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Zhrnutie 
I Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor financií EÚ. V tejto funkcii 
vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie a prispievame 
k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ1. 

II V tomto dokumente sú zhrnuté výsledky našich auditov za rozpočtový rok 2019, 
pokiaľ ide o 41 agentúr EÚ a iných orgánov EÚ, ktoré sme poverení kontrolovať. Na 
konci sa nachádza odkaz na vyhlásenia o vierohodnosti (audítorské výroky) 
k spoľahlivosti účtovných závierok agentúr a k zákonnosti a správnosti príslušných 
príjmov a platieb zaznamenaných v týchto účtovných závierkach spoločne so všetkými 
záležitosťami a pripomienkami, ktoré nemajú vplyv na tieto výroky. Všetky tieto 
vyhlásenia o vierohodnosti sa uverejňujú aj v súhrnnom oznámení v úradnom vestníku, 
ktorých súčasťou je odkaz na príslušné dokumenty na internetovom sídle Dvora 
audítorov. 

III Celkovo sa pri našom audite agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2019 
potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Vo vyhláseniach 
o vierohodnosti vydaných za každú agentúru sme vyjadrili:  

o audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k spoľahlivosti účtovných závierok 
všetkých agentúr,  

o audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti príslušných 
príjmov zaznamenaných v účtovných závierkach všetkých agentúr,  

o audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti príslušných 
platieb zaznamenaných v účtovných závierkach všetkých agentúr s výnimkou 
agentúry ACER a úradu EASO, v prípade ktorých sme vydali výroky s výhradou.  

IV Pri väčšine agentúr sme však riešili oblasti, v ktorých sa vyžaduje zlepšenie, 
v bodoch obsahujúcich zdôraznenie skutočnosti a v bodoch obsahujúcich ďalšie 
pripomienky, ako aj v pripomienkach, ktoré nemajú vplyv na audítorské výroky.  

  

                                                      
1 Viac informácií o našej práci môžete nájsť v našich správach o činnosti, výročných správach 

o plnení rozpočtu EÚ, osobitných správach, preskúmaniach a stanoviskách k novým 
či aktualizovaným právnym predpisom EÚ alebo k iným rozhodnutiam s vplyvom 
na finančné riadenie (www.eca.europa.eu). 
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Čo sme kontrolovali 
01 Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené sekundárnym právnym 
predpisom na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, 
ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. V členských štátoch sú 
veľmi viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politík, rozhodovanie a vykonávanie 
programov v dôležitých oblastiach každodenného života európskych občanov, ako je 
zdravie, ochrana, bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť. V tomto zhrnutí označujeme 
agentúry skratkami ich úplných názvov. Zoznam týchto skratiek sa uvádza v zozname 
akronymov na konci dokumentu. 

02 Existujú tri druhy agentúr EÚ: decentralizované agentúry, výkonné agentúry 
Komisie a ostatné orgány. Rozdiely medzi nimi sú opísané v ďalších bodoch. 

03 Počet agentúr sa v priebehu rokov zvyšuje. Do konca roka 2019 ich počet dosiahol 
43, ako sa uvádza na ilustrácii 1. Ilustrácia zahŕňa aj dve najnovšie agentúry EPPO 
a ELA, hoci v roku 2019 ešte neboli finančne nezávislé. 



6 

 

Ilustrácia 1 – Nárast počtu agentúr 

Poznámka: Roky uvedené v ilustrácii znamenajú rok, v ktorom nadobudol účinnosť zakladajúci akt.  

* Niektoré agentúry predtým fungovali ako medzivládne organizácie a mali iný status. 

Zdroj: Výročná správa EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018. 

04 Všetky výkonné agentúry Komisie sa nachádzajú v Bruseli alebo Luxemburgu. 
Decentralizované agentúry a ostatné orgány majú sídla v celej EÚ, ako sa uvádza 
na ilustrácii 13. O sídle rozhoduje buď Rada alebo Rada spolu s Európskym 
parlamentom. Po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ bolo v prvej polovici 
roku 2019 sídlo agentúry EMA presunuté do Amsterdamu a sídlo orgánu EBA do Paríža. 
EPPO má sídlo v Luxemburgu a ELA bude mať sídlo v Bratislave (Slovensko). 
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7 

 

Decentralizované agentúry riešia potreby v súvislosti 
s konkrétnymi politikami 

05 34 decentralizovaných agentúr2 zohráva dôležitú 
úlohu pri príprave a vykonávaní politík EÚ, najmä úloh 
technického, vedeckého, operačného alebo regulačného 
charakteru. Ich úlohou je riešiť potreby v súvislosti 
s konkrétnymi politikami a posilňovať európsku spoluprácu 
združovaním technických a špecializovaných odborných 
znalostí z EÚ a vlád členských štátov. Agentúry boli zriadené 
na neurčité obdobie nariadením Rady alebo nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady.  

Zdroj: EDA. 

Výkonné agentúry Komisie vykonávajú programy EÚ 

06 Šesť výkonných agentúr3 Komisie plní výkonné a operačné úlohy týkajúce sa 
programov EÚ. Boli zriadené na určité obdobie. 

Ostatné orgány majú osobitné mandáty 

07 Tromi ostatnými orgánmi sú Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), 
Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 
(SRB). EIT so sídlom v Budapešti je nezávislý decentralizovaný orgán EÚ, v ktorom sa 
spájajú vedecké, podnikateľské a vzdelávacie zdroje na posilnenie inovačnej kapacity 
Únie poskytovaním financovania vo forme grantov. Bol zriadený na neobmedzené 
obdobie. Agentúra ESA so sídlom v Luxemburgu vznikla na neobmedzené obdobie 
s cieľom zaručiť v súlade so Zmluvou o Euratome používateľom v EÚ pravidelné 
a rovnaké dodávky jadrových palív. SRB so sídlom v Bruseli je hlavným orgánom 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v európskej bankovej únii. Jej 
poslaním je zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk na pokraji úpadku s čo 
najmenším vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie v členských štátoch EÚ 
a inde. 

                                                      
2 ACER, Úrad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 
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Agentúry sú financované z rôznych zdrojov a v rámci rôznych 
okruhov VFR 

08 Celkový rozpočet všetkých agentúr (s výnimkou SRB) bol v roku 2019 vo výške 
3,3 mld. EUR. To zodpovedá 2,2 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (2018: 
2,1 %), ako sa uvádza na ilustrácii 2. 

09 Rozpočet SRB na rok 2019 bol 7,92 mld. EUR (2018: 6,9 mld. EUR). Tvoria ho 
príspevky úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností na vytvorenie 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií a na financovanie administratívnych 
výdavkov SRB. 

10 Z rozpočtov decentralizovaných agentúr a ostatných orgánov sa financujú ich 
výdavky na zamestnancov, administratívne a operačné výdavky. Výkonné agentúry 
realizujú programy financované z rozpočtu Komisie a ich vlastné rozpočty (v roku 2019 
v približnej celkovej výške 267 mil. EUR) pokrývajú len výdavky na zamestnancov 
a administratívne výdavky. Suma (viazané rozpočtové prostriedky), ktorú 
implementuje šesť výkonných agentúr v mene Komisie, predstavovala v roku 2019 
približne 13,88 mld. EUR (2018: 11,3 mld. EUR). 

Ilustrácia 2 – Zdroje financovania agentúr v roku 2019 

 
Zdroj: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020; predbežné ročné účtovné 
závierky Európskej únie za rok 2019 a výročné správy o činnosti výkonných agentúr za rok 2019; zostavil 
EDA. 

0,84 mld. EUR
Poplatky, platby a príspevky 
od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu

13,88 mld. EUR
Operačný rozpočet 
výkonných agentúr

7,9 mld. EUR
Celkový rozpočet SRB

2,06 mld. EUR
Dotácie/príspevky EÚ 

(Komisie)

0,03 mld. EUR
Pripísané príjmy
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Všeobecný rozpočet EÚ



9 

 

11 Väčšina agentúr vrátane všetkých výkonných agentúr je financovaná takmer 
výhradne zo všeobecného rozpočtu EÚ. Ostatné sú plne alebo čiastočne financované 
z poplatkov a platieb jednotlivých odvetví a z priamych príspevkov krajín zapojených 
do ich aktivít. Na ilustrácii 3 sa uvádza prehľad rozpočtov agentúr podľa zdroja 
príjmov. 

Ilustrácia 3 – Rozpočty agentúr na rok 2019 podľa zdroja príjmov 

 
Poznámka: Iné rôzne príjmy alebo rozpočtové rezervy nie sú zahrnuté. 

Zdroj: Predbežné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2019; zostavil EDA. 
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12 Na ilustrácii 4 v ďalšom texte sa uvádzajú rozpočty agentúr na rok 2019 
uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Sú rozdelené podľa typu výdavkov (hlava I – 
výdavky na zamestnancov, hlava II – administratívne výdavky a hlava III – operačné 
výdavky spolu s prípadnými inými použitými hlavami), nie podľa činností. 

Ilustrácia 4 – Výdavky agentúr za rok 2019 uverejnené v Úradnom 
vestníku EÚ 

 
Zdroj: Predbežné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2019; zostavil EDA. 

CELKOVÝ 
ROZPOČET
(v mil. EUR)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hlava I
(výdavky na 
zamestnancov)

Hlava II
(administratívne 
výdavky)

Hlava III a iné
(prevádzkové výdavky)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

INEA
ERCEA
EASME
REA
ERA
EACEA
EBA
ETF
EIOPA
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europol
Cedefop
EFSA
ECDC
Úrad BEREC
EEA
EFCA
ENISA
Cepol
EASA
EIGE
CPVO
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
SRB

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1

108,7
22,9
22,0
11,2
36,0

138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2

5,7
52,1
16,7
16,9

9,3
196,4

7,9
18,5
15,7

346,8
436,0

95,5
102,9

0,2
138,1
330,1
416,0

29 376,3



11 

 

13 Väčšina agentúr nevykonáva veľké operačné výdavkové programy, ale venuje sa 
skôr úlohám technického, vedeckého alebo regulačného charakteru. V dôsledku toho 
rozpočty väčšiny agentúr pozostávajú najmä z výdavkov na zamestnancov 
a administratívnych výdavkov. Výdavky na zamestnancov a administratívne výdavky 
agentúr tvoria celkovo asi 11 % všetkých výdavkov na zamestnancov 
a administratívnych výdavkov EÚ. Pozri ilustráciu 5. 

Ilustrácia 5 – Výdavky na zamestnancov a administratívne výdavky* 
inštitúcií a orgánov EÚ v roku 2019 

 
*Výdavky na zamestnancov zahŕňajú výdavky na zamestnancov vykonávajúcich operačné 
i administratívne činnosti. V údajoch agentúr nie sú zahrnuté príspevky na dôchodok (s výnimkou tých, 
ktoré sa úplne alebo čiastočne financujú samy). 

Zdroj: Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019; predbežná ročná účtovná závierka 
Európskej komisie za rozpočtový rok 2019 a predbežné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2019; 
zostavil EDA. 
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14 Ako sa uvádza na ilustrácii 6, príspevky zo všeobecného rozpočtu EÚ vo výške 
2,06 mld. EUR sa financujú z rôznych okruhov VFR. 

Ilustrácia 6 – Financovanie agentúr podľa okruhov VFR vo všeobecnom 
rozpočte EÚ 

 
Zdroj: Predbežné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2019; zostavil EDA. 

15 Na ilustrácii 7 sa uvádza, koľko zamestnancov agentúry zamestnávali na konci 
roka 2019. Celkovo agentúry zamestnávali približne 11 900 zamestnancov4 (2018: 

                                                      
4 Údaje o “zamestnancoch“ zahŕňajú skutočný počet miest obsadených stálymi úradníkmi, 

dočasnými a zmluvnými zamestnancami, ako aj vyslanými národnými expertmi 
k 31. decembru 2019. 
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približne 11 400), čo je približne 15 % celkového počtu zamestnancov5, ktorých 
zamestnávajú inštitúcie a agentúry EÚ. 

Ilustrácia 7 – Počet zamestnancov jednotlivých agentúr na konci roka 
2019  

 
Zdroj: Agentúry; zostavil EDA. 
                                                      
5 Použité údaje vychádzajú z ekvivalentu plného pracovného času stálych úradníkov, 

dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov. 
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Rozpočtové postupy a udelenie absolutória prebiehajú 
podobne pri všetkých agentúrach okrem EUIPO, CPVO a SRB 

16 V prípade väčšiny decentralizovaných agentúr a ostatných orgánov, ako 
aj v prípade všetkých výkonných agentúr Komisie za každoročný rozpočtový postup 
a postup udelenia absolutória zodpovedajú Európsky parlament a Rada. Harmonogram 
postupu udelenia absolutória je znázornený na ilustrácii 8. 

Ilustrácia 8 – Postup udelenia absolutória pre väčšinu agentúr 

 
Zdroj: EDA. 

17 Na dve decentralizované agentúry, ktoré sa v plnej miere financujú samy (CPVO 
a EUIPO), sa však vzťahuje rozpočtový postup zo strany jej správnej rady (CPVO) 
a postup udelenia absolutória rozpočtovým výborom (EUIPO) a nie Európskym 
parlamentom a Radou. Podobne v prípade SRB je za ročný rozpočtový postup a postup 
udelenia absolutória zodpovedná jej rada. 

Sieť agentúr EÚ uľahčuje spoluprácu medzi agentúrami 
a komunikáciu so zainteresovanými stranami 

18 Sieť agentúr EÚ uľahčuje spoluprácu medzi agentúrami a komunikáciu 
so zainteresovanými stranami. Agentúry vytvorili sieť agentúr EÚ ako platformu 
vzájomnej spolupráce na lepšie zviditeľnenie agentúr, identifikáciu a podporu 
možného zvýšenia efektívnosti a vytváranie pridanej hodnoty. Sieť funguje na základe 
priorít dohodnutých agentúrami v päťročnej strategickej agende (2015 – 2020) 
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a ročných pracovných programoch, v ktorých sa stanovujú jej činnosti a ciele. Jednou 
z dôležitých úloh siete je zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi agentúrami 
a zainteresovanými stranami, ktorými sú najmä európske inštitúcie. Sieti predsedá 
každý rok na rotačnom základe iná agentúra. 
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Náš audit 

Náš mandát zahŕňa ročné audity, osobitné audity a stanoviská  

19 V súlade s požiadavkami v článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
sme kontrolovali6: 

1) účtovné závierky všetkých agentúr, ktoré pozostávajú z finančných výkazov7 
a výkazov o plnení rozpočtu8 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2019; 

2) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií zaznamenaných v týchto účtovných 
závierkach. 

20 Na základe výsledkov nášho auditu poskytujeme Európskemu parlamentu a Rade, 
prípadne ďalším orgánom, ktoré udeľujú absolutórium (pozri bod 16), jedno vyhlásenie 
o vierohodnosti za každú agentúru týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky agentúry 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. V príslušných prípadoch dopĺňame 
k vyhláseniam o vierohodnosti dôležité audítorské pripomienky. 

21 Dvor audítorov navyše vykonáva audity, uverejňuje osobitné správy a vydáva 
stanoviská ku konkrétnym témam. Niektoré z nich sa týkajú agentúr EÚ. Ich zoznam 
nájdete na ilustrácii 12. 

Naše audity sú koncipované tak, aby sa zameriavali na kľúčové 
riziká  

22 Ročný audit účtovných závierok a príslušných príjmov a platieb agentúr EÚ je 
koncipovaný tak, aby sa zameriaval na zistené kľúčové riziká, ktoré sa stručne uvádzajú 
v ďalšom texte. 

                                                      
6 ELA a EPPO sme v roku 2019 nekontrolovali, pretože ešte neboli finančne nezávislé. 

7 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

8 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Riziko pre spoľahlivosť účtovných závierok agentúr je vo všeobecnosti 
nízke 

23 Celkovo považujeme riziko pre spoľahlivosť účtovných závierok pri všetkých 
agentúrach za nízke. Účtovné závierky agentúr sa zostavujú na základe účtovných 
pravidiel schválených účtovníkom Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne 
prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. Počet významných chýb, ktoré sme 
v minulosti zistili v účtovných závierkach agentúr, bol nízky. Narastajúci počet dohôd 
o príspevku podpísaných s Komisiou, ktorými sa agentúram prideľujú dodatočné úlohy 
a príjmy, však predstavuje výzvu z hľadiska konzistentnosti a transparentnosti 
účtovníctva a rozpočtovania agentúr. 

Riziko pre zákonnosť a správnosť príjmov je vo všeobecnosti až na určité 
výnimky nízke 

24 Riziko pre zákonnosť a správnosť príslušných príjmov zaznamenaných v účtovných 
závierkach je v prípade väčšiny agentúr nízke. Väčšina agentúr je v plnej miere 
financovaná zo všeobecného rozpočtu EÚ, pričom na rozpočtoch a príjmoch sa 
dohodnú s rozpočtovými orgánmi v rámci každoročného rozpočtového postupu. 
Niektoré ďalšie agentúry sa čiastočne alebo úplne financujú samy9. V týchto prípadoch 
platia osobitné nariadenia o účtovaní a vyberaní poplatkov za služby a iných príspevkov 
v rámci príjmov. Úroveň rizika vplývajúceho na správnosť príjmov týchto agentúr je 
stredná. 

Riziko pre zákonnosť a správnosť platieb je celkovo stredné, no existujú 
rozdiely 

Hlava I (Výdavky na zamestnancov) 

25 Úroveň rizika pre zákonnosť a správnosť výdavkov na zamestnancov agentúr je 
vo všeobecnosti nízka. Platy spravuje predovšetkým Úrad Komisie pre správu a úhradu 
individuálnych nárokov (PMO), ktorý Dvor audítorov pravidelne kontroluje. 
V posledných rokoch sme v súvislosti s výdavkami na zamestnancov nezistili žiadne 
významné chyby. V prípadoch, keď museli agentúry prijať veľký počet dodatočných 
zamestnancov v krátkom období, sme však zistili vysokú úroveň rizika pre zákonnosť 
a správnosť náborových postupov. 

                                                      
9 CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB. 
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Hlava II (Administratívne výdavky) 

26 Zastávame názor, že úroveň rizika pre zákonnosť a správnosť administratívnych 
výdavkov agentúr je stredná. Agentúry často potrebujú uskutočňovať postupy 
verejného obstarávania rôznych druhov služieb, pričom čoraz väčšie sumy sa týkajú IT. 
Súčasťou týchto postupov sú často zložité pravidlá a postupy verejného obstarávania 
a agentúram sa nie vždy podarí dosiahnuť uspokojivú úroveň transparentnosti a vybrať 
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Jedným z hlavných dôvodov, prečo musel Dvor 
audítorov vydať audítorský výrok s výhradou a pripomienky, boli v minulosti vždy vážne 
chyby pri verejnom obstarávaní. Napriek tomu je však zďaleka najvýznamnejšou 
zložkou administratívnych výdavkov agentúr nájomné za kancelárske priestory, ktoré je 
pomerne stabilnou výdavkovou položkou, v prípade ktorej je verejné obstarávanie 
potrebné iba vtedy, keď sa agentúry sťahujú do nových priestorov. Keďže to 
predstavuje veľkú časť administratívnych výdavkov, celková úroveň rizika pre celú 
kategóriu výdavkov je stredná. 

Hlava III (Operačné výdavky) 

27 Úroveň rizika vplývajúceho na zákonnosť a správnosť operačných výdavkov sa 
pri jednotlivých agentúrach líši a pokrýva celú škálu úrovní rizika od nízkeho po vysoké. 
Závisí od konkrétneho druhu operačných výdavkov, ktoré vznikajú jednotlivým 
agentúram. Vo všeobecnosti sú tieto riziká podobné rizikám ovplyvňujúcim verejné 
obstarávanie v rámci hlavy II. Súvisiace sumy v rámci hlavy III sú však často oveľa 
vyššie. Pokiaľ ide o granty vyplatené v rámci rozpočtovej hlavy III, pri predchádzajúcich 
auditoch sa zistilo, že hoci vo všeobecnosti sa kontroly agentúr zlepšili, nie vždy sú 
úplne účinné. 

Celková úroveň rizika pre správne finančné riadenie je stredná 

28 Zastávame názor, že úroveň rizika pre správne finančné riadenie je stredná. 
Väčšina zistených problémov sa týkala postupov verejného obstarávania, v rámci 
ktorých nebolo zabezpečené dosiahnutie najlepšieho možného pomeru ceny a kvality.  

29 Potreba samostatných administratívnych štruktúr a postupov pre všetky agentúry 
predstavuje z hľadiska administratívnej efektívnosti inherentné riziko.  

Iné riziká 

30 V súlade s našimi pripomienkami z predchádzajúcich rokov a s ohľadom na vývoj 
v určitých oblastiach politiky EÚ považujeme úroveň rizika za vyššiu vtedy, 
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keď operácie agentúr závisia od spolupráce členských štátov, napríklad v prípade 
agentúr Frontex, EASO a ECHA. Agentúra Frontex má poverenie zabezpečovať 
európske integrované riadenie vonkajších hraníc, pričom sa o túto zodpovednosť delí 
s vnútroštátnymi orgánmi a jej účelom je efektívne riadiť vstupy spoza vonkajších 
hraníc. Úrad EASO je závislý od spolupráce členských štátov a vyslania národných 
expertov na vykonávanie jeho operácií. V prípade agentúry ECHA je dôležitá 
spolupráca s členskými štátmi, pretože ich vnútroštátne orgány presadzovania práva 
zodpovedajú za overovanie informácií o veľkosti spoločnosti, ktoré agentúra používa 
na výpočet poplatkov.  

O podozrení z podvodu informujeme Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) 

31 Hoci naše audity nie sú osobitne určené na vyhľadávanie podvodov, niekedy 
odhalíme prípady, pri ktorých máme podozrenie, že môže dochádzať k nezákonnej 
alebo podvodnej činnosti. Keď k tomu dôjde, informujeme úrad OLAF. OLAF sa týmito 
prípadmi následne zaoberá, rozhoduje o začatí vyšetrovania a podľa potreby 
spolupracuje s orgánmi členských štátov. V roku 2019 sme narazili na tri takéto 
prípady.  

Digitalizácia audítorských postupov EDA 

32 Dvor audítorov uznal potrebu rozsiahlejšieho využívania digitálnych zdrojov 
vo svojej audítorskej práci. Digitálne technológie menia svet nevídanou rýchlosťou. 
Digitalizácia má potenciál nahradiť alebo posilniť audit založený na štatistickej metóde 
výberu vzorky auditom založeným na celých súboroch. Umelá inteligencia, strojové 
učenie a analýza veľkých údajov (big data) poskytujú významné príležitosti 
na posilnenie presnosti a komplexnosti finančných auditov a auditov zhody. Ďalším 
novým vývojom je automatizácia procesov, ktorá má potenciál odstrániť potrebu 
vykonávania opakovaných úloh ľuďmi. Vlastnosti miliónov vstupov možno skontrolovať 
za pár minút a okamžite tak označiť akékoľvek výnimky, aby sa audítori mohli sústrediť 
na potenciálne chyby. Digitalizácia auditu takisto môže zlepšiť postupy predkladania 
správ a internej kontroly kvality a umožniť automatickú tvorbu správ a vizualizácií. 

33 Digitalizácia audítorskej práce EDA spočíva vo využívaní technologického 
potenciálu na zabezpečenie lepších a rozsiahlejších informácií v prípade procesu 
týkajúceho sa zodpovednosti. S týmito technológiami môžu audítori lepšie využívať 
dostupné údaje, vykonávať viac analytickej práce a poskytovať európskym daňovníkom 
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lepšie uistenie prostredníctvom včasnejšej a komplexnejšej identifikácie rizík. 
V dlhodobom horizonte digitalizácia pravdepodobne povedie k zvýšeniu efektívnosti. 

Prípadová štúdia – prvý pilotný projekt EDA týkajúci sa agentúr EÚ  

34 EDA považovala výročný audit agentúr EÚ za príležitosť na testovanie potenciálu 
automatizovaných audítorských postupov. Do tohto projektu sme vybrali výkonné 
agentúry, pretože majú podobné administratívne postupy a systémy IT. 

35 Tento pilotný projekt, ktorý je iba prvým 
krokom v procese zásadnej premeny EDA 
a v začlenení využitia automatizácie 
do audítorských postupov, sa začal začiatkom 
roka 2019. Očakávame, že ak doplníme 
profesionálny úsudok audítorov digitálnymi 
pracovnými metódami a nástrojmi IT, prinesie 
to zásadné výhody do budúcnosti.  

 
© Shutterstock/By Maxuser 

36 V prvom rade sme analyzovali svoje existujúce audítorské postupy a určili zdroje 
údajov, ktoré používame, s cieľom identifikovať potenciál na automatizáciu. Takisto 
sme skúmali možné zmeny svojich existujúcich audítorských postupov. Zaujímali nás 
najmä prostriedky získavania informácií, ktoré majú papierovú podobu, 
v elektronickom formáte s cieľom umožniť prechod od manuálnych 
k automatizovaným procesom. Naším zámerom bolo uskutočniť špecifické kontroly 
na úplnom súbore transakcií a vytvoriť správu o výnimkách, ktorou sa mali zaoberať 
audítori. 

37 Na základe analýzy sme určili dve osobitne sľubné technológie, ktoré by mohli 
podporiť automatizáciu našej audítorskej práce, a to analýzu údajov a robotickú 
automatizáciu procesov. 

o Analýza údajov nie je nová technológia, ale vývoj väčších kapacít uchovávania ju 
významne posilnil. Audítori Dvora audítorov už majú prístup k viacerým zdrojom 
údajov používaným agentúrami. V rámci pilotného projektu sme použili techniky 
analýzy údajov na získanie, transformáciu a analýzu údajov s cieľom určiť a lepšie 
posúdiť riziká a týmto spôsobom efektívnejšie plánovať a vykonávať naše 
audítorské postupy. 

o Softvér na robotickú automatizáciu procesov možno použiť na automatizáciu 
opakovaných úloh založených na pravidlách. V rámci tohto pilotného projektu bol 
softvér naprogramovaný tak, aby vykonával rovnakú sériu krokov, akú by vykonal 
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ľudský používateľ. Predovšetkým pomohol audítorom stiahnuť dokumentáciu 
a iné údaje zo systémov IT agentúr a pripravil súbory pre kontrolované transakcie. 
Softvér s týmito systémami IT komunikuje prostredníctvom používateľského 
rozhrania. Funguje však oveľa rýchlejšie ako človek a úlohy dokáže vykonať 
kedykoľvek, napríklad počas noci či víkendu. 

38 V úzkej spolupráci s GR BUDG a výkonnými agentúrami tím získal údaje z rôznych 
systémov používaných výkonnými agentúrami. Údaje zahŕňali dátumy a sumy 
záväzkov, platieb, zmlúv a faktúr získané z rozpočtového systému. Zo mzdového 
systému tím stiahol údaje o platoch a príspevkoch. Všetky tieto údaje sme včlenili 
do špecializovanej databázy, ktorú sme potom využili pri uskutočnení 
automatizovaných audítorských testov a analytických postupov pomocou analýzy 
údajov. 

39 Automatizovaný test možno použiť napríklad na kontrolu toho, či sa suma 
rozpočtového záväzku zhoduje so sumou v príslušnej zmluve alebo či boli faktúry 
zaplatené včas a v rámci zákonnej lehoty. Audítori dokázali v zlomku sekundy vykonať 
tieto automatizované kontroly v prípade približne 8 000 platieb a 1 400 záväzkov 
v šiestich výkonných agentúrach. Výsledky mali podobu zoznamu transakcií, ktoré si 
vyžadovali ďalšie preskúmanie zo strany audítorov. 
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Rámček 1: Výsledky automatizovaných testov v rámci pilotného 
projektu 

Rozsah testov 

Súčasťou pilotného projektu boli automatizované testy na podporu určitých 
audítorských postupov týkajúcich sa platieb, záväzkov, faktúr, zmlúv a postupov 
práce, ktoré sa vzťahovali na celý súbor šiestich výkonných agentúr. Dané 
testovanie sa uskutočnilo súčasne so štandardnými audítorskými postupmi, ktoré 
sa vykonávajú manuálne.  

Predbežné výsledky 

Z predbežných výsledkov automatizovaného testovania vyplýva, že väčšina 
súborov, t. j. 99,98 %, nebola ovplyvnená žiadnymi nedostatkami. 

V rámci testov došlo k označeniu obmedzeného množstva transakcií 
(t. j. výnimiek), ktoré si vyžadovali ďalšie preskúmanie zo strany audítorov.  

o V rámci testu 1 400 rozpočtových záväzkov, pri ktorom sa kontrolovalo, či sa 
suma týchto záväzkov rovná sume príslušného právneho záväzku, systém 
označil 51 transakcií. 

o V rámci testu 7 872 žiadostí o platbu, pri ktorom sa kontrolovalo, či sa suma 
týchto žiadostí rovná sume zodpovedajúcej faktúry, systém označil 113 
transakcií. 

o V rámci testu 7 869 žiadostí o platbu, pri ktorom sa kontrolovalo, či sa platby 
uskutočnili v zákonných lehotách, systém označil 410 transakcií. 

Analýza označených transakcií umožnila audítorským tímom identifikovať 
a zdokumentovať: 

o transakcie, ktoré boli ovplyvnené chybami – našli sme napríklad prípad, 
keď sa prijali dva rozpočtové záväzky namiesto jedného, ako to požaduje 
nariadenie o rozpočtových pravidlách (0,02 % testovaných transakcií), 

o prípady nesprávne kódovaných údajov, ktoré spôsobili, že v rámci 
automatizovaných testov došlo k označeniu transakcií, ktoré v skutočnosti 
neboli ovplyvnené chybami (0,21 % testovaných transakcií), 

o transakcie bez chýb, ktoré boli v rámci automatizovaných testov označené 
a vyplýva z nich potreba zdokonalenia algoritmu (0,46 % testovaných 
transakcií), 

o cennú spätnú väzbu v súvislosti s určitými druhmi transakcií, ktorá bude 
užitočná pri zdokonaľovaní automatizovaných testov. 
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40 Zatiaľ čo tento druh automatizovaných testov umožňuje testovanie celého súboru 
vo veľmi krátkom čase, výsledky do veľkej miery závisia od kvality podkladových 
údajov. V rámci projektu sa odhalilo viacero problémov s kvalitou údajov, ktoré 
agentúry zadávali manuálne (najmä údaje o zmluvách). Predtým, ako bude možné 
považovať systémy IT agentúr za spoľahlivé, sa to bude musieť vyriešiť. 

41 Audítori použili automatizované analytické postupy aj na identifikáciu 
neobvyklých vzorcov alebo transakcií, pokiaľ ide o mzdy v agentúrach. Systém 
automaticky vytvára prehľadné správy, ktoré audítorom umožňujú, aby si takéto 
vzorce všimli a zvážili, či sa vyžaduje ďalšie preskúmanie podkladových podrobností. Na 
ilustrácii 9 je zobrazený príklad takejto správy. Audítori tieto správy použili na určenie 
odľahlých hodnôt platov s cieľom vyčleniť ich na ďalšie kontroly. 

Ilustrácia 9 – Rozloženie platov vyplácaných v danej triede okolo 
priemerného platu 

  
Zdroj: EDA. 
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Čo sme zistili 
42 Celkovo sa pri našom audite ročných účtovných 
závierok agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2019 
a príslušných príjmov a platieb potvrdili pozitívne výsledky 
vykázané v predchádzajúcich rokoch. 

 
Zdroj: EDA – Audítorky 
pri audite na mieste 
na začiatku šírenia 
ochorenia COVID-19. 

Ilustrácia 10 – Každoročné audítorské výroky k účtovným závierkam, 
príjmom a platbám agentúr v rokoch 2017 – 2019 

 
Zdroj: EDA. 

„Čisté“ výroky k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr 

43 Audítorské výroky bez výhrad (tzv. čisté výroky) sme vydali v prípade účtovných 
závierok 41 agentúr. Zastávame názor, že tieto účtovné závierky vyjadrujú verne 
zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúr k 31. decembru 2019 
a výsledky ich operácií a peňažných tokov za práve ukončený rok v súlade 

41 agentúr
Platby
Príjmy
Účtovná závierka

Výroky
Výrok bez výhrad (čistý výrok)
Výrok s výhradou
Záporný výrok
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s ustanoveniami platných nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, 
ktoré schválil účtovník Komisie10.  

Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti sú dôležité pre pochopenie 
účtovnej závierky (EBA, EMA a SRB) 

44 Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti upozorňujú čitateľov na dôležité 
záležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie účtovnej závierky. V prípade 
rozpočtového roka 2019 sme body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti použili 
vo svojich správach o troch agentúrach: EBA, EMA a SRB.  

45 V prípade orgánu EBA, teda agentúry, ktorá mala predtým sídlo v Londýne 
a presunula sa do Paríža, upozorňujeme na poznámku II.3 k finančným výkazom 
konečnej účtovnej závierky orgánu, v ktorej sa nachádzajú informácie o probléme 
s finančnými prostriedkami až do sumy 10,1 mil. EUR, ktorý súvisí s nájomnou zmluvou 
týkajúcou sa londýnskych kancelárskych priestorov EBA.  

46 V prípade agentúry EMA, teda agentúry, ktorá mala predtým sídlo v Londýne 
a presunula sa do Amsterdamu, upozorňujeme na problém s nájomnou zmluvou 
týkajúcou sa bývalých priestorov agentúry v Londýne. Zmluva trvá do roku 2039 
a neobsahuje ustanovenie o jej predčasnom ukončení. Agentúra EMA v júli 2019 
dosiahla dohodu so svojím prenajímateľom a podarilo sa jej dať svoje bývalé 
kancelárske priestory do podnájmu s účinnosťou od júla 2019, a to za podmienok, 
ktoré sú v súlade s podmienkami hlavného nájmu. Obdobie podnájmu trvá 
do uplynutia platnosti nájmu agentúry EMA. Keďže agentúra EMA naďalej zostáva 
stranou nájomnej zmluvy, v prípade, že si podnájomník nebude plniť svoje záväzky, 
agentúra by mohla niesť zodpovednosť za celú zostávajúcu splatnú sumu podľa tejto 
zmluvy. 

47 Pokiaľ ide o účtovnú závierku SRB, upozorňujeme, že administratívne ani súdne 
konania týkajúce sa príspevkov do fondu, ktoré prebiehajú medzi niektorými 
úverovými inštitúciami a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií a SRB, 
ani ďalšie žaloby proti SRB predložené na Všeobecnom súde a Súdnom dvore 
Európskej únie neboli predmetom nášho auditu. Ich možný vplyv na finančné výkazy 
rady za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2019 (a najmä na podmienené 

                                                      
10 Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný 

sektor. 
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záväzky, rezervy a záväzky) je predmetom samostatného osobitného ročného auditu 
vykonaného Dvorom audítorov v súlade s článkom 92 ods. 4 nariadenia o SRM. 

Ďalej upriamujeme pozornosť na poznámky finančných výkazov v konečnej účtovnej 
závierke SRB, v ktorých je opísaný možný vplyv na portfólio investícií so zreteľom 
na súčasnú krízu spôsobenú ochorením COVID-19. 

V bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky sa riešia záležitosti 
osobitného významu (Chafea, CdT a EACEA) 

48 Oznámenie Komisii C(2020)2880/1 z 29. apríla 2020 o delegovaní úloh v súvislosti 
s vykonávaním programov Únie na roky 2021 – 2027 na výkonné agentúry obsahuje 
plány presunúť úlohy Chafea na agentúry so sídlom v Bruseli. Keďže však tieto operácie 
budú presunuté na iné konsolidované subjekty EÚ, nemá to žiadny vplyv na výšku aktív 
a pasív v účtovnej závierke za rok 2019. V súčasnosti nemožno spoľahlivo odhadnúť 
podmienené záväzky vyplývajúce z tohto presunu. 

49 Pokiaľ ide o CdT a EACEA, poukazujeme na chýbajúce informácie o kríze 
spôsobenej pandémiou COVID-19. CdT a EACEA mali v konečnej účtovnej závierke 
náležite zverejniť informácie o vplyve opatrení prijatých v nadväznosti na pandémiu 
COVID-19 na svoje súčasné a predpokladané operácie, ktoré boli s primeranou istotou 
známe k dátumu zaslania konečnej účtovnej závierky. 

„Čisté“ výroky k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 
zaznamenaných v účtovných závierkach všetkých agentúr 

50 V prípade všetkých agentúr sme vydali audítorský výrok bez výhrad (tzv. čistý 
výrok) k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov zaznamenaných v ročných 
účtovných závierkach za rok končiaci sa 31. decembra 2019. Zastávame názor, 
že príjmy boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti prispieva k lepšiemu 
pochopeniu príjmov (ECHA a SRB) 

51 Pri ECHA Dvor audítorov znovu zdôrazňuje, že agentúra sa čiastočne financuje 
sama a prijíma poplatky od každej spoločnosti, ktorá žiada o registráciu chemikálií 
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v súlade s nariadením REACH11. Agentúra vypočítava a fakturuje poplatky na základe 
vlastných vyhlásení poskytnutých spoločnosťami. Agentúra pri ex post overení zistila, 
že je potrebné vykonať značné opravy poplatkov, pričom na konci roka 2019 nebola 
celková suma opráv známa. 

52 Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti sme použili aj v správe o SRB v súvislosti 
so záležitosťou opísanou v bode 47.  

V bode obsahujúcom ďalšie pripomienky sa rieši záležitosť osobitného 
významu v súvislosti s ESMA a SRB  

53 Pokiaľ ide o ESMA, poplatky vyúčtované ratingovým agentúram vychádzajú z ich 
príjmov ako právnych subjektov, nie však ako skupiny či skupiny prepojených 
subjektov. Táto situácia vytvára kvázi-legitímnu príležitosť znížiť poplatky alebo sa im 
vyhnúť tým, že sa príjmy presunú z ratingových agentúr v právomoci EÚ 
do prepojených subjektov mimo EÚ. Pravdepodobný finančný vplyv tejto medzery 
v právnych predpisoch nie je známy. Orgán navrhol Komisii, aby vykonala potrebné 
zmeny.  

Pokiaľ ide o ESMA, poplatky archívom obchodných údajov sa navyše počítajú 
na základe príslušného obratu jednotlivých archívov obchodných údajov. Hoci 
v nariadení o poplatkoch sa nestanovuje komplexný a jednotný rámec kontroly 
na zabezpečenie spoľahlivosti týchto informácií, všetky archívy obchodných údajov 
dokázali predložiť nezávislé audítorské stanoviská, v ktorých sa uvádzalo, že ich 
finančné výkazy za rok 2018 (použité na výpočet poplatkov) poskytovali pravdivý 
a reálny obraz. Predložené informácie o počte obchodov nahlásených archívu 
obchodných údajov v priebehu roka 2018 a počte zaznamenaných otvorených 
obchodov k 31. decembru 2018 však boli zo strany nezávislých audítorov podrobené 
len obmedzenému prieskumu. Orgán informoval Komisiu a navrhol revíziu nariadenia. 

54 Bez toho, aby sa to dotklo nášho formálneho audítorského výroku, sme 
zdôraznili, že príspevky do fondu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií sa 
počítajú na základe informácií, ktoré SRB poskytli úverové inštitúcie (a niektoré 
investičné spoločnosti). Náš audit príjmov SRB sa zakladal na tejto skutočnosti, 
ale neoveroval jej spoľahlivosť. Vzhľadom na to, že v nariadení o jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií sa nestanovuje komplexný a jednotný rámec 
kontroly na zabezpečenie spoľahlivosti týchto informácií, na úrovni úverových inštitúcií 

                                                      
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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sa nevykonávajú žiadne kontroly. SRB však vykonáva kontroly konzistentnosti 
a analytické kontroly informácií. SRB navyše nemôže zverejniť podrobnosti o výpočtoch 
príspevkov, ktoré boli posúdené z hľadiska rizík, za jednotlivé úverové inštitúcie, 
pretože sú navzájom prepojené a zahŕňajú dôverné informácie o iných úverových 
inštitúciách. To má dosah na transparentnosť týchto výpočtov. 

„Čisté“ výroky k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 
zaznamenaných v účtovných závierkach agentúr s výnimkou 
ACER a EASO 

55 V prípade 39 agentúr sme vydali audítorský výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) 
k zákonnosti a správnosti príslušných platieb zaznamenaných v ročných účtovných 
závierkach za rok končiaci sa 31. decembra 2019. Zastávame názor, že platby boli 
v prípade týchto agentúr zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne (pozri 
ilustráciu 10). 

56 Pokiaľ ide o ACER, na základe dvoch nesprávnych postupov verejného 
obstarávania vydávame výrok s výhradou. V oboch prípadoch agentúra nevykonala 
primerané súťažné postupy verejného obstarávania, čo znamená, že všetky súvisiace 
platby sú nesprávne. Nesprávne platby, ku ktorým teda došlo podľa zmlúv, ktoré boli 
uzavreté na základe nesprávne vykonaných postupov verejného obstarávania, 
predstavujú 6,3 % všetkých platieb ACER v roku 2019. 

57 V prípade EASO sme vydali výrok s výhradou vo vzťahu k svojim zisteniam 
uvádzaným v správach od rozpočtového roka 2016. V rámci ročného auditu za rok 
2019 sme takisto zistili, že viaceré platby spojené s výberovým konaním odborných 
poradcov boli nesprávne, keďže došlo k systematickej absencii informácií, ktoré mohli 
predstavovať riadny audítorský záznam. Celkovo sme dospeli k záveru, že suma 
finančných prostriedkov spojených s touto neuspokojivou situáciou predstavuje 14,6 % 
hodnoty všetkých platieb, ktoré EASO uskutočnil v roku 2019. 

Bod obsahujúci zdôraznenie skutočností k otázke významu agentúry 
Frontex 

58 Hoci nemeníme svoj audítorský výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov, 
upozorňujeme na skutočnosť, že agentúra Frontex v roku 2019 riadila dohody o grante 
so spolupracujúcimi krajinami v prípade operačných činností v hodnote 183 mil. EUR 
(171 mil. EUR v roku 2018), čo predstavuje 55 % rozpočtu agentúry. Pri určitých 
výdavkoch týkajúcich sa vybavenia, ktoré sú súčasťou tejto sumy (35 % celkových 
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výdavkov na operačné činnosti, čo predstavuje 64 mil. EUR), sa zdá, že majú pomerne 
veľkú tendenciu k vzniku chýb. Pokusy o zjednodušenie finančného riadenia výdavkov 
spojených so zavádzaním technického vybavenia boli zatiaľ neúspešné. Takisto chceme 
zdôrazniť, že agentúra Frontex vykonala viaceré odporúčania z našich predchádzajúcich 
správ. Agentúra v roku 2019 najmä prijala opatrenia na zlepšenie ex ante overení 
a opätovne zaviedla ex post overenia v súlade s odporúčaniami z predchádzajúcich 
rokov. 

Bod obsahujúci ďalšie pripomienky k záležitostiam osobitného významu, 
pokiaľ ide o EIGE  

59 V prípade EIGE upozorňujeme, že vec, ktorú rieši Súdny dvor Európskej únie12, má 
vplyv na aspekty nášho audítorského stanoviska. Vec sa týka viacerých otázok, ktoré 
položil litovský najvyšší súd v súvislosti s uplatňovaním smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/104/ES13 o dočasnej agentúrnej práci na agentúry EÚ. 
Litovský súd sa predovšetkým pýtal, či sa smernica uplatňuje na agentúry EÚ v ich 
postavení verejných subjektov, ktoré sa zapájajú do hospodárskych činností. Takisto sa 
pýtal, či musia agentúry EÚ v plnom rozsahu uplatňovať ustanovenia článku 5 ods. 1 
tejto smernice, ktoré sa týkajú práv dočasných agentúrnych zamestnancov na základné 
pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, najmä pokiaľ ide o odmenu. Keďže 
rozhodnutie Súdneho dvora v súvislosti s týmito otázkami môže mať vplyv 
na stanovisko Dvora audítorov týkajúce sa využívania dočasných pracovníkov zo strany 
EIGE, Dvor audítorov sa zdrží pripomienok vrátane tých, ktoré nadväzujú 
na pripomienky z predchádzajúcich rokov, až kým Súdny dvor nevydá v tejto veci 
konečné rozhodnutie. 

Naše pripomienky sa týkajú oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť, 
v 29 agentúrach 

60 Okrem výrokov a bodov obsahujúcich zdôraznenie skutočnosti a ďalšie 
pripomienky sme predložili aj 82 pripomienok týkajúcich sa 29 agentúr k oblastiam, 
ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenia. Väčšina týchto pripomienok sa rovnako ako 
v minulých rokoch týka nedostatkov v postupoch verejného obstarávania.  

                                                      
12 Vec C-948/19 (Manpower Lit). 

13 Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Riadenie verejného obstarávania je aj naďalej oblasťou s najvyššou 
tendenciou k vzniku chýb 

61 Cieľom pravidiel verejného obstarávania je zabezpečiť spravodlivú hospodársku 
súťaž medzi uchádzačmi a obstarávať tovar a služby za najlepšiu cenu pri dodržiavaní 
zásad transparentnosti, proporcionality rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. 
Súčasťou nášho auditu boli rámcové, osobitné a priame zmluvy všetkých agentúr. 
V deviatich agentúrach (Úrad BEREC, Cedefop, EASA, EFSA, EMA, ENISA, ERA, 
Eurofound a Europol) mali kontrolované zmluvy nedostatky v oblasti verejného 
obstarávania rôzneho druhu, ktoré sa väčšinou týkali správneho finančného riadenia 
a správnosti. V agentúre CEPOL sme navyše našli nedostatky systému vnútorných 
kontrol používaného v rámci postupu verejného obstarávania a v prípade agentúry EEA 
sme zistili nedostatky v monitorovaní uzatvorenej zmluvy. Vyzývame agentúry, 
aby ďalej zlepšovali svoje postupy verejného obstarávania a zabezpečovali úplné 
dodržiavanie platných pravidiel.  

Konflikty záujmov a náborové postupy sa musia lepšie riadiť  

62 V rámci ročného auditu agentúr za rok 2019 sme zaznamenali zvýšené množstvo 
nedostatkov v náborových postupoch. Náborové postupy sme kontrolovali v 19 
agentúrach. Nedostatky sme zistili v prípade piatich z nich (ACER, EASME, EMSA, 
EUIPO a eu-LISA). 

o Našli sme rôzne prípady, v ktorých sa správne neuplatňovali vnútorné kontroly 
zamerané na riadenie potenciálnych konfliktov záujmov (EASME, EMSA, EUIPO). 
Zistili sme, že členovia rôznych výberových komisií systematicky neohlasovali 
a nedokumentovali potenciálne konflikty záujmov spojené s kandidátmi 
v náborovom postupe. Ak nedôjde k oznámeniu konfliktov záujmov v náborových 
postupoch alebo ak nie sú správne riadené, konečným dôsledkom by mohlo byť, 
že agentúry budú vystavené riziku sporu a poškodenia dobrého mena. Záležitosť 
môže viesť aj k plytvaniu zdrojmi v dôsledku rušenia alebo oneskorenia 
náborových postupov. 

o Takisto sme zistili viacero nedostatkov, ktoré sa týkali uplatňovania zásady 
rovnakého zaobchádzania a/alebo transparentnosti (ACER, EMSA, EUIPO, eu-
LISA), chýbajúcich audítorských záznamov (EMSA, EUIPO) a jedného prípadu, 
v ktorom sa neuplatnili účinné vnútorné kontroly (ACER). Tieto záležitosti by 
takisto mohli mať na dotknuté agentúry negatívny finančný vplyv alebo negatívny 
vplyv na ich dobré meno. 
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63 Situácie skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov môžu vzniknúť 
aj vtedy, keď sa zamestnanci, ktorí odídu z verejnej služby EÚ, zamestnajú 
v súkromnom sektore. Mohlo by dôjsť k zverejneniu dôverných informácií alebo by 
bývalí zamestnanci mohli zneužiť svoje blízke osobné kontakty a priateľstvá s bývalými 
kolegami14. Ak takáto situácia existuje čo i len zdanlivo, mohlo by to poškodiť dobré 
meno EÚ. Podľa informácií, ktoré poskytol orgán EBA, v roku 2019 odstúpil z funkcie 
jeho výkonný riaditeľ a stal sa generálnym riaditeľom Združenia pre finančné trhy, 
ktoré reprezentuje finančný sektor v Európe. Rada orgánov dohľadu vydala súhlas, 
aby bývalý výkonný riaditeľ za splnenia určitých podmienok nastúpil na toto nové 
miesto. Európska ombudsmanka začala vyšetrovanie tejto situácie v januári 2020. 
7. mája 2020 európska ombudsmanka zistila, že rozhodnutie EBA nezakázať svojmu 
výkonnému riaditeľovi stať sa výkonným riaditeľom lobby finančného sektora bol 
nesprávny úradný postup15. „Zakázanie zmeny zamestnania by bolo v tomto prípade 
potrebným a primeraným opatrením.“16 Ombudsmanka tiež zistila nesprávny úradný 
postup v tom, že EBA okamžite nezakázal prístup výkonného riaditeľa k dôverným 
informáciám. Ombudsmanka predložila odporúčania na zlepšenie riešenia takýchto 
situácií17 zo strany EBA v budúcnosti.  

V odporúčaní ombudsmanky sa požadovalo, aby EBA zaslal ombudsmanke podrobnú 
odpoveď do 31. augusta 2020. EBA zaslal túto odpoveď 28. augusta 202018. Vo svojej 
odpovedi EBA uviedol, že prijal novú politiku na riešenie podrobných odporúčaní 
ombudsmanky. 

Zistené nedostatky rozpočtového riadenia 

64 Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť rozpočtové prostriedky 
pridelené na daný rok za určitých podmienok19 prenesené do nasledujúceho roka. 
Zatiaľ čo v nariadení o rozpočtových pravidlách sa nestanovuje strop takýchto 
prenesených rozpočtových prostriedkov a tieto prostriedky možno do značnej miery 

                                                      
14 Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky na základe strategického vyšetrovania 

OI/3/2017/NF o spôsobe riadenia situácií s tzv. javom otáčavých dverí zo strany Európskej 
komisie, pokiaľ ide o jej zamestnancov, 28. februára 2019. 

15 Pozri bod 33 alebo stranu 11 odporúčania európskej ombudsmanky vo veci 2168/2019/KR. 

16 Pozri bod 33 alebo stranu 11 odporúčania európskej ombudsmanky vo veci 2168/2019/KR. 

17 Pozri stranu 11 odporúčania európskej ombudsmanky vo veci 2168/2019/KR. 

18 https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987 

19 Podmienky týkajúce sa prenesených rozpočtových prostriedkov sú vysvetlené v článkoch 12 
a 13 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987
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vysvetliť viacročnou povahou operácií, ich nadmerná úroveň môže svedčiť 
o oneskoreniach pri vykonávaní pracovných programov alebo plánov verejných 
obstarávaní. Takisto by mohli naznačovať štrukturálny problém, slabé rozpočtové 
plánovanie a prípadne aj porušenie rozpočtovej zásady ročnej platnosti. V prípade 
piatich agentúr (ACER, CHAFEA, EASME, EU-OSHA a FRA) uvádzame niektoré takéto 
nedostatky.  

Agentúry prijímajú opatrenia na základe audítorských pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

65 Poskytujeme informácie o stave následných opatrení prijatých agentúrami 
na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov. Z ilustrácie 11 vyplýva, že k 207 
pripomienkam, ktoré neboli na konci roku 2018 vyriešené, boli v roku 2019 vo väčšine 
prípadov nápravné opatrenia už dokončené alebo prebiehali. Z 87 pripomienok, ktoré 
zatiaľ neboli vyriešené a ktorých riešenie prebiehalo, boli nevyhnutné nápravné 
opatrenia k 16 mimo (výlučnej) kontroly danej agentúry. 

Ilustrácia 11 – Snahy agentúr o prijatie opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Zdroj: EDA. 

  

Zatiaľ nevykonané

Nie je k dispozícii

Prebiehajú

Dokončené

Celkový počet 
pripomienok:

207
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Iné dokumenty o agentúrach vydané 
Dvorom audítorov 

Budúcnosť agentúr EÚ – Potenciál na väčšiu flexibilitu 
a spoluprácu 

66 V minulosti sme sa zameriavali najmä na výkonnosť jednotlivých agentúr, 
no v roku 2019 sme uskutočnili prvé celkové posúdenie podmienok, ktoré zaviedla EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby agentúry účinne plnili svoje politiky v prospech všetkých 
občanov. Dospeli sme k záveru, že agentúry zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu 
pri vykonávaní politík EÚ a že zavedené podmienky podporujú ich výkonnosť. Pri audite 
sme však zistili, že je potrebná väčšia flexibilita v usporiadaní, vo fungovaní 
a v prípadnom rušení agentúr. Z našich zistení tiež vyplýva, že niektoré agentúry by boli 
schopné vykonávať svoju funkciu v plnšej miere, keby dostali väčšiu podporu od 
členských štátov, priemyselných odvetví, Komisie alebo iných agentúr. 

67 Odporúčame, aby Komisia a agentúry: 

1) zabezpečili relevantnosť, súdržnosť a flexibilitu usporiadania agentúr; 

2) prideľovali zdroje pružnejším spôsobom; 

3) zlepšili správu, zodpovednosť a podávanie správ o výkonnosti; 

4) posilnili úlohu agentúr ako centier odborných znalostí a vytvárania sietí. 

68 Úplné závery auditu spoločne so súvisiacimi odporúčaniami a odpoveďami 
Komisie a agentúr sa uvádzajú v našej osobitnej správe č. 22/2020, ktorá je k dispozícii 
na našom webovom sídle eca.europa.eu. 
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Ilustrácia 12 – Iné osobitné audítorské správy EDA týkajúce sa agentúr 

 

Komora I
Udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov

Komora II
Investície do 
súdržnosti, rastu 
a začlenenia

VFR 1a VFR 2 VFR 3 Samofinancované

EFSA, EMA
Osobitná správa č. 2/2019:
Chemické nebezpečenstvá v našich 
potravinách: politika EÚ v oblasti 
bezpečnosti potravín nás chráni, 
čelí však výzvam
EFSA

Osobitná správa č. 4/2019:
Systém kontroly produktov 
ekologickej poľnohospodárskej 
výroby sa zlepšil, niektoré výzvy 
však zostávajú

Chafea
Osobitná správa č. 7/2019:
Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti: veľké 
ambície, ale potrebné je lepšie 
riadenie

EEA
Osobitná správa č. 8/2019:
Výroba elektriny z veternej 
a slnečnej energie: na naplnenie 
cieľov EÚ sú potrebné zásadné 
opatrenia

INEA
Osobitná správa č. 11/2019:
Právne predpisy EÚ týkajúce sa 
modernizácie manažmentu 
letovej prevádzky priniesli 
hodnotu, no financovanie bolo 
z veľkej časti zbytočné

INEA, EASME, ACER

Osobitná správa č. 19/2019:
INEA: prínosy boli zrealizované, 
no treba ešte vyriešiť nedostatky 
v súvislosti s NPE

Chafea

EACEA, ERCEA, REA

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Osobitná správa č. 21/2019:
Riešenie antimikrobiálnej
rezistencie: v odvetví živočíšnej 
výroby došlo k pokroku, ale pre EÚ 
zostáva táto zdravotná hrozba 
naďalej výzvou

EEA
Osobitná správa č. 16/2019:
Európske environmentálne 
ekonomické účty: užitočnosť pre 
tvorcov politík je možné zlepšiť

Osobitná správa č. 18/2019:
Emisie skleníkových plynov v EÚ: 
vykazujú sa dobre, ale sú potrebné 
lepšie informácie o zníženiach 
v budúcnosti

Osobitná správa č. 23/2019:
Stabilizácia príjmov 
poľnohospodárov: ucelený súbor 
nástrojov, treba však ešte vyriešiť 
ich slabé využívanie a nadmernú 
kompenzáciu
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Zdroj: EDA. 

  

eu-LISA, Frontex

Osobitná správa č. 20/2019:
Informačné systémy EÚ na 
podporu kontroly hraníc – silný 
nástroj, no väčšiu pozornosť treba 
venovať včasným a úplným údajom

EASO, Frontex, FRA

Osobitná správa č. 24/2019:
Azyl, relokácia a návrat 
migrantov: čas zintenzívniť 
aktivitu, aby sa riešili veľké 
rozdiely medzi cieľmi 
a výsledkami

Komora III
Vonkajšie opatrenia, 
bezpečnosť 
a spravodlivosť

EPPO

Osobitná správa č. 1/2019:
Boj proti podvodom súvisiacim 
s výdavkami EÚ: potrebné 
opatrenia

Komora IV
Regulácia trhov 
a konkurencieschopné 
hospodárstvo

Komora V
Financovanie 
a správa Únie 

EBA

Osobitná správa č. 10/2019:
Stresové testy bánk v rámci 
celej EÚ: poskytujú nevídané 
množstvo informácií o bankách, 
je však potrebná väčšia 
koordinácia a zameranie na 
riziká

EU-OSHA

Osobitná správa č. 13/2019:
Etické rámce kontrolovaných 
inštitúcií EÚ: priestor na 
zlepšenie

EUIPO

Stanovisko č. 1/2019:
Stanovisko k návrhu nariadenia 
BC-01-2019 rozpočtového 
výboru Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo, ktorým 
sa ustanovujú finančné 
ustanovenia platné pre úrad 
(ďalej len „navrhované 
nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“)

SRB

Stanovisko č. 2/2019:
Stanovisko k návrhu nariadenia 
o rozpočtových pravidlách 
Jednotnej rady pre riešenie 
krízových situácií, ktorým sa 
ustanovujú finančné ustanovenia 
platné pre radu (ďalej len 
„navrhované nariadenie“)
CPVO

Stanovisko č. 3/2019:
Stanovisko k návrhu nariadenia 
o rozpočtových pravidlách Úradu 
Spoločenstva pre odrody rastlín 
(ďalej len „navrhované nariadenie 
o rozpočtových pravidlách“)

VFR 1a VFR 2 VFR 3 Samofinancované



36 

 

Jednotlivé výročné správy 
69 Ak chcete prejsť priamo k vyhláseniu o vierohodnosti (audítorskému výroku) 
konkrétnej agentúry, kliknite na názov danej agentúry na uvedenej schéme. Na ďalšej 
strane sa nachádza zoznam akronymov. 

Ilustrácia 13 – Odkazy na jednotlivé výročné správy o účtovných 
závierkach agentúr  

 Dánsko 
EEA 

Švédsko 
ECDC 

Litva 
EIGE 

Lotyšsko 
BEREC Office 

Fínsko 
ECHA 

Estónsko 
eu-LISA  

Nemecko 
EASA, EIOPA 

Holandsko 
EMA, Eurojust,  

Europol 

Írsko 
Eurofound 

Belgicko 
EACEA, EASME,  

ERCEA, INEA,  
REA, SRB 

Luxembursko 
CdT, Chafea 

EPPO, ESA 

Francúzsko 
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA 

Portugalsko 
EMCDDA, EMSA 

 

 

Poľsko 
Frontex 

Česká republika 
GSA 

Rakúsko 
FRA 

Slovensko 
ELA 

Maďarsko 
CEPOL, EIT 

Rumunsko 
– 

Bulharsko 
– 

Cyprus 
– 

 Španielsko 
EFCA, EUIPO,  

EU-OSHA 

Taliansko 
EFSA, ETF 

Slovinsko 
ACER 

Malta 
EASO 

Chorvátsko 
– 

Grécko 
Cedefop,  

ENISA 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EEA_2019/EEA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECDC_2019/ECDC_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECHA_2019/ECHA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019/EASA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019/EIOPA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019/EMA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019/EUROJUST_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPOL_2019/EUROPOL_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2019/EACEA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2019/EASME_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERCEA_2019/ERCEA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2019/INEA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REA_2019/REA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CDT_2019/CDT_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CHAFEA_2019/CHAFEA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESA_2019/ESA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CPVO_2019/CPVO_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2019/EBA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERA_2019/ERA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESMA_2019/ESMA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMCDDA_2019/EMCDDA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMSA_2019/EMSA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRONTEX_2019/FRONTEX_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GSA_2019/GSA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRA_2019/FRA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2019/CEPOL_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIT_2019/EIT_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2019/EFCA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUIPO_2019/EUIPO_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EU-OSHA_2019/EU-OSHA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFSA_2019/EFSA_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ETF_2019/ETF_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASO_2019/EASO_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEDEFOP_2019/CEDEFOP_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENISA_2019/ENISA_2019_SK.pdf
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Ilustrácia 14 – Zoznam použitých akronymov 

Akronym Úplný názov 

ACER Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky 

Úrad BEREC Agentúra na podporu BEREC 

CdT Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie 

Cedefop Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

CEPOL Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva 

Chafea Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny 

CPVO Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín 

EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 

EASA Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva 

EASME Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky 

EASO Európsky podporný úrad pre azyl 

EBA Európsky orgán pre bankovníctvo 

ECDC Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 

ECHA Európska chemická agentúra 

EEA Európska environmentálna agentúra 

EFCA Európska agentúra pre kontrolu rybárstva 

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 

EIGE Európsky inštitút pre rodovú rovnosť 

EIOPA Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 

EIT Európsky inovačný a technologický inštitút 

ELA Európsky orgán práce 

EMA Európska agentúra pre lieky 

EMCDDA Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť  

EMSA Európska námorná bezpečnostná agentúra 

ENISA Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť 

EPPO Európska prokuratúra 

ERA Železničná agentúra Európskej únie 

ERCEA Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum 

ESA Zásobovacia agentúra EURATOMU 

ESMA Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

ETF Európska nadácia pre odborné vzdelávanie 
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EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

eu-LISA Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných 
systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

EU-OSHA Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Eurofound Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok 

Eurojust Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach 

Europol Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 

FRA Agentúra Európskej únie pre základné práva 

Frontex Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž  

GSA Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém 

INEA Výkonná agentúra pre inovácie a siete 

REA Výkonná agentúra pre výskum 

SRB Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 

  



Sieť agentúr EÚ – EUAN 
 

EUAN – Sieť agentúr Európskej únie  

Odpoveď siete EUAN  
 
 

17  

Úrad EUIPO by chcel poukázať na rozhodnutie zákonodarcov, ktoré bolo potvrdené najnovšou 

legislatívnou reformou. Podľa článku 176 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (OZEÚ) „rozpočtový 

výbor udelí výkonnému riaditeľovi vo veci rozpočtu absolutórium“. Udelenie absolutória sa 

vo výraznej miere opiera o výročnú správu, ktorú vydal Európsky dvor audítorov. 

Úrad CPVO chce poukázať na to, že správna rada CPVO je rozpočtovým orgánom agentúry. 

Platné ustanovenie je uvedené v článku 109 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 

o právach Spoločenstva k odrodám rastlín. 

SRB chce poukázať na to, že je v plnej miere samofinancovanou agentúrou. Rozpočet a plán 

stavu zamestnancov SRB sa schvaľujú na plenárnom zasadnutí na návrh jej predsedu v súlade 

s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 

 

60, 61, 62 a 63  

Sieť agentúr EÚ (EUAN) víta výročnú správu o agentúrach EÚ pre rozpočtový rok 2019, ktorú 

vypracoval Európsky dvor audítorov. EUAN uznáva predbežné pripomienky Dvora audítorov, 

predovšetkým v oblastiach riadenia verejného obstarávania, konfliktov záujmov a výberových 

konaní a rozpočtového riadenia. Členovia EUAN sú odhodlaní pokračovať v zlepšovaní svojich 

politík a postupov. Sieť chce zdôrazniť, že predbežné pripomienky k jednotlivým prípadom sa 

líšia v závislosti od agentúry, a preto chce odkázať na odpovede jednotlivých agentúr 

na vyhlásenie o vierohodnosti. 



 

 

Audítorský tím 

 

Alex Brenninkmeijer (člen EDA)  

 

Raphael Debets (vedúci kabinetu) 

Ioanna Metaxopoulou (riaditeľka komory IV); Valeria Rota (hlavná manažérka); vedúci 
úlohy: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian Monz, 
Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;  

Audítori: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica, Janis 
Gaisonoks (vyslaný národný expert), Joao Pedro Bento, Julio Cesar Santin Santos, Paulo 
Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova, Carlos Soler 
Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt;  

Sekretárska pomoc: Judita Frangez a Mari Liis Pelmas Gardin;  

Alexandra Mazilu (grafická dizajnérka) a Richard Moore (jazyková podpora). 

  



 

 

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Alex Brenninkmeijer, člen Dvora 
audítorov, v Luxemburgu dňa 22. septembra 2020. 

 Za Dvor audítorov 

  
 Klaus-Heiner LEHNE 
 predseda 
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