovedajú za a) zostavenie 

ročnej účtovnej závierky Sisnetu, b) zavedenie organizačnej štruktúry a vnútorných systémov 

a postupov riadenia a kontroly potrebných pre zostavenie konečnej účtovnej závierky, ktorá 

neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, a c) zabezpečenie zákonnosti 

a riadnosti príslušných operácií. 

Zodpovednosť audítora 

7. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť vyhlásenie o vierohodnosti 

týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky Sisnetu, ako aj zákonnosti a riadnosti príslušných 

operácií. 

8. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým 

kódexom Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) a Medzinárodnými štandardmi najvyšších 

kontrolných inštitúcií, ktoré vydala organizácia INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov 

povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka 

Sisnetu neobsahuje významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne. 

9. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov 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 Dvora audítorov ďalej obsahuje hodnotenie vhodnosti 

uplatnených účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia 

účtovnej závierky ako celku. 

10. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje 

vyhlásenie o vierohodnosti. 
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Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

11. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka Sisnetu5

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou 

 vyjadruje verne zo všetkých 

významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky operácií a tok hotovosti 

za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

12. Podľa názoru Dvora audítorov príslušné operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Sisnetu 

zostavenou k 31. decembru 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.  

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora audítorov, 

v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2015. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 predseda 

 

                                                      

5 Ročná účtovná závierka bola zostavená dňa 1. apríla 2015 a prijatá Dvorom audítorov dňa 
10. apríla 2015. 
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