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Zoznam agentúr EÚ a ostatných 
orgánov Únie spomenutých v tejto 
správe  

Akronym Celý názov 
 

Akronym Celý názov 

ACER 

Agentúra Európskej únie 
pre spoluprácu 
regulačných orgánov v 
oblasti energetiky 

 

EMA 
Európska agentúra pre 
lieky 

Úrad BEREC 

Agentúra na podporu 
orgánu európskych 
regulátorov pre 
elektronické komunikácie 

 

EMCDDA 
Európske monitorovacie 
centrum pre drogy 
a drogovú závislosť 

CdT 
Prekladateľské stredisko 
pre orgány Európskej únie 

 

EMSA 
Európska námorná 
bezpečnostná agentúra 

Cedefop 
Európske stredisko pre 
rozvoj odborného 
vzdelávania 

 

ENISA 
Agentúra Európskej únie 
pre kybernetickú 
bezpečnosť 

CEPOL 

Agentúra Európskej únie 
pre odbornú prípravu 
v oblasti presadzovania 
práva 

 

EPPO Európska prokuratúra 

Chafea 

Výkonná agentúra pre 
spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo 
a potraviny 

 

ERA 
Železničná agentúra 
Európskej únie 

CINEA 

Európska výkonná 
agentúra pre klímu, 
infraštruktúru a životné 
prostredie  

ERCEA 
Výkonná agentúra 
Európskej rady pre výskum 

CPVO 
Úrad Spoločenstva pre 
odrody rastlín  

ESA 
Zásobovacia agentúra 
Euratomu 
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Akronym Celý názov 
 

Akronym Celý názov 

EACEA 
Európska výkonná 
agentúra pre vzdelávanie 
a kultúru  
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Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy 

EASA 
Agentúra Európskej únie 
pre bezpečnosť letectva  

ETF 
Európska nadácia pre 
odborné vzdelávanie 

EASO 
Európsky podporný úrad 
pre azyl 

 

EUIPO 
Úrad Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo 

EBA 
Európsky orgán pre 
bankovníctvo 

 

eu-LISA 

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

ECDC 
Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu 
chorôb 

 

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

ECHA 
Európska chemická 
agentúra 

 
Eurofound 

Európska nadácia pre 
zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok 

EEA 
Európska environmentálna 
agentúra 

 

Eurojust 
Agentúra Európskej únie 
pre justičnú spoluprácu 
v trestných veciach 

EFCA 
Európska agentúra pre 
kontrolu rybárstva 

 
Europol 

Agentúra Európskej únie 
pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva 

EFSA 
Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín  

EUSPA 
Agentúra Európskej únie 
pre vesmírny program 
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Akronym Celý názov 
 

Akronym Celý názov 

EIGE 
Európsky inštitút pre 
rodovú rovnosť  

FRA 
Agentúra Európskej únie 
pre základné práva 

EIOPA 

Európsky orgán pre 
poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie 
zamestnancov  

Frontex 
Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú 
stráž 

EISMEA 
Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre 
inováciu a MSP  

HaDEA 
Európska výkonná 
agentúra pre zdravie a 
digitalizáciu 

EIT 
Európsky inovačný 
a technologický inštitút  

REA 
Európska výkonná 
agentúra pre výskum 

ELA Európsky orgán práce 
 

SRB 
Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií 
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Kapitola 1  

Agentúry EÚ a audit EDA 
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Úvod 
1.1. Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor finančných prostriedkov EÚ1. V tejto 
funkcii vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie a prispievame 
k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ. Viac informácií o našej práci môžete nájsť v našich 
správach o činnosti, preskúmaniach a stanoviskách k novým alebo aktualizovaným právnym 
predpisom EÚ alebo k iným rozhodnutiam s vplyvom na finančné riadenie2. 

1.2. Na základe tohto mandátu vykonávame každoročné preskúmanie účtovnej závierky a 
príslušných príjmov a platieb inštitúcií, agentúr a ostatných orgánov EÚ. Náš mandát nezahŕňa 
tri agentúry pôsobiace v oblasti obrany (Európska obranná agentúra, Inštitút Európskej únie 
pre bezpečnostné štúdie a Satelitné stredisko Európskej únie), ktoré sú financované z 
príspevkov členských štátov a ktorých audit vykonávajú iní nezávislí externí audítori3. 

1.3. V tejto správe predkladáme výsledky svojho ročného auditu agentúr a ostatných 
orgánov EÚ (spolu označovaných ako „agentúry“) za rozpočtový rok 2021, ako aj ďalšie 
výsledky týkajúce sa agentúr, ktoré vyplynuli z iných úloh, napríklad osobitných auditov alebo 
stanovísk. V tejto správe označujeme agentúry na zjednodušenie skratkami namiesto ich 
úplného názvu. Zoznam všetkých agentúr a ich akronymov je uvedený na začiatku tejto správy. 
Správa má túto štruktúru: 

o v kapitole 1 opisujeme agentúry a charakter našich auditov. 

o v kapitole 2 predkladáme celkové výsledky svojho ročného auditu a odkazujeme na ďalšie 
výsledky a stanoviská týkajúce sa agentúr. 

o v kapitole 3 uvádzame vyhlásenie o vierohodnosti za každú zo 44 agentúr spolu s naším 
stanoviskom a pripomienkami k spoľahlivosti účtovných závierok agentúr a k zákonnosti a 
správnosti príslušných príjmov a platieb, ako aj záležitosti a pripomienky, ktoré tieto 
stanoviská nespochybňujú. 

                                                             
1 Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

2 Dostupné na našom webovom sídle: www.eca.europa.eu. 

3 Preskúmanie 01/2014: Medzery, prekrývanie a výzvy: situačná správa o opatreniach EÚ 
týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu, bod 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:sk:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776SKC.pdf
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1.4. Celkovo z nášho auditu agentúr za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021, 
vyplynuli pozitívne výsledky, ktoré zodpovedajú tým, o ktorých sme informovali 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 eu-LISA, 
v prípade ktorej sme vydali výroky s výhradou. 

1.5. Pri väčšine agentúr však upozorňujeme na oblasti, v ktorých sa vyžaduje zlepšenie, a to 
v bodoch obsahujúcich zdôraznenie skutočnosti a v bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky, 
ako aj v pripomienkach, ktoré nemajú vplyv na audítorské stanoviská.   
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Agentúry EÚ 

Rôzne typy agentúr pomáhajú EÚ koncipovať a vykonávať 
politiky 

1.6. Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené sekundárnymi právnymi 
predpismi na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré 
pomáhajú inštitúciám EÚ koncipovať a vykonávať politiky. Sídlia v rôznych členských štátoch a 
majú značný vplyv v dôležitých oblastiach každodenného života európskych občanov, ako je 
zdravie, ochrana, bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť. 

1.7. Existujú tri typy agentúr EÚ: decentralizované agentúry, výkonné agentúry Komisie 
a ostatné orgány. Rozdiely medzi nimi sú opísané nižšie (pozri body 1.8 – 1.10). 

Decentralizované agentúry riešia potreby súvisiace s konkrétnymi 
politikami 

1.8. 33 decentralizovaných agentúr4 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 
sústredením technickej a špecializovanej expertízy z EÚ a vlád členských štátov. Agentúry boli 
zriadené na neurčité obdobie nariadením Rady alebo nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady. 

Výkonné agentúry Komisie vykonávajú programy EÚ 

1.9. Sedem výkonných agentúr Komisie5 plní výkonné a operačné úlohy týkajúce sa 
programov EÚ, ako je poskytovanie podpory partnerom pri plnení Európskej zelenej dohody 
(CINEA) či riadenie určitých projektov programu Horizont Európa (REA). Boli zriadené na určité 
obdobie (v súčasnosti do 31. decembra 2028). 

                                                             
4 ACER, úrad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

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

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA a Chafea (ktorá zanikla 1. apríla 2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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Ostatné orgány majú osobitné mandáty 

1.10. Štyrmi ostatnými orgánmi sú EIT, EPPO, ESA a SRB. Inštitút EIT je nezávislý 
decentralizovaný orgán EÚ, v ktorom sa sústreďujú vedecké, podnikateľské a vzdelávacie 
zdroje na posilnenie inovačnej kapacity EÚ poskytovaním financovania vo forme grantov. 
Európska prokuratúra – EPPO – je nezávislý orgán EÚ, ktorý vyšetruje a stíha trestné činy 
poškodzujúce rozpočet EÚ. Agentúra ESA má za zaručiť používateľom v EÚ pravidelné 
a rovnomerné dodávky jadrových palív v súlade so Zmluvou o Euratome. Rada SRB je hlavným 
orgánom jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v európskej bankovej únii. Jej 
poslaním je zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú, s čo najmenším vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie 
v členských štátoch EÚ. Okrem tejto správy každoročne vypracúvame aj správu o 
podmienených záväzkoch SRB6. 

Nedávne zmeny 

1.11. Počet agentúr sa v priebehu rokov zvyšoval. Táto správa sa týka 44 agentúr, ktoré sú 
zobrazené na ilustrácii 1.1, čo je o tri viac než v našej správe za rok 2020. Tromi novými 
agentúrami sú: 

o Európsky orgán práce (ELA), ktorý začal svoju činnosť 17. októbra 2019 a od 26. mája 
2021 je finančne nezávislý, 

o Európska prokuratúra (EPPO), ktorá začala svoju činnosť 1. júna 2021 a finančne nezávislá 
je od 24. júna 2021, 

o Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA), ktorá bola zriadená 16. 
februára 20217.  

1.12. Táto správa sa týka aj Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea). 31. marca 2021 bola agentúra Chafea zrušená a jej 
úlohy prevzala novovytvorená agentúra HaDEA a tiež Výkonná agentúra pre Európsku radu pre 
inováciu a MSP (EISMEA) a Európska výkonná agentúra pre výskum (REA). 

                                                             
6 Pozri našu správu za rozpočtový rok 2020. 

7 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 
agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. V roku 2021 sa okrem toho zmenil mandát troch agentúr vrátane zmeny názvu v 
dvoch prípadoch: 

o Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), predtým pôsobiaci pod rovnakým 
názvom, 

o Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), predtým fungujúca pod názvom 
Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), 

o Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), ktorý v roku 2022 nahradila Agentúra Európskej 
únie pre azyl (EUAA). 

1.14. V roku 2021 bol okrem toho obnovený mandát piatich výkonných agentúr vrátane 
zmeny názvu v štyroch prípadoch: 

o Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), ktorá 
doteraz fungovala ako Výkonná agentúra pre inovácie (INEA), 

o Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), ktorá doteraz fungovala 
pod názvom Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), 

o Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA), ktorá doteraz 
pôsobila ako Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), 

o Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) pôsobí naďalej pod rovnakým 
názvom, 

o Európska výkonná agentúra pre výskum (REA), ktorá doteraz fungovala ako Výkonná 
agentúra pre výskum (REA). 
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Ilustrácia 1.1 – Časová os a prehľad vývoja agentúr 

 
Pozn.: Rok uvedený na ilustrácii označuje rok, v ktorom nadobudol účinnosť zakladajúci akt agentúry 
(alebo jeho predchodcu). 

Zdroj: EDA. 
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1.15. Teraz, keď už neexistuje agentúra Chafea, všetky výkonné agentúry Komisie majú 
sídlo v Bruseli. Decentralizované agentúry a ostatné orgány majú sídlo v rôznych členských 
štátoch v celej EÚ, ako je zobrazené na ilustrácii 1.2. O ich sídle rozhoduje buď Rada alebo 
Rada spolu s Európskym parlamentom.  

Ilustrácia 1.2 – Sídla agentúr v členských štátoch 

 
Pozn.: Ak chcete prejsť priamo k vyhláseniu o vierohodnosti konkrétnej agentúry, kliknite na názov danej 
agentúry na ilustrácii. 

Zdroj: EDA. 

1.16. Ako vyplýva z ilustrácie 1.3, agentúry EÚ pôsobia v mnohých rôznych oblastiach a 
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Ilustrácia 1.3 – Agentúry EÚ sa venujú širokému spektru tém 

 
Zdroj: EDA na základe informácií Komisie. 
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Agentúry sú financované z rôznych zdrojov a z rôznych okruhov 
VFR 

1.17. V roku 2021 dosiahol celkový rozpočet všetkých agentúr (s výnimkou SRB) 4,1 mld. 
EUR (2020: 3,7 mld. EUR). To zodpovedá 2,5 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2021 (2020: 
2,3 %), ako sa uvádza na ilustrácii 1.4. 

1.18. Rozpočet SRB na rok 2021 bol 9,7 mld. EUR (2020: 8,1 mld. EUR). Tvoria ho 
príspevky bánk na vytvorenie jednotného fondu na riešenie krízových situácií (9,6 mld. EUR) a 
na financovanie administratívnych výdavkov SRB (119 mil. EUR). 

1.19. Z rozpočtov decentralizovaných agentúr a ostatných orgánov sa financujú výdavky 
na zamestnancov, administratívne a operačné výdavky. Výkonné agentúry vykonávajú 
programy financované z rozpočtu Komisie. Ich vlastné rozpočty, v roku 2021 vo výške 326 mil. 
EUR (2020: 273 mil. EUR), pokrývajú len výdavky na ich vlastných zamestnancov a 
administratívne výdavky. Výkonné agentúry vynaložili v roku 2021 v súvislosti s vykonávaním 
programov v mene Komisie sumu (platobné rozpočtové prostriedky) vo výške 13,1 mld. EUR 
(2020: 14,9 mld. EUR). 
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Ilustrácia 1.4 – Zdroje financovania agentúr v roku 2021 

 
Zdroj: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021; konečná ročná účtovná 
závierka Európskej únie za rok 2021 a výročné správy o činnosti výkonných agentúr za rok 2021; zostavil 
EDA. 

1.20. Väčšina agentúr vrátane všetkých výkonných agentúr je financovaná takmer 
výhradne zo všeobecného rozpočtu EÚ. Ostatné sú plne alebo čiastočne financované 
z poplatkov a platieb subjektov z jednotlivých odvetví a z priamych príspevkov krajín 
zapojených do ich aktivít. Na ilustrácii 1.5 sa uvádza prehľad rozpočtov agentúr podľa zdrojov 
príjmov. 
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Ilustrácia 1.5 – Rozpočty agentúr na rok 2021 podľa zdrojov príjmov 

 
* Účtovná závierka EUSPA za rok 2021 obsahuje konečný rozpočet vo výške 44,1 mil. EUR, pričom 
skutočné príjmy dosiahli 1,8 mld. EUR. Tento rozdiel sa dá vysvetliť prevádzkovými činnosťami, ktoré sa 
financujú z pripísaných príjmov. Tie sú v schválenom rozpočte uvedené ako symbolický záznam. 

Pozn.: Iné rôzne príjmy ani rozpočtové rezervy nie sú zahrnuté. 

Zdroj: konečné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2021; zostavil EDA. 
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1.21. Na ilustrácii 1.6 sú uvedené rozpočty agentúr na rok 2021. Sú rozdelené podľa typu 
výdavkov (hlava I – výdavky na zamestnancov, hlava II – administratívne výdavky a hlava 
III – operačné výdavky, prípadne spolu s ďalšími použitými hlavami), nie podľa činností. Väčšina 
agentúr nevykonáva veľké operačné výdavkové programy, ale venuje sa úlohám technického, 
vedeckého alebo regulačného charakteru. V dôsledku toho rozpočty väčšiny agentúr 
pozostávajú najmä z výdavkov na zamestnancov a administratívnych výdavkov. Rozpočty 
agentúr na zamestnancov a administratívu predstavujú spolu približne 14 % celkových 
platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre okruh 7 viacročného 
finančného rámca (VFR) – Európska verejná správa. Na porovnanie v Komisii je to 47 %, v 
Parlamente 18 %, v ESVČ 9 % a v Rade 5 %. 
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Ilustrácia 1.6 – Výdavky agentúr v roku 2021 podľa jednotlivých 
rozpočtových hláv 

 
* Účtovná závierka EUSPA za rok 2021 obsahuje konečný rozpočet vo výške 44,1 mil. EUR, pričom 
skutočné príjmy dosiahli 1,8 mld. EUR. Tento rozdiel sa dá vysvetliť prevádzkovými činnosťami, ktoré sa 
financujú z pripísaných príjmov. Tie sú v schválenom rozpočte uvedené ako symbolický záznam. 

** Údaj za SRB pozostáva z dvoch častí: časť I vo výške 119 mil. EUR na administratívne výdavky rady a 
časť II vo výške 9 574 mil. EUR na fond. Nezahŕňa rezervu. 

Zdroj: Konečné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2021; zostavil EDA. 
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1.22. Na ilustrácii 1.7 sa uvádza, koľko zamestnancov pracovalo v agentúrach na konci 
roka 2021. Agentúry zamestnávali spolu 14 431 zamestnancov (2020: 12 881). Tento údaj 
zodpovedá skutočnému počtu miest obsadených stálymi úradníkmi, dočasnými a zmluvnými 
zamestnancami a vyslanými národnými expertmi k 31. decembru 2021. Ak vychádzame z 
plánov pracovných miest schválených vo všeobecnom rozpočte EÚ, pre agentúry pracuje 
približne 17 % všetkých zamestnancov EÚ. Na porovnanie v Komisii pracuje 50 %, v Parlamente 
14 %, v Rade 6 % v ESVČ 5 %. 

Ilustrácia 1.7 – Počet zamestnancov jednotlivých agentúr na konci roka 
2021 

 
Zdroj: Zostavil EDA. 
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1.23. Ako sa uvádza na ilustrácii 1.8, príspevky zo všeobecného rozpočtu EÚ vo výške 2,8 
mld. EUR sa financujú z rôznych okruhov VFR. 

Ilustrácia 1.8 – Agentúry financované z jednotlivých okruhov VFR vo 
všeobecnom rozpočte EÚ 

 
* ECHA je financovaná hlavne z okruhu 1 VFR, ale v menšej miere aj z okruhu 3 VFR. 

Zdroj: Konečné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2021; zostavil EDA. 
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Ilustrácia 1.9 – Postup udelenia absolutória pre väčšinu agentúr 

 
Zdroj: EDA. 
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týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu, bod 84. 

9 Stratégia siete agentúr EÚ na obdobie 2021 – 2027, Brusel, 9. novembra 2020. 
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EDA prijíma predbežné 
pripomienky 
k agentúram

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776SKC.pdf
https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf
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ktorá odráža politické a strategické smerovanie Komisie a je založená na dvoch strategických 
pilieroch:  

o EUAN ako vzor administratívnej excelentnosti, 

o EUAN ako etablovaný inštitucionálny partner. 

1.27. Sieti EUAN každý rok predsedá iná agentúra na princípe rotácie a dvakrát ročne sa 
koná plenárne zasadnutie, ktoré koordinuje spoločný podporný úrad. V rámci EUAN existuje 
desať tematických podsietí (pozri ilustráciu 1.10). Podsiete môžu spolupracovať s inými 
inštitúciami EÚ, ktoré môžu byť samy ich členmi. EDA sa aktívne zapája do niektorých týchto 
plenárnych zasadnutí a stretnutí podsietí tým, že informuje o osvedčených postupoch a 
audítorských procesoch a výsledkoch auditov. 

Ilustrácia 1.10 – Spoločný podporný úrad a podsiete v rámci EUAN 

 
Zdroj: EUAN. 

1.28. Hlavným aspektom činnosti siete EUAN a jadrom jej oboch viacročných stratégií sú 
spoločné služby, znalosti a expertíza. Príkladmi spolupráce je poskytovanie spoločných služieb 
v oblastiach obnovy prevádzky po havárii, účtovníctva, spoločných obstarávaní, záležitostí v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 a ochrany údajov. 

  

Spoločný podporný 
úrad

siete EUAN

Výkonnosť
Sieť rozvoja

Sieť pre 
ekologizáciu

Sieť úradníkov agentúr 
pre obstarávanie

Vedúci komunikačnej 
a informačnej siete

Sieť agentúr EÚ pre 
vedecké poradenstvo

Informačné a komunikačné 
technológie
Poradný výbor

Medziagentúrna sieť 
účtovníkov

Medziagentúrna sieť pre 
odvolacie konania

Európske agentúry 
vyberajúce poplatky

Medziagentúrna právna sieť
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Náš audit 

Za každú agentúru vydávame vyhlásenie o vierohodnosti 

1.29. V súlade s požiadavkami v článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sme 
kontrolovali: 

o účtovné závierky všetkých 44 agentúr, ktoré pozostávajú z finančných výkazov (t. j. 
súvaha, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, výkaz zmien čistých 
aktív, prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce poznámky) a z výkazov o 
plnení rozpočtu (v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce 
poznámky) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021, 

o a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. 

1.30. Na základe výsledkov auditu poskytujeme Európskemu parlamentu a Rade, prípadne 
ďalším orgánom, ktoré udeľujú absolutórium (pozri bod 1.24), 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. 

1.31. EDA okrem toho vykonáva audity, uverejňuje osobitné správy a vydáva stanoviská 
ku konkrétnym témam. Niektoré z nich sa týkajú agentúr EÚ. Pozri ilustráciu 2.12, na ktorej sa 
uvádza zoznam osobitných správ EDA vydaných od 1. januára 2021 do 30. júna 2022. 

Náš audítorský prístup je založený na posúdení hlavných rizík 

1.32. Náš audit je navrhnutý tak, aby sa zameriaval na hlavné riziká určené na základe 
výsledkov auditov z minulých rokov. Za rozpočtový rok 2021 sme audit vykonávali na základe 
posúdenia rizík, ktoré je stručne opísané na ilustrácii 1.11. 
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Ilustrácia 1.11 – Posúdenie hlavných rizík 

 
Zdroj: EDA. 

Spoľahlivosť 
účtovných 
závierok agentúr 

Účtovné závierky agentúr sa zostavujú na základe účtovných 
pravidiel schválených účtovníkom Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre 
verejný sektor. V minulosti sme v účtovných závierkach agentúr 
zistili malý počet významných chýb.

Zákonnosť 
a správnosť 
príjmov 

Celkové riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti príjmov je nízke.
Niektoré agentúry sa čiastočne alebo úplne financujú samy. 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. 

Zákonnosť a 
správnosť 
platieb 
(výdavkov)
Riziko je celkovo 
stredné, no s určitými 
rozdielmi

Hlava I – Výdavky na zamestnancov
Platy spravuje predovšetkým Úrad Komisie pre správu a úhradu 
individuálnych nárokov (PMO), ktorý EDA pravidelne 
kontroluje.

Hlava II – Administratívne výdavky
V zadávacích konaniach so zložitými pravidlami a postupmi 
agentúry nedokážu vždy zabezpečiť uspokojivú úroveň 
transparentnosti a najlepší pomer ceny a kvality.

Hlava III – Operačné výdavky
Úroveň rizika pre operačné výdavky sa pri jednotlivých 
agentúrach líši a pokrýva celé rozpätie úrovní rizika od nízkeho 
po vysoké. Závisí od konkrétneho druhu prevádzkových 
výdavkov, ktoré vznikajú jednotlivým agentúram. Riziká sú vo 
všeobecnosti podobné rizikám v hlave II, no súvisiace sumy sú 
omnoho vyššie.

Riziko pre 
správne finančné 
riadenie 

Väčšina zistených problémov sa týkala postupov verejného 
obstarávania, v rámci ktorých nebolo zabezpečené dosiahnutie 
najlepšieho možného pomeru ceny a kvality.

Rozpočtové 
riadenie 

Pri predchádzajúcich auditoch boli zistené vysoké miery 
prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov. Zdôvodnením 
bol zvyčajne viacročný charakter operácií alebo ich spôsobili faktory 
mimo kontroly agentúr. 

VYSOKÉ riziko

STREDNÉ riziko

NÍZKE riziko
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Iné riziká 

1.33. Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj našu prácu, pretože v mnohých prípadoch nám 
cestovné obmedzenia a práca na diaľku znemožnili vykonať kontroly na mieste, získať originály 
dokumentov a osobne viesť rozhovory so zamestnancami agentúr. Väčšina našej práce preto 
prebehla vo forme administratívnych kontrol a rozhovorov na diaľku. Hoci nevykonanie kontrol 
na mieste môže zvýšiť detekčné riziko, dôkazy, ktoré sme získali od agentúr, nám umožnili našu 
prácu dokončiť a vyvodiť zmysluplné závery. 

Využívame prácu iných audítorov 

1.34. V prípade potreby využívame pri kontrole agentúr aj prácu iných audítorov. 
Využívame ju hlavne pri kontrole spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ. Finančné výkazy 34 
decentralizovaných agentúr a iných orgánov – všetky okrem CPVO, EUIPO a ESA – kontrolujú 
externé audítorské firmy. V súlade s audítorskými štandardmi využívame výsledky týchto 
auditov po tom, ako zvážime nezávislosť a objektívnosť audítorov a ich odbornú spôsobilosť, a 
keď skontrolujeme rozsah a kvalitu ich práce. Všetky audítorské stanoviská v tejto správe sú 
však naše a nesieme za ne plnú zodpovednosť. 

Podozrenia z podvodu oznamujeme príslušným orgánom EÚ – 
úradu OLAF a Európskej prokuratúre 

1.35. Vo veciach súvisiacich s podozrením z podvodu alebo z inej nezákonnej činnosti s 
vplyvom na finančné záujmy EÚ spolupracujeme s Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF) a vo veciach súvisiacich s podozrením z trestnej činnosti proti finančným záujmom EÚ 
spolupracujeme s Európskou prokuratúrou (EPPO). Úradu OLAF alebo Európskej prokuratúre 
oznamujeme akékoľvek podozrenie, ktoré sa objavia pri našej audítorskej práci, aj keď účelom 
našich auditov nie je pátrať špecificky po podvodoch. 

Digitalizácia audítorských postupov EDA pokračuje 

1.36. Digitalizácia má potenciál zlepšiť účinnosť a efektívnosť našich auditov. To sa dá 
dosiahnuť tým, že sa audítorské kontroly založené na štatistickom výbere vzorky nahradia 
audítorskými kontrolami celých súborov. To audítorom umožňuje zamerať pozornosť na 
potenciálne problematické prípady, ktoré automatizované kontroly vykonané na celom súbore 
označia ako výnimky. Okrem toho môžu hodnovernosť vykázaných informácií overiť dátovou 
analýzou vrátane preskúmania vzorcov a trendov a identifikácie nezvyčajných transakcií. Na 
ilustrácii 1.12 sú znázornené hlavné prínosy digitálneho auditu v kontexte EÚ. Z krátkodobého 
hľadiska je hlavným prínosom zvýšená istota, ale z dlhodobejšej perspektívy, keď sa dosiahnu 
úspory z rozsahu, možno dosiahnuť aj úspory času. Digitalizácia audítorských postupov si však 
zo začiatku zvyčajne vyžaduje značné časové investície. 
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Ilustrácia 1.12 – Hlavné výhody digitálnych audítorských postupov 

 
Zdroj: EDA. 

1.37. Ak sa techniky digitálneho auditu zavedú vo veľkom rozsahu, môžu priniesť značné 
úspory, stále je však potrebné, aby audítori vykonali doplnkovú analýzu. Audit je do značnej 
miery založený na odbornom úsudku. Ten možno podporiť pomocou technológií, no vždy závisí 
od znalostí a skúseností audítora. Okrem toho mnohé audítorské postupy sa pre ich povahu a 
spôsob, akým sú nastavené informačné systémy kontrolovaných subjektov, nedajú 
automatizovať, alebo aspoň nie úplne. 

1.38. Ako sme spomenuli už v správach z minulých rokov10, EDA videl v ročnom audite 
agentúr EÚ príležitosť otestovať potenciál automatizovaných audítorských postupov. Audit 
agentúr pozostáva z približne 200 audítorských postupov, ktoré sa týkajú oblastí, ako sú platby, 
mzdy, obstarávanie, rozpočet, prijímanie zamestnancov a ročné účtovné závierky. Ako vyplýva 
z tabuľky 1.1, z nich sme aspoň čiastočne automatizovali približne desatinu. Používanie 
postupov týkajúcich sa platov a extrakcie údajov sme rozšírili na všetky agentúry. Zákonnosť a 
správnosť záväzkov a platieb, ako aj spoľahlivosť účtovných závierok sme stále testovali len v 
prípade výkonných agentúr EÚ, pretože majú dostatočne podobné IT prostredie. 

                                                             
10 Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019, body 2.34 – 2.41. 

Štandardizáciou a automatizáciou pomerne jednoduchých audítorských 
postupov sa predchádza ľudským chybám

Audítori sa zamerajú na zložitejšie analytické audítorské postupy

Vyššia rýchlosť spracovania a potenciálne úspory času vzhľadom na 
úspory z rozsahu

Väčšia istota pre vedenie a zainteresované strany vďaka testovaniu celej 
populácie
Menej rušivý proces auditu, ktorý prebieha počas celého roka a v reálnom 
čase

Väčšia miera transparentnosti a vyvodzovania zodpovednosti za využívanie 
finančných prostriedkov EÚ

Výhody pre audítora

Výhody pre kontrolovaný subjekt

Výhody pre občanov

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SK.pdf
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Tabuľka 1.1 – Prehľad digitálnych audítorských postupov, ktoré 
používame 

Digitálne audítorské 
postupy Vývoj v roku 2021 Dotknuté agentúry 

Šesť digitálnych 
audítorských postupov na 
testovanie zákonnosti a 
správnosti záväzkov a 
platieb na základe celého 
súboru 

Rovnaký rozsah ako v 
predchádzajúcom roku Len výkonné agentúry 

Desať analytických postupov 
týkajúcich sa platov 

Rozsah sa rozšíril na 
decentralizované agentúry a 
iné orgány 

Všetky agentúry EÚ 

Päť digitálnych audítorských 
postupov týkajúcich sa 
spoľahlivosti účtovnej 
závierky 

Zdokonalený audítorský test 
na zníženie počtu výnimiek, 
ktoré súvisia najmä so 
zosúladením predvahy a 
zodpovedajúceho 
mapovania. 

Len výkonné agentúry 

Automatizované postupy 
extrakcie informácií z 
finančných informačných 
systémov kontrolovaných 
subjektov 

Rozsah sa rozšíril na 
decentralizované agentúry a 
iné orgány 

Všetky agentúry EÚ  

Zdroj: EDA. 

1.39. Zavedené automatizované postupy úspešne zabezpečili tieto výsledky: 

o Digitalizované audítorské postupy pre zákonnosť a správnosť záväzkov, platieb a platov a 
spoľahlivosť účtovných závierok umožnili skontrolovať za krátky čas celý súbor. Tieto 
automatizované postupy prispeli k zlepšeniu miery uistenia, ako aj kvality a efektívnosti 
nášho auditu. 

o Automatizované analytické postupy poskytli audítorom interaktívny nástroj, pomocou 
ktorého mohli identifikovať vzorce a trendy a preveriť nezvyčajné transakcie. Systém 
automaticky vytvára prehľadné správy, ktoré audítorom umožňujú, aby si takéto vzorce 
všimli a zvážili, či sa vyžaduje ďalšie preskúmanie podkladových podrobností. 

o Automatizované postupy nám umožnili odhaliť chyby v prezentácii predbežnej ročnej 
účtovnej závierky a označiť ich na opravu pred predložením konečnej ročnej účtovnej 
závierky. 
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o Pri automatickom získavaní veľkých objemov podpornej dokumentácie bola táto 
dokumentácia pre audítorov automaticky usporiadaná, čím sa ušetrilo značné množstvo 
času a úsilia. 

1.40. Plánujeme preskúmať možnosti, ako rozšíriť využívanie digitálnych audítorských 
techník aj do iných oblastí a iných agentúr. V tejto snahe však narážame na prekážky, pretože, 
ako vyplýva z ilustrácie 1.13, vo využívaní štandardizovaných IT nástrojov pretrvávajú najmä v 
decentralizovaných agentúrach medzery. Navyše sme zistili, že aj keď majú niektoré agentúry 
tie isté informačné systémy, niektoré funkcie nevyužívajú rovnako. Táto nejednotnosť je 
ďalším faktorom, ktorý obmedzuje možnosť rozšíriť využívanie digitálnych audítorských 
postupov. 

Ilustrácia 1.13 – Medzery v používaní štandardizovaných IT nástrojov, 
najmä v decentralizovaných agentúrach 

 
Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých agentúrami. 

1.41. V roku 2022 spúšťame pilotný projekt digitalizácie aspektov auditu verejného 
obstarávania v agentúrach EÚ. Projekt je založený na programe elektronického obstarávania 
(eProcurement), ktorý Komisia ohlásila v máji 2017. Vývoj programu v súčasnosti prebieha, ale 
v konečnej fáze bude zavedený vo všetkých útvaroch Komisie a ostatných inštitúciách a 
orgánoch EÚ (vrátane agentúr EÚ). Bude sa vzťahovať na celý proces verejného obstarávania a 
má byť plne integrovaným, automatizovaným a bezpapierovým riešením. Pozorne sledujeme aj 
proces vývoja a zavádzania nového systému SUMMA pre účtovníctvo, financovanie a 
zostavovanie rozpočtu, ktorý má do roku 2025 nahradiť súčasnú finančnú platformu inštitúcií – 
systém ABAC. Systém SUMMA na pilotnej báze zaviedli v roku 2022 tri agentúry EÚ: CINEA, 
ERA a Eurojust.

Elektronické obstarávanie

Finančné, účtovné a vykazovacie nástroje

Decentralizované agentúry 
a ostatné orgány (spolu 37)

Výkonné agentúry 
(spolu 6)

Elektronická príprava 
(ePreparation)

Elektronické žiadosti 
(eRequest)

Elektronické predkladanie 
ponúk (E-submission)

Elektronické hodnotenie 
(E-evaluation)

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(podniková inteligencia)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %



34 

 

Kapitola 2  

Prehľad výsledkov auditu 
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Úvod 
2.1. Táto kapitola obsahuje prehľad výsledkov ročných auditov agentúr za rozpočtový rok 
2021 vrátane kontroly horizontálnej témy týkajúcej sa rizika konfliktu záujmov, ako aj prehľad 
ďalšej audítorskej práce v súvislosti s agentúrami, ktorú EDA vykonal v priebehu roka 2021. Na 
základe našej audítorskej práce navrhujeme, aby agentúry prijali niekoľko opatrení. 
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Výsledky ročných auditov agentúr za 
rozpočtový rok 2021 sú celkovo 
pozitívne 
2.2. Celkovo sme pri audite ročných účtovných závierok agentúr za rozpočtový rok končiaci 
sa 31. decembra 2021 dospeli k pozitívnym výsledkom (pozri ilustráciu 2.1). Vyjadrili sme však 
pripomienky k nezrovnalostiam a nedostatkom, ktoré majú vplyv na príslušné platby, najmä v 
súvislosti s verejným obstarávaním. 

Ilustrácia 2.1 – Každoročné audítorské stanoviská k účtovným závierkam, 
príjmom a platbám agentúr v rokoch 2019 – 2021 

 
Zdroj: EDA. 

„Čisté“ výroky k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr 

2.3. Za rozpočtový rok 2021 EDA vydal výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) k účtovnej 
závierke všetkých 44 agentúr (pozri ilustráciu 2.1). 

Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti sú dôležité na pochopenie 
účtovnej závierky EMA, Frontex, SRB a EIGE 

2.4. Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti upozorňuje čitateľov na dôležité záležitosti 
uvedené alebo zverejnené v účtovnej závierke, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie účtovnej 
závierky alebo príslušných príjmov či platieb. Za rozpočtový rok 2021 sme body obsahujúce 
zdôraznenie skutočnosti použili vo svojich správach o štyroch agentúrach: EMA, Frontex, SRB a 
EIGE. 

AGENTÚRY

STANOVISKÁ

Platby
Príjmy
Účtovná závierka

Výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok)
Výrok s výhradou
Záporný výrok

2019 2020 2021
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2.5. Účtovná závierka agentúry EMA obsahuje významné informácie o nájomnej zmluve na 
bývalé priestory agentúry v Londýne. Nájomná zmluva platí do roku 2039 a nezahŕňa doložku o 
výnimke, no priestory je možné pod podmienkou súhlasu prenajímateľa prenajať alebo 
postúpiť tretiemu subjektu. V júli 2019 dosiahla agentúra EMA s prenajímateľom dohodu a 
svoje bývalé priestory prenajala s účinnosťou od júla 2019 podnájomníkovi za podmienok, 
ktoré sa zhodujú s podmienkami hlavnej nájomnej zmluvy. Zmluva o podnájme je platná až do 
skončenia platnosti nájomnej zmluvy agentúry EMA v júni 2039. Keďže EMA zostáva zmluvnou 
stranou hlavnej nájomnej zmluvy, mohlo by sa v prípade neplnenia povinností zo strany 
podnájomníka stať, že za celú výšku zostávajúcej pohľadávky v rámci nájomnej zmluvy ponesie 
zodpovednosť agentúra. K 31. decembru 2021 dosahovala odhadovaná suma zatiaľ 
neuhradeného nájomného, súvisiacich služobných poplatkov a poistenia, ktoré má EMA 
zaplatiť do konca nájomného obdobia, spolu 383 mil. EUR. 

2.6. Agentúra Frontex je financovaná z rozpočtu EÚ a príspevkov krajín schengenského 
priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ. V účtovnej závierke agentúry Frontex sa uvádza, že príspevky 
krajín schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ, neboli vypočítané správne. V dôsledku 
toho tieto krajiny zaplatili o 2,6 mil. EUR menej, ako mali, a táto suma bola kompenzovaná z 
rozpočtu EÚ. Keďže však v roku 2021 vznikol prebytok, na prevádzkové príjmy vo výkaze 
finančných výsledkov za rok 2021 to nemalo žiadny vplyv. 

2.7. Rada SRB je účastníkom v súdnom spore súvisiacom s výberom príspevkov do 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií, ako aj v súdnom spore súvisiacom s úlohami, 
ktoré vykonáva ako orgán pre riešenie krízových situácií. V účtovnej závierke SRB sa opisuje 
administratívne odvolanie a súdne konanie týkajúce sa ex ante príspevkov medzi niektorými 
bankami a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií a SRB, ako aj ďalšie súdne 
konanie proti SRB predložené na Všeobecnom súde a Súdnom dvore Európskej únie. Ich možný 
vplyv na finančné výkazy SRB za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021 (a najmä na 
podmienené záväzky, rezervy a záväzky) je predmetom osobitného ročného auditu podľa 
článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM. 

2.8. Inštitút EIGE zverejnil vo svojej účtovnej závierke podmienený záväzok, ktorý vznikne, 
ak litovský najvyšší súd rozhodne v prebiehajúcom prípade týkajúcom sa dočasných 
agentúrnych pracovníkov v neprospech inštitútu. Potenciálny finančný vplyv sa odhaduje na 
22 000 EUR. 

2.9. Upozornili sme na informácie troch agentúr (EASO, EUSPA a SRB) týkajúce sa vplyvu 
ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine na ich činnosť. Úrad EASO vzhľadom na zvýšený dopyt po 
pomoci od členských štátov prijímajúcich utečencov z Ukrajiny požiadal o dodatočné ľudské a 
finančné zdroje. Činnosti agentúry EUSPA ovplyvnilo prerušenie používania ruských nosných 
rakiet Sojuz pre satelity Galileo. SRB posúdila, že vojna zvýšila riziká pre finančnú stabilitu, 
najmä úverové riziká v súvislosti s expozíciami bánk voči protistranám v Rusku, Bielorusku a na 
Ukrajine a s úvermi pre domáce firmy, ktoré sú najviac vystavené účinkom vojny. 
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„Čisté“ výroky k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 
všetkých agentúr 

2.10. Za rozpočtový rok 2021 EDA vydal výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) k zákonnosti a 
správnosti príslušných príjmov všetkých agentúr (pozri ilustráciu 2.1). 

Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti pomáha pochopiť príjmy SRB 

2.11. Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti sme použili aj v správe o SRB v súvislosti so 
záležitosťami opísanými v bode 2.7, a to skutočnosťou, že časť príjmov SRB z ex ante 
príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF) je predmetom súdneho 
sporu. To je relevantné pre naše stanovisko k príjmom SRB, pretože v závislosti od výsledku 
súdneho sporu môže byť SRB nútená prepočítať sumy príspevkov niektorých bánk. 

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

2.12. Body obsahujúce ďalšie pripomienky upozorňujú na významné záležitosti, ktoré síce 
nie sú uvedené či zverejnené v účtovnej závierke, sú však dôležité na jej pochopenie alebo na 
pochopenie príslušných príjmov či platieb. 

2.13. V nariadení o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa nestanovuje 
komplexný a jednotný rámec kontroly na zabezpečenie spoľahlivosti informácií, ktoré banky 
poskytujú rade SRB na účely výpočtu ex ante príspevkov do SRF. SRB však vykonáva kontroly 
konzistentnosti a analytické kontroly informácií, ako aj určité ex post kontroly na úrovni bánk. 
SRB navyše nemôže zverejniť podrobnosti o výpočtoch príspevkov, ktoré boli upravené na 
základe profilov rizika, za jednotlivé banky, pretože sú navzájom prepojené a zahŕňajú dôverné 
informácie o iných bankách. To môže mať vplyv na transparentnosť týchto výpočtov. 

2.14. Zistili sme, že SRB zlepšila transparentnosť voči bankám, pokiaľ ide o výpočet 
príspevkov na roky 2021 a 2022, a to tým, že zorganizovala konzultačnú fázu. V rámci tejto 
konzultácie SRB poskytla bankám údaje, ktoré im umožnili simulovať výpočet ex ante 
príspevkov na roky 2021 a 2022. 

Výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti platieb 
zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých agentúr okrem 
eu-LISA 

2.15. Za rozpočtový rok 2021 sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) k zákonnosti a 
správnosti príslušných príjmov 43 zo 44 agentúr (pozri ilustráciu 2.1). 
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2.16. V prípade agentúry eu-LISA sme vydali výrok s výhradou. Z 28 platieb, ktoré sme 
kontrolovali, šesť nebolo v súlade s pravidlami (pozri rámček 2.2). Tri z týchto platieb sa týkali 
konkrétnej zmluvy, ktorou sa vykonávala rámcová zmluva bez uvedenia podrobností 
požadovaných služieb (množstvá a dátumy dodania), a teda nevytvárali jasný právny záväzok. 
Identifikovali sme aj ďalšie platby mimo našej pôvodnej vzorky, ktoré súviseli s uvedenou 
zmluvou a boli ovplyvnené tým istým nesúladom. Tri ďalšie platby z našej pôvodnej vzorky sa 
týkali troch rôznych konkrétnych zmlúv, ktoré sa zásadne odchyľovali od príslušných 
rámcových zmlúv. Celková suma ovplyvnených výdavkov je 18,11 mil. EUR. Predstavuje to 
6,2 % všetkých platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré mala k dispozícii v roku 2021. 

Rámček 2.1 

Problémy s rozpočtovým plánovaním a obstarávaním v agentúre eu-
LISA 

Za rozpočtový rok 2019 sme informovali o rizikách spojených s postupom poskytovania 
zdrojov agentúre eu-LISA pred prijatím právnych predpisov vymedzujúcich požiadavky na 
informačné systémy, ktoré sa majú vyvinúť. Zistili sme, že tieto riziká sa naplnili: výsledný 
časový tlak na agentúru eu-LISA, aby viazala a vynaložila finančné prostriedky pred 
uplynutím ich platnosti, prispel k nedodržiavaniu postupov verejného obstarávania a 
plnenia zmlúv. Medzi tieto prípady nesúladu patrili chýbajúce informácie v konkrétnej 
zmluve o množstvách a dátumoch dodania nadobudnutých služieb a zmeny rozsahu, 
trvania alebo hodnoty zákazky nad rámec flexibility povolenej nariadením o rozpočtových 
pravidlách. V dôsledku toho sme vydali výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti platieb 
agentúry eu-LISA v roku 2021. Už minulý rok sme vydali výrok s výhradou k zákonnosti a 
správnosti platieb agentúry eu-LISA v roku 2020 v súvislosti s podobným nesúladom pri 
plnení zmlúv. 

 

Potrebné opatrenia 1 

Agentúra eu-LISA by mala zlepšiť svoje postupy verejného obstarávania a riadenie zmlúv, 
najmä pokiaľ ide o vymedzenie služieb a tovaru nadobudnutého v konkrétnych zmluvách 
a obmedzenie zmien rozsahu, trvania a hodnoty zákaziek na flexibilitu, ktorú umožňuje 
nariadenie o rozpočtových pravidlách. 

Agentúra eu-LISA by mala takisto osloviť Komisiu, aby navrhla zmeny jej viacročného 
rozpočtového plánovania, aby dostávala finančné prostriedky na vývoj systémov až po 
prijatí právnych predpisov (vrátane delegovaných alebo vykonávacích nariadení), v 
ktorých sa vymedzujú príslušné požiadavky, a aby bolo možné dostatočne podrobne 
špecifikovať rozsah projektu. 
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Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti pomáha pochopiť platby 
agentúry Frontex  

2.17. V účtovnej závierke agentúry Frontex sú uvedené platby vo výške 18,1 mil. EUR 
uhradené v roku 2021, ktorými sa plní rozpočtový záväzok z roku 2020 prenesený do roku 2021 
bez toho, aby agentúra Frontex prijala právny záväzok pred koncom roka 2020, ako sa vyžaduje 
v nariadení o rozpočtových pravidlách EÚ. O tomto probléme sme informovali v našej 
špecifickej ročnej správe za rok 202011. Celkové platby v roku 2021 predstavovali 
18 375 458 EUR. Agentúra Frontex napravila tento nesúlad následnými právnymi záväzkami v 
priebehu roka 2021. 

Body obsahujúce ďalšie pripomienky k záležitostiam osobitného 
významu, pokiaľ ide o platby agentúry HaDEA 

2.18. Upozorňujeme na skutočnosť, že na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 
(EÚ) 2021/17312 bol generálny riaditeľ GR SANTE poverený konať ako dočasný riaditeľ agentúry 
HaDEA, kým HaDEA nezíska prevádzkovú kapacitu na plnenie svojho rozpočtu. Generálny 
riaditeľ GR SANTE 19. februára 2021 delegoval túto právomoc na iného úradníka GR SANTE a 
vymenoval ho za dočasného riaditeľa agentúry HaDEA. Článok 26 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách agentúry HaDEA umožňuje delegovanie rozpočtových právomocí. Nemožno ho však 
vykladať tak, že umožňuje delegovať celé právomoci dočasného riaditeľa, pretože to by bolo v 
rozpore s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173. 

Naše pripomienky sa týkajú oblastí vyžadujúcich zlepšenie v 33 
agentúrach 

2.19. Celkovo sme vyjadrili 77 pripomienok týkajúcich sa 33 agentúr k oblastiam, ktoré 
treba zlepšiť. Tento počet zahŕňa dve pripomienky, ktoré slúžili ako základ pre výrok s 
výhradou za agentúru eu-Lisa, ako aj zistenie v bode obsahujúcom ďalšie pripomienky týkajúce 
sa agentúry HaDEA. Na porovnanie za rozpočtový rok 2020 sme vyjadrili 60 pripomienok. 
Väčšina pripomienok sa týka nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly, v postupoch 
verejného obstarávania a rozpočtovom riadení. Hlavným zdrojom nesprávnych platieb sú aj 
naďalej postupy verejného obstarávania. 

                                                             
11 Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020, bod 3.30.15. 

12 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 
agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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2.20. Na ilustrácii 2.2 a ilustrácii 2.3 je zobrazený počet rôznych druhov pripomienok 
vznesených v tejto správe v súvislosti s 33 agentúrami. 

Ilustrácia 2.2 – Počet pripomienok k jednotlivým agentúram 

 
Zdroj: EDA. 

Postupy obstarávania
Z toho postupy, ktoré viedli 
k neoprávneným platbám 

Prijímanie zamestnancov

Systémy riadenia kontroly
(okrem obstarávania a prijímania zamestnancov)

Rozpočtové riadenie

Výrok s výhradou/záporný výrok



 42 

 

Ilustrácia 2.3 – Počet pripomienok podľa druhu častých nedostatkov 

 
Zdroj: EDA. 
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Rámček 2.2 

Príklad nesprávneho plnenia zmlúv 

Agentúra CEPOL mala uzavretú rámcovú zmluvu na služby cestovnej kancelárie platnú do 
marca 2022. Zmluva sa nevzťahovala na niektoré krajiny mimo EÚ. Cestovné služby pre 
tieto krajiny boli do konca roka 2020 predmetom iných zmlúv. V lete 2021 sa agentúra 
CEPOL dostala do situácie, že aj napriek stále veľkej nepredvídateľnosti, pokiaľ ide o 
možnosti cestovania, bude musieť pravdepodobne zorganizovať aktivity s osobnou 
súčasťou v krajinách mimo EÚ. Po zhodnotení situácie a rôznych dostupných možností sa 
agentúra CEPOL rozhodla využiť existujúcu rámcovú zmluvu na pokrytie podujatí v týchto 
krajinách, hoci nepatrili do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy. To bolo v rozpore s 
nariadením o rozpočtových pravidlách. Agentúra CEPOL zaznamenala toto rozhodnutie vo 
svojom registri výnimiek. Súvisiace platby vo výške 76 590 EUR v roku 2021 sú preto v 
rozpore s pravidlami. 

2.22. Konštatujeme, že vzrástol počet pripomienok k verejnému obstarávaniu, ktoré sme 
vzniesli za posledné tri rozpočtové roky (z 20 v roku 2019 a 18 v roku 2020 na 34 v roku 2021), 
ako aj počet agentúr, ktorých sa to týka (z 11 v roku 2019 a 14 v roku 2020 na 22 v roku 2021). 
Ako vyplýva z ilustrácie 2.4, v prípade dvoch agentúr (CEPOL a EMA) sme pripomienky týkajúce 
sa verejného obstarávania predložili od rozpočtového roka 2019 každý rok. 
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Ilustrácia 2.4 – Naše pripomienky k nedostatkom a nezrovnalostiam v 
oblasti verejného obstarávania sú za posledné tri roky stále častejšie 

 
Zdroj: EDA. 
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Potrebné opatrenia 2 

Najčastejším typom chýb, ktoré pri auditoch agentúr zisťujeme, sú chyby vo verejnom 
obstarávaní. Príslušné agentúry by mali ďalej zlepšovať svoje postupy verejného 
obstarávania a zabezpečiť tak plný súlad s platnými pravidlami a výber ekonomicky 
najvýhodnejších ponúk. 

Konkrétne pri plnení rámcových zmlúv by agentúry mali používať konkrétne zmluvy na 
obstarávanie výhradne toho tovaru alebo tých služieb, na ktoré sa vzťahuje súvisiaca 
rámcová zmluva. Agentúry by sa tiež mali uistiť, že dodržiavajú podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na prípadné zmeny existujúcich zmlúv a ktoré sú stanovené v nariadení o 
rozpočtových pravidlách. 

V systémoch riadenia a kontroly sa vyskytujú nedostatky 

2.23. Agentúry majú vlastnú právnu subjektivitu a riadia sa európskym právom (pozri 
body 1.6 a 1.7). Systémy riadenia a kontroly sú kľúčové na zabezpečenie riadneho fungovania 
agentúr EÚ a sú požiadavkou nariadenia o rozpočtových pravidlách na podporu zásady 
správneho finančného riadenia. 

2.24. V prípade 16 agentúr (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, EBA, EIOPA, EISMEA, EIT, ELA, 
ENISA, EPPO, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex a HaDEA) informujeme o nedostatkoch v 
systémoch riadenia a kontroly okrem tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania (pozri body 
2.20 – 2.21) alebo prijímania zamestnancov (pozri bod 2.26). Za týchto 16 agentúr naše 
pripomienky zahŕňajú potenciálne prípady konfliktu záujmov, chýbajúce ex ante/ex post 
kontroly, nedostatočné riadenie rozpočtových a právnych záväzkov a nezaznamenanie 
skutočností do registra výnimiek. Na ilustrácii 2.3 sú zobrazené najčastejšie typy zistených 
nedostatkov vo vnútorných kontrolách. V rámčeku 2.3 uvádzame príklady takýchto 
nedostatkov v súvislosti s rizikom konfliktu záujmov. 

Rámček 2.3 

Nedostatky v správe a konflikty záujmov ohroziť účinnosť agentúr EÚ 

Úlohou troch európskych orgánov dohľadu – EBA, EIOPA a ESMA – je zabezpečiť európsku 
perspektívu a rovnaké podmienky pre dohľad nad finančnými službami. Ich zakladajúce 
nariadenia obsahujú rôzne ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby členovia ich rád orgánov 
dohľadu konali „nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku“ a 
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nepožadovali ani neprijímali „pokyny [...] od žiadnej vlády ani od akýchkoľvek iných 
verejných alebo súkromných subjektov“13. 

Podľa rokovacieho poriadku európskych orgánov dohľadu sa členovia rady orgánov 
dohľadu, ktorí sú v konflikte záujmov, nesmú zapájať do diskusií rady ani hlasovať o danej 
záležitosti. Členovia však môžu zostať na zasadnutí, ak nikto nenamieta (EBA a EIOPA) 
alebo ak väčšina členov nehlasuje za ich vylúčenie (ESMA). To predstavuje riziko pre 
nezávislosť rady, a to aspoň zdanlivo. 

V posledných rokoch sme v niekoľkých osobitných správach informovali o záležitostiach 
správy, ktoré majú vplyv na európske orgány dohľadu, a o škodlivom vplyve týchto 
záležitostí na ich ciele. 

V osobitnej správe o stresových testoch bánk14 sme konštatovali, že vnútroštátne orgány 
sú významne zapojené do štruktúry správy orgánu EBA, pretože rada orgánov dohľadu 
EBA pozostáva zo zástupcov, ktorých menovanie nepodlieha nijakému schvaľovaniu 
orgánmi EÚ. To môže viesť k napätiu, keďže členovia rady môžu namiesto širších 
európskych záujmov uprednostňovať čisto vnútroštátne záujmy. 

V osobitnej správe o dohľade v oblasti poisťovníctva15 sme uviedli, že efektívnosť a 
účinnosť práce orgánu EIOPA často záviseli od kvality vstupov poskytovaných 
vnútroštátnymi orgánmi a od ich ochoty spolupracovať. Súčasná riadiaca štruktúra orgánu 
EIOPA poskytuje vnútroštátnym orgánom možnosť ovplyvňovať rozsah, v akom sa bude 
skúmať ich práca, ako aj závery týchto preskúmaní. Rada orgánov dohľadu schvaľuje 
všetky kľúčové dokumenty, ako je stratégia orgánu EIOPA v oblasti dohľadu. To môže 
ohroziť nezávislosť orgánu EIOPA a brániť mu v plnení cieľov. 

V osobitnej správe o boji proti praniu špinavých peňazí16 sme konštatovali, že 
zamestnanci orgánu EBA dôkladne vyšetrili možné porušenia práva EÚ, našli sme písomné 
dôkazy o pokusoch lobovať u členov výboru počas obdobia, keď výbor rokoval o možnom 
odporúčaní. Rada orgánov dohľadu nakoniec návrh odporúčania zamietla. 

V osobitnej správe o investičných fondoch17 sme informovali, že orgán ESMA čelí 
problémom pri účinnom využívaní svojich nástrojov. Patria medzi ne problémy spôsobené 
jeho vlastnou riadiacou štruktúrou orgánu ESMA, jeho závislosťou od dobrej vôle 
vnútroštátnych orgánov a ochoty jeho rady orgánov dohľadu. Zistili sme, že obe strany 

                                                             
13 Článok 42 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, č. 1094/2010 a č. 1095/2010. 

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

15 Osobitná správa EDA 29/2018: EIOPA významne prispel k dohľadu a stabilite v oblasti 
poisťovníctva, stále však pretrvávajú veľké výzvy. 

16 Osobitná správa EDA 13/2021: Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom 
sektore je roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné. 

17 Osobitná správa EDA 04/2022: Investičné fondy – Opatreniami EÚ sa zatiaľ nevytvoril 
skutočný jednotný trh v prospech investorov. 
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uprednostňovali nástroje nerušivej konvergencie, ktorých účinnosť zatiaľ nebola 
preukázaná a ktoré často neviedli k účinnému a konzistentnému dohľadu. To obmedzilo 
účinnosť orgánu ESMA. 

Vo všetkých prípadoch sme Komisii odporučili, aby zvážila navrhnutie zmien riadiacej 
štruktúry európskych orgánov dohľadu, čo by im umožnilo účinnejšie využívať svoje 
právomoci. Zákonodarca však v roku 2019 neakceptoval revidovanú štruktúru riadenia, 
ktorú navrhla18 Komisia. 

2.25. V bodoch 2.30 – 2.42 uvádzame podrobnejšie informácie o tom, ako agentúry riešia 
potenciálne konflikty záujmov, keď ich vedúci pracovníci alebo členovia správnych rád začnú 
vykonávať platenú externú činnosť počas svojej služby EÚ alebo keď z agentúry odídu a 
nastúpia do nového zamestnania inde. 

Nedostatky pri prijímaní zamestnancov často súvisia s procesom 
hodnotenia 

2.26. V prípade deviatich agentúr (úrad BEREC, Cedefop, EBA, EIGE, EMA, EPPO, EUSPA, 
Frontex a SRB) sme zistili nedostatky týkajúce sa rôznych aspektov postupov prijímania 
zamestnancov vrátane postupov hodnotenia a oznámení o voľných pracovných miestach. Na 
ilustrácii 2.3 sú znázornené najčastejšie typy nedostatkov týkajúcich sa postupov prijímania 
zamestnancov. 

Nedostatky v rozpočtovom riadení zvyčajne vedú k vysokej miere 
prenesených prostriedkov alebo oneskoreným platbám 

2.27. V prípade desiatich agentúr (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex, HaDEA) sme zistili nedostatky týkajúce sa rôznych aspektov rozpočtového 
riadenia, napríklad nadmerný objem prenesených rozpočtových prostriedkov a vysokú mieru 
oneskorených platieb. Na ilustrácii 2.3 sú znázornené najčastejšie typy nedostatkov týkajúcich 
sa rozpočtového riadenia. 

2.28. Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ môžu byť rozpočtové prostriedky 
pridelené na daný rozpočtový rok za určitých podmienok19 prenesené do nasledujúceho 
rozpočtového roka. Na ilustrácii 2.5 je znázornená miera prenesených rozpočtových 
prostriedkov jednotlivých agentúr podľa rozpočtových hláv. Hoci v nariadení o rozpočtových 
pravidlách EÚ sa nestanovuje strop pre takéto prenesené rozpočtové prostriedky a niektoré z 

                                                             
18 Návrhy Komisie týkajúce sa zmien nariadení (EÚ) č. 1093/2010, 1094/2010 a 1095/2010, 

COM(2017) 536 final. 

19 Články 12 a 13 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 
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nich možno vysvetliť viacročnou povahou operácií, ich nadmerný objem môže svedčiť 
o meškajúcom vykonávaní pracovných programov alebo plánov obstarávaní. Iným vysvetlením 
je, že môže poukazovať na štrukturálny problém, slabé rozpočtové plánovanie alebo prípadne 
aj porušenie zásady ročnej platnosti rozpočtu. Takéto nedostatky sme zistili v štyroch 
agentúrach (ACER, EACEA, eu-LISA a FRA). 

Ilustrácia 2.5 – Miera prenesených rozpočtových prostriedkov podľa 
rozpočtových hláv 

 
Zdroj: Konečné ročné účtovné závierky agentúr za rok 2021; zostavil EDA. 

Potrebné opatrenia 3 

Na vyriešenie nadmernej miery prenesených rozpočtových prostriedkov by príslušné 
agentúry mali ďalej zlepšovať rozpočtové plánovanie a cykly vykonávania. 
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Agentúry prijímajú opatrenia na základe audítorských pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

2.29. Poskytujeme informácie o stave opatrení prijatých agentúrami na základe 
pripomienok z predchádzajúcich rokov. Z ilustrácie 2.6 vyplýva, že k 139 pripomienkam, ktoré 
neboli na konci roku 2020 vyriešené, boli v roku 2021 dokončené nápravné opatrenia v 67 
prípadoch a v 39 prípadoch nápravné opatrenia ešte prebiehali. Za 22 agentúr (ACER, BEREC 
Office, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EFSA, EISMEA, EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex a SRB) uvádzame spolu 48 nevykonaných 
pripomienok z predchádzajúcich rokov, z ktorých 9 zostáva zatiaľ nevyriešených. 

Ilustrácia 2.6 – Opatrenia agentúr v reakcii na pripomienky 
z predchádzajúcich rokov 

 
Zdroj: EDA. 

2.30. V rámčeku 2.4 sú vysvetlené označenia stavu následných opatrení použité v tejto 
správe a uvádzajú sa príklady typických situácií, na ktoré sa vzťahujú. 

Rámček 2.4 

Vysvetlenie označení stavu následných opatrení použitých v tejto 
správe 

Dokončené: Agentúra zaviedla zlepšenia s cieľom vyriešiť danú pripomienku, čo je 
doložené dôkazmi a skontrolované Dvorom audítorov. 

Prebieha: Existujú určité dôkazy o tom, že boli prijaté nápravné opatrenia, ale proces ešte 
nie je úplne vykonaný alebo dokončený. 

Zatiaľ nevykonané: Na pripomienku nie je žiadna reakcia alebo s ňou agentúra nesúhlasí. 

Nevzťahuje sa: Pripomienka už nie je relevantná alebo platnosť zmluvy, ktorá bola 
predmetom daného zistenia, už uplynula. Toto označenie sa používa aj vtedy, keď v 
dôsledku zmeny okolností náklady na riešenie problému prevažujú nad prínosmi. 

Spolu: 139

Zatiaľ nevykonané Prebieha Dokončené Nevzťahuje sa
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Nedostatky a osvedčené postupy 
agentúr pri riešení potenciálnych 
situácií „otáčavých dverí“ 
2.31. Opakujúce sa kontroly spoľahlivosti účtovných závierok agentúr a zákonnosti a 
správnosti ich príjmov a platieb sme doplnili o analýzu toho, ako agentúry riešili potenciálne 
situácie „otáčavých dverí“. V rámčeku 2.5 vysvetľujeme, čo sú situácie „otáčavých dverí“ a ako 
súvisia s rizikom konfliktu záujmov a ovládnutia politiky. 

Rámček 2.5 

Čo sú „otáčavé dvere“ a prečo sú dôležité? 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje pojem „otáčavých 
dverí“ takto: „Konflikty záujmov môžu vzniknúť a predstavovať riziko ovládnutia politiky 
pri prechode osoby medzi pozíciami vo verejnom a v súkromnom sektore. Ak sa funkcie 
týkajú oblastí, ktoré sú uzavreté alebo ktoré boli pod priamou kontrolou bývalého 
verejného činiteľa, tento fenomén „otáčavých dverí“ môže byť vnímaný tak, že poskytuje 
nespravodlivú výhodu, pokiaľ ide o informácie, vzťahy, či akýkoľvek iný typ výhody získanej 
v predchádzajúcich verejných funkciách. V niektorých prípadoch môžu byť verejní činitelia 
v pokušení robiť rozhodnutia – alebo môže vzniknúť dojem, že urobili rozhodnutia – nie vo 
verejnom záujme, ale v záujme bývalého alebo budúceho zamestnávateľa.“ 20 

V kontexte EÚ európska ombudsmanka vysvetľuje21, že „keď verejný činiteľ prejde do 
súkromného sektora, často sa hovorí, že prešiel „otáčavými dverami“. To môže 
predstavovať riziko pre integritu inštitúcií EÚ, pretože cenné interné znalosti sa môžu 
preniesť do súkromného sektora alebo bývalí úradníci môžu lobovať u svojich bývalých 
kolegov alebo u súčasných úradníkov, ktorí môžu byť ovplyvnení vyhliadkami na budúce 
zamestnanie.“ 

Vykonávanie platenej externej činnosti počas práce pre inštitúciu alebo orgán EÚ, ako je 
agentúra, môže so sebou priniesť podobné riziká ako nástup do nového zamestnania po 
odchode z verejnej služby EÚ. 

2.32. Túto tému sme sa rozhodli preskúmať pre jej význam nielen pre riadne fungovanie 
agentúr EÚ, ale aj pre ich dobré meno a všeobecnejšie pre dobré meno celej EÚ. Agentúry sú 
obzvlášť náchylné na riziko „otáčavých dverí“, pretože sa spoliehajú na dočasných 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook; kapitola 13.3.2. 

21 The European Ombudsman's work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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zamestnancov, čo vedie k vysokej miere fluktuácie zamestnancov, a pretože majú model 
riadenia so správnymi radami22, ktorých členovia sú zvyčajne vo funkcii pomerne krátku dobu. 
V prípade niektorých agentúr toto riziko ešte viac zvyšujú významné regulačné právomoci 
(napr. EBA, EIOPA a ESMA) či prepojenia na priemysel (napr. EASA, ECHA alebo EFSA). 

Preskúmali sme prípady z rokov 2019 až 2021, v ktorých vedúci pracovníci z agentúr (výkonní 
riaditelia, riaditelia a úradníci v platových triedach AD14 – 16) začali po odchode z agentúry 
pracovať inde alebo vykonávali platenú externú činnosť v období, keď ešte pracovali v 
agentúre. Preskúmali sme sa aj podobné prípady týkajúce sa členov a bývalých členov 
správnych rád agentúr, teda prípady, ktoré v niektorých agentúrach posudzovali len na základe 
vlastných interných pravidiel. My sme preskúmali 40 agentúr. Z preskúmania bola vynechaná 
len agentúra Chafea, ktorá ukončila činnosť v roku 2021, a tri agentúry, ktoré začali fungovať 
alebo sa stali nezávislými až v roku 2021 (ELA, EPPO a HaDEA). V rámčeku 2.6 sú vysvetlené 
príslušné právne normy.  

2.33. Na ilustrácii 2.7 je zobrazený rozsah našej práce. 

Rámček 2.6 

Právny rámec EÚ vzťahujúci sa na riadenie rizík „otáčavých dverí“ 

Pravidlá na riešenie potenciálnych situácií „otáčavých dverí“ a s tým spojené riziko 
konfliktu záujmov sú stanovené predovšetkým v služobnom poriadku EÚ23. Tieto pravidlá 
sa vzťahujú na bývalých a súčasných zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ vrátane 
agentúr EÚ. Patria sem tieto pravidlá: 

o Zamestnanci, ktorí sa plánujú do dvoch rokov po odchode z verejnej služby EÚ 
zamestnať, o tom musia informovať svoju agentúru. 

o Pred tým, ako agentúra bývalým zamestnancom udelí alebo odmietne súhlas 
vykonávať externú činnosť alebo nové zamestnanie, musí sa poradiť so spoločným 
výborom. 

o Ak sa agentúra domnieva, že existuje riziko konfliktu záujmov, môže zamestnancovi 
zakázať prijať prácu alebo udeliť súhlas len za určitých podmienok. 

                                                             
22 Názov rady sa v jednotlivých agentúrach líši: niektoré majú napríklad radu orgánov dohľadu, 

iné správnu radu alebo riadiacu radu. Naproti tomu výkonné agentúry pracujú pod vedením 
riadiacich výborov. 

23 Články 12, 12b, 16 a 17 Služobného poriadku úradníkov EÚ a Podmienky zamestnávania 
ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Agentúra musí tiež zakázať svojim bývalým vyšším úradníkom počas 12 mesiacov po 
ich odchode zo služby zastupovať iné subjekty alebo lobovať u zamestnancov 
inštitúcie. 

o Agentúra musí každoročne zverejňovať zoznam prípadov posudzovaných v súvislosti 
s rizikom lobizmu a zastupovania. 

Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na členov správnych rád agentúr, pretože sa 
nepovažujú za zamestnancov agentúr. Deväť agentúr však má interné pravidlá upravujúce 
túto oblasť. 

 

Ilustrácia 2.7 – Naša práca v súvislosti s fenoménom „otáčavých dverí“ sa 
týkala vedúcich zamestnancov agentúr a členov ich správnych rád 

 
Zdroj: EDA. 

Súčasný právny rámec neobsahuje jasné požiadavky týkajúce sa 
dodržiavania pravidiel a monitorovania 

2.34. Ako sa uvádza v rámčeku 2.6, služobný poriadok (vrátane jeho pravidiel týkajúcich 
sa situácií „otáčavých dverí“ a konfliktov záujmov vo všeobecnosti) sa z povahy veci nevzťahuje 
na členov správnych rád agentúr, ktorí nepatria medzi zamestnancov agentúr. Nevzťahujú sa 
ani na členov vedeckých výborov, expertných skupín a iných podobných orgánov agentúr. 
Vzniká tak právne vákuum, pretože neexistuje spoločný právny základ vymedzujúci minimálnu 
úroveň požiadaviek pre tieto kategórie osôb pracujúcich pre agentúry EÚ, pokiaľ ide o riziko 
konfliktu záujmov a situácií „otáčavých dverí“. Stanovenie príslušných pravidiel je ponechané 
na každú jednotlivú agentúru. 
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Potrebné opatrenia 4 

Sieť agentúr EÚ by mala osloviť Komisiu a zákonodarcov s cieľom navrhnúť zmeny 
regulačného rámca, v ktorom sa vymedzí minimálny súbor pravidiel pre členov správnych 
rád agentúr EÚ v súvislosti s konfliktom záujmov a fenoménom „otáčavých dverí“. 
Podobné pravidlá by sa v prípade potreby mali vzťahovať aj na členov vedeckých výborov, 
expertných skupín a iných podobných agentúr mimo rozsahu pôsobnosti služobného 
poriadku. 

2.35. V právnom rámci EÚ pre riadenie rizika situácií „otáčavých dverí“ sa pre inštitúcie a 
orgány EÚ (vrátane agentúr EÚ) stanovujú veľmi obmedzené povinnosti, pokiaľ ide o 
monitorovanie toho, či súčasní a bývalí zamestnanci dodržiavajú požiadavky týkajúce sa situácií 
s rizikom „otáčavých dverí“. Nevymedzuje sa v ňom spôsob, akým by sa takéto monitorovanie 
mohlo vykonávať, ani nástroje, ktoré by sa na tento účel mohli použiť. V dôsledku toho väčšina 
agentúr žiadne takéto monitorovanie nevykonáva (pozri bod 2.41) a neoznámené prípady 
„otáčavých dverí“ a porušenia obmedzení uložených odchádzajúcim zamestnancom v súvislosti 
s ich novým pracovným miestom zostanú pravdepodobne neodhalené. 

2.36. Pravidlá týkajúce sa monitorovania a riešenia situácií „otáčavých dverí“ a s tým 
spojeného rizika konfliktu záujmov dostatočne explicitne nevyjadrujú, že inštitúcie a orgány EÚ 
sú povinné každoročne zverejňovať zoznam prípadov posudzovaných v súvislosti s rizikom 
lobizmu a zastupovania. Európska ombudsmanka o tejto záležitosti informovala už v roku 2017 
(pozri rámček 2.7). Príslušné pravidlá v služobnom poriadku sa odvtedy nezmenili. 

Rámček 2.7 

Európska ombudsmanka vyzvala na väčšiu transparentnosť pri 
posudzovaní prípadov v súvislosti s rizikom lobizmu a zastupovania 

V správe z roku 201724 európska ombudsmanka uviedla, že „by sa mali zverejňovať 
informácie o všetkých posudzovaných prípadoch bez ohľadu na to, či sa orgán domnieval, 
že nahlásená pracovná činnosť môže alebo bude zahŕňať lobizmus a zastupovanie. Je to 
potrebné na zabezpečenie účinného a zmysluplného uplatňovania článku 16 ods. 3 a 4.“ 
Európska ombudsmanka uviedla, že zverejňované informácie by mali zahŕňať: 

— meno príslušného vedúceho pracovníka, 

— dátum odchodu vedúceho pracovníka, 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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— typ pracovného miesta, ktoré vedúci zamestnanec zastával, a opis povinností, ktoré 
vykonával počas posledných troch rokov verejnej služby EÚ, 

— meno budúceho zamestnávateľa a opis pracovnej činnosti, ktorú bude osoba 
vykonávať v novom zamestnaní, prípadne opis samostatnej zárobkovej činnosti, 
ktorú plánuje vykonávať, 

— ak je budúci zamestnávateľ alebo vlastná spoločnosť zaregistrovaná v registri 
transparentnosti EÚ, odkaz na príslušný zápis v registri, 

— podrobné posúdenie prípadu zo strany inštitúcie vrátane záveru o tom, či bude 
vydané povolenie – či už so zmierňujúcimi opatreniami alebo bez nich – a vyhlásenie 
o tom, či plánovaná činnosť môže zahŕňať lobizmus a zastupovanie, a teda dáva 
dôvod na uloženie zákazu lobovania a zastupovania. 

Agentúry si väčšinou plnia svoje právne povinnosti  

2.37. Keď súčasný alebo bývalý zamestnanec oznámi agentúre svoj plán prijať nové 
pracovné miesto, agentúra má 30 pracovných dní na vydanie rozhodnutia. Pre externé činnosti 
žiadna takáto lehota stanovená nie je. Pred prijatím rozhodnutia sa agentúra musí poradiť so 
spoločným výborom. Štandardný postup posudzovania prípadu je znázornený na ilustrácii 2.8. 
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Ilustrácia 2.8 – Štandardný postup agentúr pri posudzovaní 
potenciálnych prípadov „otáčavých dverí“ 

 
Zdroj: EDA. 

Žiadosť o povolenie 
pracovnej 
činnosti/externej 
činnosti po skončení 
pracovného pomeru
(najmenej 30 pracovných dní 
pred plánovaným dátumom 
začiatku činnosti) 

Žiadosť sa zasiela oddeleniu 
pre ľudské zdroje alebo 
vedeniu (v prípade výkonných 
agentúr GR pre ľudské zdroje)

Rozhodnutie 
vedenia/oddelenia 
pre ľudské zdroje 
o posúdení žiadosti

Existuje
etická komisia (zaslať so 
žiadosťou o stanovisko)

Neexistuje
etická komisia
(zaslať so žiadosťou o stanovisko 
spoločnému výboru – čl. 16 
služobného poriadku)

Stanovisko
etickej komisie

Stanovisko
spoločného 
výboru

Posúdenie žiadosti 
menovacím 
orgánom

Rozhodnutie 
o žiadosti
(do 30 dní od podania 
žiadosti)

Oznámenie 
rozhodnutia 
dotknutým stranám

Následné kroky na 
základe rozhodnutia

Zverejnenie 
posudzovaných prípadov
Čl. 16 ods. 4 služobného 
poriadku

Doplňujúca dokumentácia

• Vyhlásenie o neexistencii 
konfliktu záujmov a o 
dôvernosti

• Objasnenie povahy a činností, 
ktoré bude osoba vykonávať

Typ rozhodnutia

• Neexistencia konfliktu záujmov 
– kladný posudok/schválenie 
žiadosti

• Konflikt záujmov možno 
zmierniť obmedzeniami, 
a teda kladný 
posudok/schválenie

• Záporný posudok/zamietnutie 
žiadosti

• V lehote 30 dní nebolo prijaté 
žiadne rozhodnutie

V decentralizovaných agentúrach
• Rozhodnutia rady

Vo výkonných agentúrach
• GR pre ľudské zdroje

Kritériá
• Čl. 16 služobnom poriadku 

a existujúce osobitné ustanovenia

Dotknuté strany

• Príslušní bývalí alebo súčasní 
zamestnanci

• Riadiaca rada alebo správna rada

• Oddelenie pre ľudské zdroje



 56 

 

2.38. Len 20 zo 40 agentúr, ktoré sme preskúmali, v posledných troch rokoch (2019 – 
2021) posudzovalo potenciálne prípady „otáčavých dverí“ týkajúce sa ich vedúcich 
pracovníkov. Len päť agentúr posúdilo prípady týkajúce sa členov ich správnych rád, ktorí 
nastúpili do nového zamestnania alebo začali vykonávať externú činnosť. Ako vyplýva 
z ilustrácie 2.9, celkový počet posudzovaných prípadov bol 71, z toho 43 prípadov sa týkalo 
vedúcich pracovníkov a 28 členov správnych rád. Tieto počty vychádzajú z informácií, ktoré 
sme dostali od agentúr, pričom agentúry sa spravidla spoliehali na vlastné vyhlásenia 
príslušných zamestnancov a členov správnych rád. Nevykonávali sme žiadne vyšetrovanie 
s cieľom identifikovať nedeklarované prípady. 

Ilustrácia 2.9 – Väčšina agentúr posúdila len veľmi malý počet prípadov 
alebo neposudzovali žiadne 

 
Zdroj: EDA na základe informácií od agentúr. 

2.39. Preskúmali sme vzorku 17 z týchto prípadov a dospeli sme k záveru, že agentúry vo 
všeobecnosti dodržali platné právne požiadavky. Výnimky sú opísané v bodoch 3.2.10, 3.4.9, 
3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 a 3.33.9. Porušenia, ktoré sme zistili, sa týkali povinnosti uverejniť 
zoznam posudzovaných prípadov, konzultovať so spoločným výborom alebo vydať formálne 
rozhodnutie do 30 pracovných dní. 

Vedúci pracovníci Členovia správnej rady

Prípady týkajúce sa zamestnania po ukončení služby EÚ

Prípady týkajúce sa externej činnosti
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Ilustrácia 2.10 – Porušenie procesných pravidiel sme zistili v šiestich 
agentúrach 

 
Zdroj: EDA. 
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— zverejniť zoznam prípadov posudzovaných v súvislosti s rizikom lobizmu a 
zastupovania. 
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ustanovenia v právnych predpisoch EÚ upravujúce činnosť členov správnych rád agentúr, 
opísané v rámčeku 2.6. Pozri rámček 2.8. 
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Rámček 2.8 

Deväť agentúr (EBA, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA a 
SRB) má osobitné ustanovenia týkajúce sa rizika „otáčavých dverí“ v 
súvislosti s členmi ich správnych rád 

V interných pravidlách agentúry EMA sa vyžaduje, aby členovia správnej rady (a ich 
náhradníci) bezodkladne informovali agentúru o svojom zámere zapojiť sa do pracovných 
činností vo farmaceutických spoločnostiach. Od okamihu, keď EMA takéto oznámenie 
dostane, musí obmedziť účasť dotknutej osoby na činnostiach správnej rady. Podobné 
pravidlá sa vzťahujú aj na členov vedeckých výborov a expertných skupín agentúry EMA. 

EIT má kódex správania, ktorý rieši konflikty záujmov členov správnej rady. Členom rady 
zakazuje, aby počas dvoch rokov po odchode z funkcie zaujali akúkoľvek platenú alebo 
neplatenú pozíciu v podnikoch, výskumných centrách alebo na univerzitách, ktoré sú 
súčasťou znalostných a inovačných spoločenstiev EIT alebo dostávajú granty EIT. 

2.41. Zvyšných 31 agentúr zohľadňuje len tie potenciálne prípady „otáčavých dverí“, ktoré 
sa týkajú ich súčasných a bývalých zamestnancov. V dôsledku toho je predmetom posúdenia 
len zlomok potenciálnych prípadov „otáčavých dverí“ súvisiacich s členmi správnych rád 
agentúr (pozri ilustráciu 2.11). Výsledkom môže byť zdanie konfliktu záujmov alebo skutočný 
konflikt záujmov, ktoré môžu viesť k tomu, že: 

o rozhodnutia sa nebudú prijímať vo verejnom záujme, ale v záujme budúceho 
zamestnávateľa príslušného člena správnej rady, 

o určité subjekty zo súkromného sektora získajú nespravodlivé výhody vo forme dôverných 
informácií alebo vzťahov/lobovania. 

Ilustrácia 2.11 – Posudzuje sa len malý počet prípadov „otáčavých dverí“ 
týkajúcich sa členov správnych rád agentúr 

 
Zdroj: EDA na základe informácií od agentúr. 
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Potrebné opatrenia 6 

Agentúry by mali pre členov svojich správnych rád zaviesť interné pravidlá týkajúce sa 
všeobecne konfliktu záujmov i konkrétne situácií „otáčavých dverí“. 

2.42. Zistili sme, že agentúry sa pri identifikácii potenciálnych situácií „otáčavých dverí“ 
a súvisiaceho rizika konfliktu záujmov spravidla spoliehajú takmer výlučne na vlastné 
vyhlásenia príslušných zamestnancov. Väčšina agentúr nepodniká žiadne kroky, aby zistili, či 
ich súčasní zamestnanci nevykonávajú nedeklarovanú externú činnosť alebo či ich bývalí 
zamestnanci nenastúpili na nové pracovné miesto bez toho, aby o tom informovali agentúru. 
Nekontrolujú ani to, či bývalí zamestnanci dodržiavajú obmedzenia, ktoré im boli uložené 
v súvislosti s ich novým pracovným miestom. Objavili sme však štyri príklady osvedčených 
postupov, ktoré spočívajú v tom, že agentúry zaviedli postupy na monitorovanie tejto oblasti 
(pozri rámček 2.9). 

Rámček 2.9 

Len štyri agentúry (úrad BEREC, SRB, EBA a ESMA) zaviedli postupy 
na monitorovanie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa fenoménu 
„otáčavých dverí“ 

Úrad BEREC má zavedené postupy na vykonávanie náhodných kontrol zameraných na to, 
či jeho bývalí zamestnanci dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z článku 16 
služobného poriadku. Tieto kontroly sú zamerané na vedúcich pracovníkov 
a zamestnancov, ktorým bolo buď zakázané vykonávať určitú pracovnú činnosť, alebo 
ktorí dostali súhlas prijať nové zamestnanie s určitými obmedzeniami. 

Rada SRB má postupy na vykonávanie kontrol súladu s predpismi u bývalých 
zamestnancov, ktorí z rady odišli v posledných dvoch rokoch, vrátane využitia verejne 
dostupných databáz. 

 

Potrebné opatrenia 7 

Agentúry by mali aktívne monitorovať profesionálnu činnosť svojich vedúcich pracovníkov 
(vrátane tých, ktorí z agentúr odišli v posledných dvoch rokoch), aby boli schopné odhaliť 
nedeklarované prípady „otáčavých dverí“ a zabezpečiť dodržiavanie uložených 
obmedzení. 
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Iné dokumenty o agentúrach vydané 
Dvorom audítorov 
2.43. Okrem audítorských správ venovaných konkrétne agentúram vydal EDA v priebehu 
roka 2021 a v prvom polroku 2022 aj niekoľko osobitných správ o plnení politík EÚ, ktoré sa 
týkajú niektorých agentúr. V tabuľke 2.1 informujeme o obsah piatich vybraných správ a úplný 
zoznam je uvedený na ilustrácii 2.12. 

Tabuľka 2.1 – Hlavné body vybraných nedávnych osobitných správ 
týkajúcich sa agentúr EÚ 

Osobitná správa  
a príslušná 
agentúra 

Hlavné body 

Osobitná správa 
06/2022 

Práva duševného 
vlastníctva EÚ – 
Ochrana nie je 
úplne dokonalá 

EUIPO 

V rámci tohto auditu sme posudzovali, či sú práva duševného 
vlastníctva týkajúce sa ochranných známok EÚ, dizajnov EÚ 
a zemepisných označení dobre chránené v rámci jednotného trhu. 

Zistili sme, že ochrana bola vo všeobecnosti spoľahlivá, a to aj 
napriek určitým legislatívnym nedostatkom. Absencia jasnej 
metodiky na určovanie poplatkov v EÚ vedie k takej úrovni 
poplatkov, ktorá vytvára akumulované prebytky. Takisto sme zistili 
nedostatky v právnych predpisoch týkajúcich sa rámca riadenia 
a vyvodzovania zodpovednosti úradu EUIPO. 

Odporučili sme, aby Komisia dokončila a aktualizovala regulačné 
rámce, posúdila mechanizmy riadenia a metodiku určovania 
poplatkov v rámci svojho posúdenia vplyvu, účinnosti, efektívnosti a 
pracovných metód úradu EUIPO. Odporučili sme tiež, aby úrad EUIPO 
zlepšil svoje systémy financovania, kontroly a hodnotenia tým, že 
stanoví spoľahlivú metódu výpočtu jednorazových platieb, riadne 
odôvodní prevádzkové náklady verejných databáz EÚ pre ochranné 
známky a dizajny EÚ a zlepší systémy hodnotenia európskej 
spolupráce. 

Osobitná správa 
05/2022 

Počet kybernetických útokov na inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 
prudko rastie. Keďže inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sú úzko 
prepojené, slabé miesta v jednej z nich môžu vystaviť bezpečnostným 
hrozbám aj ostatné. Preskúmali sme, či majú primerané opatrenia na 
ochranu pred kybernetickými hrozbami.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_SK.pdf
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Osobitná správa  
a príslušná 
agentúra 

Hlavné body 

Kybernetická 
bezpečnosť 
inštitúcií, orgánov 
a agentúr EÚ – 
Celková úroveň 
pripravenosti 
nezodpovedá 
hrozbám 

ENISA 

Zistili sme, že celkovo úroveň pripravenosti inštitúcií, orgánov 
a agentúr EÚ nezodpovedá hrozbám a že v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti dosiahli veľmi rozdielne úrovne vyspelosti. Komisii 
odporúčame zlepšiť pripravenosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, 
a to tým, že navrhne zavedenie záväzných pravidiel kybernetickej 
bezpečnosti a zvýšenie zdrojov pre tím reakcie na núdzové 
počítačové situácie (CERT-EU). Komisia by mala tiež podporovať 
dosiahnutie väčšej synergie medzi inštitúciami, orgánmi 
a agentúrami EÚ, a tím CERT-EU a Agentúra Európskej únie pre 
kybernetickú bezpečnosť by mali svoju podporu zamerať na menej 
vyspelé inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. 

Osobitná správa 
04/2022 

Investičné fondy – 
Opatreniami EÚ sa 
zatiaľ nevytvoril 
skutočný jednotný 
trh v prospech 
investorov 

ESMA 

Investičné fondy zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej únii 
kapitálových trhov a pomáhajú investorom efektívne alokovať svoj 
kapitál. Posúdili sme vhodnosť regulačného rámca, úsilie EÚ vytvoriť 
podobný a účinný dohľad vo všetkých členských štátoch, ako aj jej 
činnosť v oblasti ochrany investorov a finančnej stability. 

Zistili sme, že opatrenia EÚ umožnili vytvorenie jednotného trhu 
s investičnými fondmi, ale zatiaľ sa nimi nedosiahli želané výsledky, 
pretože skutočné cezhraničné činnosti a prínosy pre investorov sú 
naďalej obmedzené. Orgán ESMA sa usiluje o podporu konvergencie 
dohľadu, čo viedlo k miernemu zlepšeniu kvality dohľadu a menším 
rozdielom. Orgán ESMA však tento pokrok nedokázala merať a má 
obmedzené znalosti o tom, či sa v členských štátoch vykonáva 
rovnaká úroveň dohľadu. Napriek tomu sa prácou orgánu ESMA 
odhalili nedostatky vo vnútroštátnom dohľade a niektoré rozdielne 
postupy. Na dosiahnutie konzistentného dohľadu sa spolieha na 
dobrú vôľu vnútroštátnych orgánov dohľadu a ochotu vlastnej rady 
orgánov dohľadu. 

Osobitná správa 
19/2021 

Podpora Europolu v 
boji proti 
prevádzačstvu 
migrantov – Cenný 
partner, ale 
nedostatočné 
využívanie zdrojov 

Prevádzačstvo migrantov v posledných rokoch predstavuje pre EÚ 
veľkú humanitárnu a bezpečnostnú výzvu. V rámci nášho auditu sa 
posudzovalo, či Europol účinne podporoval členské štáty EÚ pri 
rozkladaní zločineckých sietí zapojených do organizovaného 
prevádzačstva migrantov.  

Zistili sme, že partneri Europolu ocenili jeho podporu, ale nedostatky 
v meraní jeho výsledkov nám zabránili v úplnom hodnotení jeho 
vplyvu. Zistili sme tiež, že Europol niekedy využíval dostupné 
európske zdroje údajov len v obmedzenej miere. Europolu sme 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_SK.pdf
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Osobitná správa  
a príslušná 
agentúra 

Hlavné body 

údajov a meranie 
výsledkov 

Europol 

odporučili využívať všetky dostupné zdroje údajov, zlepšiť výmenu 
údajov so svojimi partnermi, zlepšiť monitorovanie výkonnosti 
a podávanie správ o svojich činnostiach v oblasti boja proti 
prevádzačstvu migrantov, a zvýšiť transparentnosť svojho procesu 
prioritizácie prípadov prevádzačstva migrantov s pôvodom 
v členských štátoch. 

Osobitná správa 
08/2021 

Podpora na 
riadenie vonkajších 
hraníc poskytovaná 
agentúrou Frontex 
– Zatiaľ nie je 
dostatočne účinná 

Frontex 

Pri tomto audite sme posudzovali, či agentúra Frontex účinne 
vykonávala svoje štyri hlavné činnosti zo šiestich s cieľom prispieť 
k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc, a tým 
podporiť členské štáty pri predchádzaní nelegálnemu 
prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti, ich odhaľovaní 
a reagovaní na ne. Preskúmali sme aj to, nakoľko bola agentúra 
pripravená na plnenie svojho nového a rozšíreného mandátu z roku 
2019. 

Dospeli sme k záveru, že podpora agentúry Frontex členským štátom 
a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru v boji proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti nebola 
dostatočne účinná. Zistili sme tiež, že agentúra Frontex v plnej miere 
nevykonávala svoj mandát z roku 2016 a poukázali sme na niekoľko 
rizík súvisiacich s mandátom agentúry Frontex z roku 2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_SK.pdf
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Ilustrácia 2.12 – Iné osobitné správy EDA týkajúce sa agentúr vydané v 
roku 2021 a v prvej polovici roku 2022 

 

Komora I
Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov

VFR 3 VFR 4 VFR 5 SamofinancujúceVFR 2VFR 1

Osobitná správa 16/2021:
Spoločná poľnohospodárska politika 
a klíma – Polovica výdavkov EÚ 
v oblasti klímy vyčlenených na 
poľnohospodárstvo, ale emisie 
z poľnohospodárskych podnikov 
neklesajú

EEA

Osobitná správa 12/2021:
Zásada „znečisťovateľ platí“ –
Nejednotné uplatňovanie v rámci 
politík a opatrení EÚ v oblasti 
životného prostredia

EEA

Osobitná správa 20/2021:
Udržateľné využívanie vody 
v poľnohospodárstve – Je 
pravdepodobnejšie, že finančnými 
prostriedkami z SPP sa bude 
podporovať väčšie než efektívnejšie 
využívanie vody

EEA

Osobitná správa 21/2021:
Financovanie EÚ v súvislosti 
s biodiverzitou a zmenou klímy 
v lesoch EÚ – Pozitívne, ale 
obmedzené výsledky

EEA

Osobitná správa 09/2022:
Výdavky v oblasti klímy 
v rozpočte EÚ na roky 2014 –
2020 – Neboli také vysoké, ako 
boli vykázané

EEA

Komora II
Investície na 
podporu 
súdržnosti, rastu 
a začlenenia

Osobitná správa 05/2021:
Infraštruktúra pre nabíjanie 
elektrických vozidiel – Pribudli 
nabíjacie stanice, no ich 
nerovnomerné zavádzanie 
komplikuje cestovanie po EÚ

CINEA

Osobitná správa 25/2021:
Podpora ESF na boj proti dlhodobej 
nezamestnanosti – Opatrenia musia 
cielenejšie, lepšie prispôsobené 
a monitorované

EUROFOUND

Osobitná správa 03/2022:
Zavádzanie sietí 5G v EÚ –
Oneskorenie v zavádzaní sietí, 
pričom bezpečnostné otázky 
zostávajú nevyriešené

Úrad BEREC, ENISA
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Komora III
Vonkajšie opatrenia, 
bezpečnosť 
a spravodlivosť

Komora IV
Regulácia trhov
a konkurencieschopné 
hospodárstvo

Osobitná správa 01/2021:
Plánovanie riešenia krízových situácií 
v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií

Osobitná správa 07/2021:
Vesmírne programy EÚ Galileo 
a Copernicus – Služby sa spustili, ale je 
potrebné viac posilniť ich využívanie

Osobitná správa 19/2021:
Podpora Europolu v boji proti 
prevádzačstvu migrantov – Cenný 
partner, ale nedostatočné 
využívanie zdrojov údajov 
a meranie výsledkov

Osobitná správa 04/2022:
Investičné fondy – Opatreniami 
EÚ sa zatiaľ nevytvoril skutočný 
jednotný trh v prospech 
investorov

EUROPOL

EUSPA

ESMA, EIOPA, EBA

VFR 3 VFR 4 VFR 5 SamofinancujúceVFR 2VFR 1

FRONTEX
Osobitná správa 17/2021:
Spolupráca EÚ s tretími krajinami 
v oblasti readmisie – Relevantné 
opatrenia priniesli obmedzené 
výsledky

ECDC
Osobitná správa 13/2022:
Voľný pohyb v EÚ počas 
pandémie COVID-19
– Obmedzený dohľad nad 
kontrolami na vnútorných 
hraniciach a nekoordinované 
opatrenia členských štátov

SRB

FRONTEX
Osobitná správa 08/2021:
Podpora na riadenie vonkajších hraníc 
poskytovaná agentúrou Frontex –
Zatiaľ nie je dostatočne účinná

Osobitná správa 13/2021:
Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých 
peňazí v bankovom sektore je 
roztrieštené a vykonávanie je 
nedostatočné

EBA

Osobitná správa 06/2022:
Práva duševného vlastníctva EÚ –
Ochrana nie je úplne dokonalá

EUIPO

Osobitná správa 07/2022:
Nástroje internacionalizácie MSP 
– Vysoký počet podporných akcií, 
ktoré však nie sú v plnej miere 
súdržné ani koordinované

EISMEA

ENISA
Osobitná správa 05/2022:
Kybernetická bezpečnosť inštitúcií, 
orgánov a agentúr EÚ – Celková 
úroveň pripravenosti nezodpovedá 
hrozbám

EUSPA

Osobitná správa 15/2022:
Opatrenia na rozšírenie účasti na 
programe Horizont 2020 boli 
dobre navrhnuté, ale udržateľná 
zmena bude závisieť najmä od 
úsilia vnútroštátnych orgánov

REA
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Zdroj: EDA. 

  

Osobitná správa 10/2021:
Uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v rozpočte EÚ – Nastal 
čas premeniť slová na skutky

EIGEKomora V
Financovanie 
a správa Únie 

VFR 3 VFR 4 VFR 5 SamofinancujúceVFR 2VFR 1

Osobitná správa 22/2021:
Udržateľné financovanie – Na 
presmerovanie financovania smerom 
k udržateľným investíciám sú 
potrebné súdržnejšie opatrenia EÚ

ESMA, EIOPA, EBA

Osobitná správa 11/2022:
Ochrana rozpočtu EÚ – Čierne 
listiny treba využívať lepšie

REA



 66 

 

Odpoveď siete agentúr EÚ 
1.25 

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 prísne riadi 
výročnou správou Dvora 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 tiež 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. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 

EUAN uznáva pripomienky Dvora audítorov, predovšetkým v oblastiach riadenia verejného 
obstarávania, postupov prijímania zamestnancov a rozpočtového riadenia. Členovia EUAN sú 
odhodlaní pokračovať v zlepšovaní svojich politík a postupov. Sieť chce zdôrazniť, že 
pripomienky k jednotlivým prípadom sa líšia v závislosti od agentúry, a preto chce odkázať 
na odpovede jednotlivých agentúr na vyhlásenie o vierohodnosti a súvisiace pripomienky 
v kapitole 3. 

2.34, 2.35 

EUAN plne podporuje význam, ktorý sa pripisuje otázkam konfliktu záujmov a javu otáčavých 
dverí. Právny základ je však v súčasnosti slabý, pokiaľ ide o členov správnych rád. Členov 
vymenúva Rada a pokiaľ neexistujú jasné právne ustanovenia o tom, ako predchádzať 
problémom konfliktu záujmov a javu otáčavých dverí a ako ich riadiť, je pre agentúry a ich 
správne rady ťažké zaviesť účinné opatrenia, napríklad pokiaľ ide o profesionálne činnosti po 
odchode zo správnej rady. Napriek tomu budú členovia EUAN naďalej vynakladať čo najväčšie 
úsilie v existujúcom právnom rámci. 
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Kapitola 3  

Vyhlásenia o vierohodnosti 

a ostatné výsledky auditu týkajúce sa jednotlivých 

agentúr 
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3.1. Informácie na podporu vyhlásení 
o vierohodnosti 

Základ pre vyjadrenie stanovísk 

3.1.1. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií 
INTOSAI (ISSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov sú ďalej opísané v časti tejto 
správy „Zodpovednosti audítora“. Splnili sme požiadavky nezávislosti a etické povinnosti 
v súlade s etickým kódexom účtovných odborníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada pre etické 
štandardy pre účtovníkov. Sme presvedčení, že sme získali dostatočné a primerané audítorské 
dôkazy na vyjadrenie stanoviska. 

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou 

3.1.2. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách 
agentúr vedenie každej agentúry zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky 
agentúr na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za 
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. To zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie 
vnútorných kontrol relevantných pre vyhotovenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých 
sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež 
zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné transakcie a informácie uvedené 
vo finančných výkazoch v súlade s oficiálnymi požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú. Vedenie 
každej agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 
svojej agentúry. 

3.1.3. Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti 
agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti. V príslušných prípadoch musí zverejniť záležitosti 
týkajúce sa nepretržitosti činnosti a používať účtovníctvo založené na predpoklade 
nepretržitosti činnosti, ak vedenie nezamýšľa subjekt zrušiť alebo ukončiť jeho činnosť, 
prípadne ak nemá inú reálnu možnosť, ako to urobiť. 

3.1.4. Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom 
finančného výkazníctva agentúr. 
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných 
transakcií 

3.1.5. Máme dva ciele. Jedným z nich je získať primerané uistenie o tom, či sa v 
účtovných závierkach agentúr nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné 
transakcie zákonné a správne. Druhým cieľom je na základe našej audítorskej práce poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, prípadne ďalším príslušným orgánom, ktoré udeľujú 
absolutórium, vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky agentúr 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň 
uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalia všetky významné nesprávnosti či 
porušenie pravidiel, ku ktorým môže dôjsť. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť 
v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, 
že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe 
tejto účtovnej závierky. 

3.1.6. V súvislosti s príjmami overujeme dotácie prijaté od Európskej komisie alebo 
spolupracujúcich krajín a posudzujeme postupy agentúr na výber prípadných poplatkov a iných 
príjmov. 

3.1.7. V súvislosti s výdavkami preverujeme platobné transakcie v okamihu, keď výdavky 
vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje na všetky kategórie platieb 
(vrátane platieb za nákup majetku) okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové platby 
skúmame, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a keď agentúra 
tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr. 

3.1.8. V súlade s ISA a ISSAI v priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Taktiež vykonávame nasledujúce kroky. 

o Určujeme a posudzujeme riziká významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko 
významného nesúladu príslušných transakcií s požiadavkami právneho rámca Európskej 
únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Navrhujeme a vykonávame audítorské 
postupy prijímané v reakcii na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré 
predstavujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie stanovísk. Riziko, že 
neodhalíme významné nesprávnosti či porušenia pravidiel vyplývajúce z podvodu, je 
vyššie ako riziko, že neodhalíme nesprávnosti a porušenie pravidiel spôsobené chybou, 
pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné opomenutie, skresľovanie 
skutočností alebo obchádzanie vnútorných kontrol. 

o Oboznamujeme sa s vnútornými kontrolami, ktoré sú relevantné pre audit, s cieľom 
navrhnúť také audítorské postupy, ktoré zodpovedajú daným okolnostiam, nie však 
s cieľom vyjadriť stanovisko k účinnosti týchto vnútorných kontrol. 

o Posudzujeme vhodnosť uplatnených účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov 
a súvisiacich údajov zverejnených vedením. 



 70 

 

o Vyjadrujeme záver o tom, či vedenie vhodne uplatnilo účtovníctvo založené na 
predpoklade nepretržitosti činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov aj 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami a podmienkami, ktoré môžu 
vyvolať vážne pochybnosti o schopnosti agentúry naďalej nepretržite pokračovať 
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní 
v audítorskej správe upozorniť na príslušné informácie zverejnené v účtovnej závierke 
alebo ak tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikované stanovisko. Naše 
závery sa zakladajú na audítorských dôkazoch získaných do dátumu našej audítorskej 
správy. Budúce udalosti však môžu prinútiť subjekt k tomu, že už nebude ďalej 
nepretržite pokračovať v činnosti. 

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane 
zverejnených informácií, a posudzujeme, či účtovná závierka verne odráža príslušné 
transakcie a udalosti. 

o Zhromažďujeme dostatok primeraných audítorských dôkazov, pokiaľ ide o finančné 
informácie agentúr, ktoré nám umožnia vyjadriť stanovisko k účtovnej závierke a 
príslušným transakciám. Zodpovedáme za zameranie auditu, dohľad nad ním a jeho 
vykonanie. Za audítorské stanovisko nesieme výhradnú zodpovednosť. 

o V relevantných prípadoch zohľadňujeme audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnými závierkami agentúr v súlade s článkom 70 ods. 
6 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 

S vedením komunikujeme o záležitostiach, ako je plánovaný rozsah a načasovanie auditu 
a o významných kontrolných zisteniach vrátane prípadných závažných nedostatkov 
vo vnútorných kontrolách, ktoré zistíme v priebehu auditu. Z našej komunikácie s agentúrami 
určíme tie záležitosti, ktoré boli pre audit účtovnej závierky za príslušné obdobie 
najvýznamnejšie a tie potom predstavujú hlavné záležitosti týkajúce sa auditu. Tieto 
skutočnosti opisujeme v audítorskej správe, pokiaľ nám to právne predpisy nezakazujú, alebo 
keď v mimoriadne ojedinelých prípadoch usúdime, že daná skutočnosť by nemala byť 
zverejnená v našej správe, pretože možno reálne predpokladať, že negatívne dôsledky tohto 
kroku prevážia nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 
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Agentúry financované v rámci okruhu 1 
VFR – Jednotný trh, inovácie a digitálna 

ekonomika 
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Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) 

 

3.2. Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu regulačných orgánov 
v oblasti energetiky (ACER) 

Úvod 

3.2.1. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(„ACER“), ktorá sídli v Ľubľane, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 713/200925, ktoré bolo neskôr zmenené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/94226. Hlavnou úlohou agentúry ACER je pomáhať na úrovni Únie 
vnútroštátnym regulačným orgánom pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré vykonávajú 
v členských štátoch, a v prípade potreby koordinovať ich činnosť. Nariadením o integrite 
a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (nariadenie REMIT27) sa agentúre ACER 
udelili dodatočné povinnosti v súvislosti s monitorovaním európskeho veľkoobchodného trhu 
s energiou. Na ilustrácii 3.2.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre ACER28. 

                                                             
25 Nariadenie (ES) č. 713/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných 

orgánov v oblasti energetiky. 

26 Nariadenie (EÚ) č. 2019/942, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky. 

27 Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu 
s energiou. 

28 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ACER je dostupných na jej webovom sídle: 
www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) 

 

Ilustrácia 3.2.1 – Hlavné údaje o agentúre ACER 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ACER za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ACER. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.2.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ACER. 

3.2.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ACER, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky 
a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

20

27

Rozpočet (mil. EUR)*

105

106

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
20

27

105

106
2021

2020
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Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) 

 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 

3.2.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov 
v oblasti energetiky („ACER“), ktorá pozostáva z finančných výkazov29 a výkazov 
o plnení rozpočtu30 agentúry ACER za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.2.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ACER za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ACER k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
29 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

30 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.2.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.2.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.2.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.2.9. V našej audítorskej správe za rozpočtový rok 201931 sme dospeli k záveru, že 
niekoľko konkrétnych zmlúv uzavretých na základe rámcovej zmluvy na IT služby bolo 
čiastočne v rozpore s pravidlami. V dôsledku toho môžu byť ovplyvnené aj následné platby 
uhradené na základe tejto rámcovej zmluvy. V roku 2021 tieto súvisiace platby dosiahli výšku 
21 534 EUR. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.2.10. V rokoch 2019 až 2021 agentúra ACER posúdila tri prípady potenciálneho 
konfliktu záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať platenú externú 
činnosť alebo nové zamestnanie inde. V jednom prípade, ktorý sme preskúmali, sme zistili, že v 
rozpore s článkom 16 služobného poriadku agentúra ACER nekonzultovala so spoločným 
výborom a rozhodnutie vydala po uplynutí lehoty. Rozhodnutie obsahovalo obmedzenia 
určené na zmiernenie rizika konfliktu záujmov. Keďže bolo vydané neskoro, nebolo možné ho 

                                                             
31 Bod 7 výročnej správy EDA o overení ročnej účtovnej závierky agentúry ACER za rok 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_SK.pdf
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vykonať, čo znamená, že príslušnej osobe bolo skutočne povolené začať vykonávať nové 
zamestnanie bez akýchkoľvek obmedzení. Agentúra ACER následne požiadala príslušnú osobu, 
aby dodržala obmedzenia stanovené v pôvodnom rozhodnutí, ale táto žiadosť nemala žiadny 
právny základ. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.2.11. Zistili sme, že agentúra ACER preniesla 6,6 mil. EUR (29,9 %) viazaných 
rozpočtových prostriedkov na rok 2021 do roku 2022. Z tejto sumy 4,0 mil. EUR alebo 54 % 
prevádzkových výdavkov súviselo s hlavnými prevádzkovými činnosťami podľa nariadenia 
REMIT. Vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej 
platnosti rozpočtu a svedčí o štrukturálnych problémoch pri plnení rozpočtu. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.2.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2016 Agentúra ACER možno zváži zavedenie diferencovaných rozpočtových 
prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali viacročný charakter transakcií. Dokončené 

2019 

Agentúra ACER podpísala kaskádovú rámcovú zmluvu skladajúcu sa z 
dvoch častí na maximálnu sumu 25 mil. EUR v oblasti IT systémov a 
poradenstva. 61,3 % platieb uhradených v roku 2019 na základe časti 1 
zmluvy však bolo za položky, ktoré neboli uvedené v cenníkoch zmluvy. 
Agentúra ACER uzatvorila priame zmluvy na príslušné položky bez 
súťažného konania. Príslušné konkrétne zmluvy sú preto neoprávnené. 

Prebieha 

(až do skončenia platnosti rámcovej zmluvy v roku 
2025) 

2019 

Agentúra ACER vypočítala hodnotiace bodovanie v rámci postupu 
prijímania zamestnancov nesprávne, čo viedlo k nenáležitému výberu 
uchádzača. Je to v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a 
poukazuje na neuplatňovanie účinných vnútorných kontrol. 

Nevzťahuje sa 

2019 
Našli sme dôkazy, z ktorých vyplýva, že agentúra ACER dočasných 
agentúrnych zamestnancov využívala na vyváženie nedostatku priamo 
zamestnaných pracovníkov. Všetci dočasní agentúrni zamestnanci okrem 

Zatiaľ nevykonané 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

jedného vykonávali dlhodobé úlohy. Agentúra ACER by mala prideliť 
vykonávanie stálych a prebiehajúcich úloh priamo zamestnaným 
pracovníkom, a nie dočasným agentúrnym zamestnancom. 

2019 

Agentúra ACER mala vysoký objem prenesených rozpočtových 
prostriedkov, ktoré boli len čiastočne odôvodnené. Naznačuje to, že ide o 
štrukturálnu záležitosť. V snahe vyriešiť to by agentúra ACER mala ďalej 
zlepšovať svoje rozpočtové plánovanie a cykly vykonávania. 

Prebieha 

2019 

Agentúra ACER nedodržala zásadu vnútornej kontroly č. 12 svojho 
vlastného rámca vnútornej kontroly, podľa ktorej musí všetky odchýlky 
od predpisov a postupov zaznamenať v evidencii výnimiek. Táto 
skutočnosť oslabuje transparentnosť a účinnosť systémov vnútornej 
kontroly agentúry ACER. 

Dokončené 

2020 
Nedostatky vnútornej kontroly v rámci postupov prijímania 
zamestnancov ovplyvnili proces hodnotenia uchádzačov, ale 
nespochybnili zákonnosť a správnosť kontrolovaných postupov. 

Nevzťahuje sa 

2020 
Bod obsahujúci ďalšie pripomienky: Agentúra ACER neprijala vnútorné 
pravidlá na riešenie kontinuity delegovania v prípadoch, keď delegujúci 
alebo delegovaní povoľujúci úradníci opustia svoje pracovné miesta. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry ACER 
3.2.9. Agentúra potvrdzuje platbu vykonanú na základe príslušnej rámcovej zmluvy. Jej 
hodnota dosahuje 0,1 % všetkých platieb vykonaných v roku 2021. Agentúra v najvyššej 
možnej miere obmedzila využívanie nákupov mimo cenníka (čím sa dosiahlo zníženie pod 10 % 
hodnoty každej osobitnej zmluvy), pričom sa zohľadňuje kontinuita jej operačných činností. 

3.2.10. Agentúra uznáva všetky skutočnosti, ktoré predložil Dvor audítorov. Treba 
poznamenať, že vzhľadom na to, že agentúra čelila takejto situácii po prvýkrát, pokúsila sa 
zabezpečiť, aby sa zaviedli vhodné podmienky. Agentúre sa to však nepodarilo urobiť včas 
a musela rozhodnutie stiahnuť. Agentúra považovala výmenu listov s bývalým zamestnancom 
za dobré riešenie na formalizáciu zmluvných záväzkov po stiahnutí rozhodnutia, čím sa chránila 
pred prevádzkovými a právnymi rizikami a rizikami poškodenia dobrého mena. Po získaní 
skúseností s týmto procesom je agentúra odhodlaná uplatňovať tento proces včas a správne. 

3.2.11. Agentúra uznáva zvýšenú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov. Rok 2021 bol 
prvým rokom, v ktorom agentúra vyberala poplatky. Bez predchádzajúcich skúseností v tejto 
oblasti bola agentúra opatrná pri najímaní svojich zdrojov a odložila začiatok niekoľkých 
operačných projektov, ktoré mali byť kryté poplatkami, až do zaplatenia prvej splátky 
poplatkov. To viedlo k vysokej miere prenesených rozpočtových prostriedkov z otvorených 
viazaných rozpočtových zostatkov na konci roka. 
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3.3. Agentúra na podporu orgánu 
európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (úrad BEREC) 

Úvod 

3.3.1. Agentúra na podporu orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 
(„úrad BEREC“), so sídlom v Rige, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 201832, ktorým sa nahrádza predchádzajúce nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/200933. Hlavnou úlohou úradu BEREC je 
poskytovať Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) odborné 
a administratívne podporné služby. Pod vedením rady regulačných orgánov zhromažďuje 
a analyzuje informácie o elektronických komunikáciách a rozširuje medzi národnými 
regulačnými orgánmi najlepšie postupy, ako sú spoločné prístupy, metodiky alebo usmernenia 
týkajúce sa vykonávania regulačného rámca EÚ. Na ilustrácii 3.3.1 sú uvedené hlavné údaje 
o úrade BEREC34. 

                                                             
32 Nariadenie (EÚ) 2018/1971, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC). 

33 Nariadenie (ES) č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad. 

34 Viac informácií o úlohe a činnostiach úradu BEREC je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Ilustrácia 3.3.1 – Hlavné údaje o úrade BEREC 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných 

v priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka úradu BEREC za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol úrad BEREC. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.3.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením úradu 
BEREC. 

3.3.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia úradu BEREC, osôb 
a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky 
a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

8

10

Rozpočet (mil. EUR)*

43

45

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.3.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry na podporu orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie („úrad BEREC“), ktorá pozostáva z finančných 
výkazov35 a výkazov o plnení rozpočtu36 úradu BEREC za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.3.5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu BEREC za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu 
BEREC k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
35 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

36 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.3.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.3.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.3.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.3.9. V našej audítorskej správe za rozpočtový rok 201937 sme dospeli k záveru, že 
postupy obstarávania právnych služieb neboli v súlade s pravidlami. V dôsledku toho sú všetky 
následné platby uhradené na základe tejto rámcovej zmluvy v rozpore s pravidlami. V roku 
2021 súvisiace platby dosiahli výšku 4 444 EUR. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.3.10. V postupe prijímania zamestnancov, ktorý sme kontrolovali, výberová komisia 
pred preskúmaním prihlášok nestanovila, ako sa pridelia body za každé výberové kritérium. To 
znamenalo, že spôsob prideľovania bodov uchádzačom nebol dostatočne transparentný. 

Predseda výberovej komisie oznámil profesionálny konflikt záujmov v súvislosti s dvoma 
uchádzačmi pracujúcimi pod jeho dohľadom. V záverečnej hodnotiacej správe sa však 
neuvádzalo, ako sa tento konflikt záujmov riešil. 

                                                             
37 Bod 17 výročnej správy EDA o overení ročnej účtovnej závierky úradu BEREC za rok 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_SK.pdf
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Zistené nedostatky ohrozili zásady transparentnosti a rovnakého prístupu k uchádzačom. Úrad 
BEREC môžu vystaviť riziku poškodenia dobrého mena a právnym rizikám. 

3.3.11. V jednom kontrolovanom postupe verejného obstarávania IT služieb úrad BEREC 
požiadal dodávateľa o ponuku bez toho, aby vopred špecifikoval, ktoré služby boli potrebné. 
Takýto prístup obmedzuje účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií. 

Okrem toho úrad BEREC nevykonal kontroly s cieľom uistiť sa, že ceny uplatniteľné na 
konkrétne zmluvy zodpovedali cenám a zľavám stanoveným v príslušnej rámcovej zmluve. 
Chýbajúce ex ante kontroly cien sú nedostatkom v systéme vnútornej kontroly úradu BEREC. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.3.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Úrad BEREC podpísal s jednou spoločnosťou rámcovú zmluvu o 
poskytovaní administratívnych a sekretárskych podporných služieb. 
Zamestnanci (dočasní agentúrni zamestnanci) boli zamestnaní na základe 
zmlúv s oprávnenými agentúrami dočasného zamestnávania. Použitie 
takýchto zmlúv na zaistenie poskytnutia práce nie je v súlade so 
sociálnymi pravidlami EÚ a pravidlami zamestnávania a úrad BEREC sa 
vystavuje právnemu riziku a riziku poškodenia dobrého mena. 

Dokončené 

2019 

Úrad BEREC dokončil postup verejného obstarávania a podpísal zmluvu 
pred vyhodnotením všetkých ponúk, ktoré dostal. Jednu ponuku stratil a 
nevyhodnotil ju. V hodnotiacej správe k tomuto postupu sa nevysvetľuje, 
ako úrad BEREC dospel k záveru o tom, či ponuky spĺňali kritériá 
oprávnenosti. Postup verejného obstarávania vykonala len jedna osoba. 
Táto osoba nahlásila možný konflikt záujmov, no aj napriek tomu 
zrealizovala celý postup sama. Z týchto dôvodov sa domnievame, že 
zmluva je v rozpore s pravidlami. 

Prebieha 
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Odpoveď úradu BEREC 
3.3.9. Úrad BEREC podnikol kroky na zlepšenie obstarávacích postupov, aby sa vyhol opakovaniu 
chýb z minulosti. 

3.3.10. Úrad BEREC berie pripomienku na vedomie a vypracuje nové interné vzory pre výberové 
konania, aby zlepšil svoje postupy. 

Úrad BEREC poznamenáva, že hoci sa uplatnili opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov 
nariadené riaditeľom, neboli správne zdokumentované. 

V súvislosti s uvedeným dokumentovaním úrad BEREC prijal interné pravidlá o dodržiavaní 
rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, aby sa predišlo identifikovaným 
rizikám v budúcnosti. 

3.3.11. Úrad BEREC pripomienku uznáva a v budúcnosti zlepší dokumentovanie všetkých krokov 
v postupe vedúcom k schváleniu vyhlásenia o správnosti činností. 

Úrad BEREC zmení svoje interné postupy a zavedie riadne dokumentovanie kontrol všetkých cien 
do postupu schvaľovania budúcich konkrétnych zmlúv. 
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3.4. Agentúra Európskej únie pre 
bezpečnosť letectva (EASA) 

Úvod 

3.4.1. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva („EASA“), so sídlom v Kolíne nad 
Rýnom, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/113938, 
ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 216/200839. Agentúra EASA je poverená špecifickými 
regulačnými a výkonnými úlohami v oblasti bezpečnosti letectva. Na ilustrácii 3.4.1 sú uvedené 
hlavné údaje o agentúre EASA40. 

Ilustrácia 3.4.1 – Hlavné údaje o agentúre EASA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných 

v priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EASA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EASA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.4.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
38 Nariadenie (EÚ) 2018/1139 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa 

zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva. 

39 Nariadenie (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení 
Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. 

40 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EASA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Rozpočet (mil. EUR)*

744

729

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EASA. 

3.4.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EASA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.4.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva („EASA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov41 a výkazov o plnení rozpočtu42 agentúry EASA 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.4.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EASA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry EASA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
41 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

42 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.4.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.4.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.4.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.4.9. V rokoch 2019 až 2021 agentúra EASA posúdila dva prípady potenciálneho 
konfliktu záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať nové 
zamestnanie inde. V rozpore s článkom 16 služobného poriadku, v ktorom sa vyžaduje 
uverejnenie zoznamu posudzovaných prípadov v súvislosti s rizikom obhajoby a lobizmu, 
agentúra EASA tak neurobila v jednom prípade, ktorý sme preskúmali. V tom istom prípade 
v rozpore s článkom 16 služobného poriadku agentúra EASA nekonzultovala so spoločným 
výborom. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.4.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2016 
Agentúra EASA v priebehu rokov nahromadila prebytok z činností 

financovaných odvetvím vo výške 52 mil. EUR. V zriaďujúcom nariadení 
agentúry EASA k takejto situácii nie je žiadne ustanovenie. 

Prebieha 

(mimo kontroly agentúry EASA) 

2018 

Agentúra EASA vyčlenila finančné prostriedky na dohodu s Európskou 
komisiou, ktorá sa týkala archivačných služieb, po obnovení dohody. S 
cieľom zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov sa má viazanie 
finančných prostriedkov zaznamenať predtým, ako sa prijme právny 

záväzok. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry EASA 
3.4.9. Pokiaľ ide o konkrétny prípad, na ktorý sa tu poukazuje, EASA ho dôkladne posúdila, ako 
aj všetky ďalšie žiadosti o pracovnú/konzultačnú činnosť, ktoré nahlásil bývalý zamestnanec, 
pokiaľ ide o riziko skutočného alebo potenciálneho (vrátane vnímaného) konfliktu so záujmom 
agentúry EASA. Tam, kde to bolo potrebné, sa zaviedli vhodné zmierňujúce opatrenia a uložili sa 
príslušné obmedzenia. 
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3.5. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) 

Úvod 

3.5.1. Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), so sídlom v Paríži, bol zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201043. Orgán EBA prispieva 
k vytvoreniu kvalitných spoločných predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad v bankovom 
sektore, monitoruje uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti bankovníctva 
vnútroštátnymi orgánmi a prijíma rozhodnutia v núdzových situáciách. Na ilustrácii 3.5.1 sú 
uvedené hlavné údaje o orgáne EBA44. 

Ilustrácia 3.5.1 – Hlavné údaje o orgáne EBA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných 

v priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka orgánu EBA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol orgán EBA. 

                                                             
43 Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 

pre bankovníctvo). 

44 Viac informácií o úlohe a činnostiach orgánu EBA je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Rozpočet (mil. EUR)*

217

222

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.5.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením orgánu EBA. 

3.5.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia orgánu EBA, osôb a 
subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.5.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo („EBA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov45 a výkazov o plnení rozpočtu46 orgánu EBA za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.5.5. Zastávame názor, že účtovná závierka orgánu EBA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu orgánu 
EBA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 

                                                             
45 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

46 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.5.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.5.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.5.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.5.9. Orgán EBA sa snažil získať prístup k údajom o bankovom dlhu a kapitálovom trhu a 
dospel k záveru, že požadované služby by mohli poskytovať len dva konkrétne hospodárske 
subjekty. Orgán EBA preto začal dve samostatné rokovacie konania na zákazky v hodnote 
100 000 EUR a 43 800 EUR bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v súlade s bodom 11.1 písm. b) bodmi ii) a iii) prílohy I k nariadeniu o 
rozpočtových pravidlách. Ani v jednom z týchto dvoch prípadov orgán EBA nedodržal všetky 
potrebné procesné kroky požadované v bode 16 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových 
pravidlách, napríklad zaslanie výzvy na predkladanie ponúk a vypracovanie špecifikácií. 

3.5.10. Zistili sme nedostatky vnútorných kontrol ovplyvňujúce postupy prijímania 
zamestnancov. V jednom postupe sme nenašli žiadny dôkaz o tom, že by orgán EBA pred 
preskúmaním prihlášok stanovil minimálny počet bodov, ktoré museli uchádzači získať, aby 
boli zaradení do užšieho výberu. To ohrozuje zásady transparentnosti a rovnakého prístupu. 

V rámci iného postupu bola výberová komisia zriadená na základe e-mailovej komunikácie 
namiesto jediného rozhodnutia o vymenovaní, takže úplný audítorský záznam nebol k 
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dispozícii pri všetkých postupoch vymenovania. Po audite orgán EBA poskytol dokumentáciu, v 
ktorej preukázal, že zmenil svoje procesy. 

3.5.11. Podľa rokovacieho poriadku rady orgánov dohľadu sa členovia rady, ktorí sú v 
konflikte záujmov, nesmú zapájať do diskusií rady ani hlasovať o danej záležitosti. Člen však 
môže zostať na zasadnutí, ak nikto nevznesie námietku. To predstavuje riziko pre nezávislosť 
rady, a to aspoň zdanlivo. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.5.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 

Orgán EBA neupravil príspevky na dôchodkové zabezpečenie založené na 
odhadoch podľa skutočných výdavkov a ani to neplánoval urobiť. 
Príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO) neboli nikdy 
upravené tak, aby zodpovedali skutočným číselným údajom. 

Dokončené 

2019 

Rozpočet orgánu EBA je financovaný PVO a EÚ. V nariadení o zriadení 
orgánu EBA sa stanovuje pomer príspevkov na 60 % pre PVO a 40 % pre 
EÚ. Skutočný pomer, ktorý sa uplatňuje, je však iný pre príspevky 
príslušných vnútroštátnych orgánov členov EZVO. Ak je v roku N-2 
rozpočtový prebytok, orgán EBA ho prerozdelí na základe pomeru 60-40 
v roku N, a nie na základe skutočného pomeru v roku N-2. 

Dokončené 

2020 

V roku 2020 orgán EBA uzavrel s jednou bankou krátkodobú bankovú 
dohodu, pri ktorej sa použil nesprávny postup verejného obstarávania z 
dôvodu podhodnotenia hodnoty zákazky. Za obdobie od januára do 
augusta 2020 bol zaplatený záporný úrok vo výške 38 430 EUR. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

V prípade verejného obstarávania bolo odôvodnenie použitia 
rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania nedostatočné a chýbal primeraný 
audítorský záznam (audit trail). Hodnota zákazky bola 31 000 EUR. 

Nevzťahuje sa 

2020 

V jednom postupe obstarávania zamestnanec, ktorý nahradil iného 
zamestnanca v komisii pre otváranie ponúk, nebol formálne vymenovaný 
povoľujúcim úradníkom. Navyše nevymenovaný člen podpísal vyhlásenie 
o neexistencii konfliktu záujmov až po tom, ako boli otvorené obálky s 
ponukami. 

Nevzťahuje sa 

2020 

Orgán EBA neuplatnil na platby príspevkov v roku 2020, ktoré dostal 
oneskorene od niekoľkých príslušných vnútroštátnych orgánov členských 
štátov a krajín EZVO, úrok z omeškania podľa nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ. Výška úroku akumulovaného v roku 2020 je 25 103 EUR. 
Na základe nášho auditu a po konzultácii s Európskou komisiou sa orgán 
EBA rozhodol ukladať od roku 2021 úrok za oneskorenie platby. 

Dokončené 

2020 

Orgán EBA formálne neaktualizoval svoj plán kontinuity činnosti od roku 
2017. Pred presunutím orgánu EBA z Londýna do Paríža v júni 2019 bol 
vypracovaný návrh plánu, ktorý sa použil ako základ pre riešenie krízy v 
dôsledku pandémie COVID-19. Vedenie orgánu ho však formálne 
neschválilo ani neaktualizovalo. 

Dokončené 
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Odpoveď orgánu EBA 
3.5.9 Orgán EBA uznáva svoju chybu, že nedodržal všetky procedurálne kroky, ktoré sa 
vyžadujú podľa bodu 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak služby môže poskytnúť iba 
jeden hospodársky subjekt. Potom, ako orgán EBA dostal túto predbežnú pripomienku od 
Dvora audítorov, doplnil svoje procesy a rešpektoval všetky nevyhnutné procedurálne kroky 
pre ten druh procesov. 
 

3.5.10. Orgán EBA je odhodlaný zabezpečiť dodržiavanie zásad transparentnosti a rovnakého 
prístupu vo všetkých výberových konaniach tým, že bude okrem iného systematicky 
stanovovať potrebné bodovanie a minimálny počet bodov, ktorý musia uchádzači dosiahnuť, 
aby boli zaradení do užšieho výberu pred preskúmaním žiadostí, ako aj prizývať externých 
členov do výberových komisií, predovšetkým pri výbere zamestnancov do vedúcich pozícií. 

Po audite orgán EBA posilnil svoje procesy a v súčasnosti systematicky formalizuje rozhodnutia 
o vymenovaní v jedinom dokumente (pričom emailová komunikácia používaná v minulosti 
slúžila na urýchlenie procesu), čím sa zjednodušuje práca pre audit. 
 
3.5.11. Rada orgánov dohľadu na svojej schôdzi 21. júna 2022 schválila zmenu svojho 
rokovacieho poriadku, ako aj zmenu rokovacieho poriadku riadiacej rady, mandátu stáleho 
výboru na riešenie krízových situácií (ResCo) a stáleho výboru pre pranie špinavých peňazí 
a financovania terorizmu (EMLSC), pričom člen, ktorý sa bude nachádzať v konflikte záujmov, 
sa v žiadnom prípade nesmie zúčastniť na rokovaní výboru ani na hlasovaní. 
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3.6. Európska chemická agentúra 
(ECHA) 

Úvod 

3.6.1. Európska chemická agentúra („ECHA“), so sídlom v Helsinkách, bola zriadená na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200647. Hlavnými úlohami 
agentúry ECHA je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, 
ako aj voľný obeh látok na vnútornom trhu, a zároveň zlepšovať konkurencieschopnosť a 
prinášať inovácie. Agentúra ECHA tiež podporuje rozvoj alternatívnych metód posudzovania 
nebezpečnosti látok. Na ilustrácii 3.6.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre ECHA48. 

Ilustrácia 3.6.1 – Hlavné údaje o agentúre ECHA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ECHA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ECHA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.6.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
47 Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry. 

48 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ECHA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Rozpočet (mil. EUR)*

572

575

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ECHA. 

3.6.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ECHA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.6.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry („ECHA“), ktorá pozostáva z 
finančných výkazov49 a výkazov o plnení rozpočtu50 agentúry ECHA za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.6.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ECHA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ECHA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
49 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

50 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.6.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.6.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.6.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 

Vnútroštátne orgány presadzovania práva členských štátov sú 
zodpovedné za overenie objemov deklarovaných spoločnosťami a 
agentúra ECHA nemá žiadne právomoci v oblasti presadzovania práva. 
Schopnosť agentúry ECHA plniť svoj mandát závisí od vnútroštátnych 
orgánov. To narúša účinné vykonávanie nariadenia REACH a tiež 
ovplyvňuje presnosť výpočtu poplatkov. 

Dokončené 

2018 

Agentúra ECHA očakáva, že poplatky sa od roku 2019 výrazne znížia. 
Vzniká tak riziko, že pomerne stabilné úrovne výdavkov a omnoho menej 
predvídateľné úrovne príjmov môžu mať negatívny vplyv na činnosť 
agentúry ECHA a plnenie rozpočtu. Agentúra ECHA by spolu s Európskou 
komisiou a rozpočtovými orgánmi mala iniciovať diskusiu o novom 
udržateľnom modeli financovania. 

Dokončené 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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Odpoveď agentúry ECHA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.7. Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 
(EIOPA) 

Úvod 

3.7.1. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 
(„EIOPA“), so sídlom vo Frankfurte, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1094/201051. Úlohou orgánu EIOPA je prispievať k vytvoreniu kvalitných 
spoločných predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad a k dôslednému uplatňovaniu právne 
záväzných aktov Únie, ako aj stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi 
príslušnými orgánmi, monitorovať a hodnotiť vývoj na trhoch v oblasti jeho pôsobnosti a 
zvyšovať ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb. Na 
ilustrácii 3.7.1 sú uvedené hlavné údaje o orgáne EIOPA52. 

Ilustrácia 3.7.1 – Hlavné údaje o orgáne EIOPA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka orgánu EIOPA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol orgán EIOPA. 

                                                             
51 Nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 

pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). 

52 Viac informácií o úlohe a činnostiach orgánu EIOPA je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Rozpočet (mil. EUR)*

166

187

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.7.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením orgánu 
EIOPA. 

3.7.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia orgánu EIOPA, osôb 
a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.7.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov („EIOPA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov53 a 
výkazov o plnení rozpočtu54 orgánu EIOPA za rozpočtový rok končiaci sa 31. 
decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
53 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

54 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.7.5. Zastávame názor, že účtovná závierka orgánu EIOPA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu orgánu 
EIOPA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.7.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.7.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.7.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.7.9. V zmluve orgánu EIOPA o prenájme jeho priestorov sa stanovuje, že prenajímateľ 
musí pred vykonaním zmien nehnuteľnosti a pred inštaláciou dodatočného vybavenia udeliť 
súhlas. Takisto sa v nej stanovuje, že súvisiace práce môžu vykonať len dodávatelia určení 
prenajímateľom. V dôsledku týchto zmluvných obmedzení orgán EIOPA zadal renovačné práce 
priamo dodávateľom, ktorých určil prenajímateľ, bez náležitého postupu verejného 
obstarávania. Je to v rozpore s článkami 164, 167 a 170 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Sumy, na ktoré sa vzťahuje toto zmluvné ustanovenie (288 125 EUR vyplatených v roku 2021, z 
čoho 89 240 EUR súviselo so záväzkami na rok 2020) boli preto v rozpore s pravidlami. 
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Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.7.10. Zistili sme nedostatky v systémoch riadenia a kontroly orgánu EIOPA, ktoré sa 
týkajú konfliktov záujmov. 

a) Podľa rokovacieho poriadku rady orgánov dohľadu sa členovia rady, ktorí sú v 
konflikte záujmov, nesmú zapájať do diskusií rady ani hlasovať o danej záležitosti. 
Člen však môže zostať na zasadnutí, ak nikto nevznesie námietku. To predstavuje 
riziko pre nezávislosť rady, a to aspoň zdanlivo. 

b) V júli 2020 riadiaca rada orgánu EIOPA prijala politiku nezávislosti a rozhodovania s 
cieľom zabrániť konfliktom záujmov členov rady orgánov dohľadu, pozorovateľov, 
členov porôt a iných osôb, ktoré zohrávajú úlohu v orgáne EIOPA, ale nie sú ním 
priamo zamestnané. Zodpovednosť za prijatie praktických opatrení na riešenie 
konfliktov záujmov však nesie rada orgánov dohľadu, a nie riadiaca rada. 

c) Riadiaca rada vymenúva dvoch hodnotiteľov, ktorí vypracúvajú výročné správy 
predsedu a výkonného riaditeľa o výkonnosti. Hodnotitelia si túto úlohu 
zachovávajú aj v prípadoch, keď by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, napríklad, keď 
je hodnotiteľ zamestnancom príslušného vnútroštátneho orgánu, na ktorý EIOPA 
zvažuje uplatnenie opatrenia podľa článkov 16 až 19 nariadenia o EIOPA (napríklad 
postup v prípade porušenia práva Únie). To môže mať nepriaznivý vplyv na 
nezávislosť hodnotiteľa a druhého hodnotiteľa, čo je v rozpore s požiadavkou článku 
42 ods. 1 nariadenia o EIOPA. 

3.7.11. V rokoch 2019 až 2021 orgán EIOPA posúdil jeden prípad potenciálneho konfliktu 
záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať nové zamestnanie inde. V 
rozpore s článkom 16 služobného poriadku orgán EIOPA nekonzultoval so spoločným výborom 
podľa článku 2 prílohy II k služobnému poriadku. Orgán EIOPA namiesto toho konzultoval s 
interne vytvoreným orgánom, poradným výborom pre konflikty záujmov zloženým z úradníka 
orgánu EIOPA pre etiku (zamestnanec vymenovaný menovacím orgánom), člena rady orgánov 
dohľadu EIOPA a člena správnej rady EIOPA, s cieľom zabezpečiť nezávislosť pri posudzovaní 
situácií konfliktu záujmov týkajúcich sa vedúcich zamestnancov. Tento orgán však nemôže 
nahradiť spoločný výbor, ako sa stanovuje v služobnom poriadku. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.7.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Dočasní zamestnanci by mali pracovať v rovnakých podmienkach ako 
zamestnanci zamestnaní priamo. Orgán EIOPA by mal analyzovať pracovné 
podmienky svojich dočasných agentúrnych zamestnancov a zabezpečiť, aby 
boli v súlade s európskym a vnútroštátnym pracovným právom. 

Dokončené 

2019 

V rozpočtových dokumentoch na rok 2019 nie je presne opísané, ako boli 
vypočítané príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO) členských 
štátov EÚ a EZVO. Orgán EIOPA nikdy neupravil ani neplánoval upraviť 
príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov na dôchodkové zabezpečenie 
založené na odhadoch tak, aby zodpovedali skutočným sumám. 

Dokončené 

2019 

Rozpočet orgánu EIOPA je financovaný príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a 
samotnou EÚ. V nariadení o zriadení orgánu EIOPA sa stanovuje pomer 
príspevkov na 60 % pre príslušné vnútroštátne orgány a 40 % pre EÚ. 
Skutočný pomer, ktorý sa uplatňuje, je však iný pre príspevky príslušných 
vnútroštátnych orgánov členov EZVO. Ak je v roku N-2 rozpočtový prebytok, 
EIOPA ho prerozdelí na základe pomeru 60-40 v roku N, a nie na základe 
skutočného pomeru v roku N-2. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

V máji 2020 orgán EIOPA podpísal zmluvu o poskytovaní prezenčných kurzov 
odborného vzdelávania. V auguste 2020 orgán EIOPA podpísal dodatok k 
zmluve, ktorý zahŕňal poskytovanie online kurzov odborného vzdelávania za 
vyššie ceny (rozšírenie rozsahu pôsobnosti). Súvisiace platby vo výške 3 850 
EUR uhradené v roku 2020 a (11 700 v roku 2021) sú preto v rozpore s 
pravidlami. Po našom audite v roku 2021 orgán EIOPA ukončil dodatok č. 1 a 
vyhlásil nový postup. 

Dokončené 

2020 

Orgán EIOPA neuplatnil na platby príspevkov v roku 2020, ktoré dostal 
oneskorene od niekoľkých príslušných vnútroštátnych orgánov členských 
štátov a krajín EZVO, úrok z omeškania podľa nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ. Po konzultácii s Európskou komisiou sa orgán EIOPA rozhodol 
uplatniť úrok z omeškania platby a informoval o tom príslušné vnútroštátne 
orgány. 

Dokončené 

2020 

Orgán EIOPA nemá systém ex ante ani ex post kontrol, aby overil, či je výška 
nákladov vopred preplatených vnútroštátnym orgánom, ktoré o ne žiadali na 
vyslaných národných expertov, taká, ako bolo dohodnuté. V dôsledku toho 
preplatenie nákladov na vyslaných národných expertov môže byť vypočítané 
na základe nepresných nákladov alebo následné zmeny nákladov na 
zamestnancov nemusia byť zachytené alebo riešené včas. 

Dokončené 
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Odpoveď orgánu EIOPA 
3.7.9. 
Z bezpečnostných a operačných dôvodov sa v súčasnej zmluve orgánu EIOPA o prenájme 
vyžaduje, že EIOPA smie pri stavebných prácach využiť len služby tých dodávateľov, ktorým udelil 
súhlas prenajímateľ. Ak by orgán EIOPA nerešpektoval toto ustanovenie, porušil by svoj zmluvný 
záväzok. Z pripomienky Dvora audítorov vyplýva, že v podobnej situácii v budúcnosti sa orgán 
EIOPA bude usilovať o zladenie svojich povinností vyplývajúcich z nariadenia o rozpočtových 
pravidlách so zákonnými záväzkami a obmedzeniami uloženými zmluvou o prenájme. V rámci 
postup verejného obstarávania v prípade novej zmluvy o prenájme (súčasná sa končí v roku 
2028) sa orgán EIOPA bude usilovať predísť podobnej situácii, keď dochádza k rozporu medzi 
nariadením o rozpočtových pravidlách a zákonnými záväzkami v zmluve o prenájme. 
 
3.7.10. 

a) Orgán EIOPA poukazuje na to, že rokovacím poriadkom rady orgánov dohľadu sa už 
vykonáva článok 42 ods. 3 nariadenia 1094/2010 a že rokovací poriadok spĺňa 
ustanovenia nariadenia. Orgán EIOPA však úzko spolupracuje s orgánmi ESMA a EBA v 
snahe riešiť pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa prítomnosti člena v konflikte 
záujmov na zasadnutí, na ktorom sa o príslušnom bode rokuje alebo sa o ňom hlasuje. 

b) Hoci orgán EIOPA zastáva názor, že ustanovenie článku 42 ods. 4 nariadenia o EIOPA o 
praktických opatreniach sa už v podstate vykonáva prostredníctvom platného 
rokovacieho poriadku rady orgánov dohľadu, orgán EIOPA uznáva, že je potrebné 
kedykoľvek zabezpečiť právnu istotu všetkých jeho vnútorných pravidiel a praktických 
opatrení. Orgán EIOPA preto v súlade s pripomienkou Dvora audítorov predloží danú 
politiku riadiacej rady na schválenie rade orgánov dohľadu. 

c) Orgán EIOPA podotýka, že praktické vykonávanie príslušného rozhodnutia riadiacej rady 
(EIOPA-MB-12/018) o hodnotení predsedu a výkonného riaditeľa je v súlade s názorom 
Dvora audítorov. S cieľom formalizovať existujúce postupy orgán EIOPA súhlasí 
so zahrnutím výslovného ustanovenia v tejto súvislosti. 

3.7.11. 
V súlade s etickými pravidlami orgánu EIOPA (EIOPA-MB-20 – 006-Rev1, článok 3 ods. 7) bol v 
záujme zabezpečenia nezávislosti zúčastnených hodnotiteľov zriadený Poradný výbor pre 
konflikty záujmov (ACCI) zložený z referenta pre otázky etiky orgánu EIOPA (zamestnanca 
menovaného menovacím orgánom), člena rady orgánov dohľadu orgánu EIOPA a člena riadiacej 
rady EIOPA, ktorý bol poverený hodnotením etických otázok týkajúcich sa predsedu (ktorý koná 
aj ako spoločný výbor podľa článku 16 služobného poriadku). Preto bol konzultovaný Poradný 
výbor pre konflikty záujmov a posúdil sa uvedený prípad. Poradný výbor pre konflikty záujmov 
dospel k záveru, že nedochádza ku konfliktu záujmov a vyzval radu orgánov dohľadu, aby v tejto 
súvislosti prijal rozhodnutie. Rada orgánov dohľadu orgánu EIOPA schválila túto činnosť 
rozhodnutím z 11. novembra 2021, ktoré Poradný výbor pre konflikty záujmov potom oznámil 
dotknutej osobe. Vzhľadom na pripomienku Dvora audítorov má orgán EIOPA v úmysle 
konzultovať s Poradným výborom pre konflikty záujmov aj so spoločným výborom v takýchto 
otázkach v budúcnosti. 
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3.8. Európsky inovačný a technologický 
inštitút (EIT) 

Úvod 

3.8.1. Európsky inovačný a technologický inštitút („EIT“), ktorý sídli v Budapešti, bol 
zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/200855, ktoré bolo 
zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/81956. EIT 
prispieva k udržateľnému hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti v EÚ 
prostredníctvom podpory inovácií na úrovni EÚ a členských štátov. Na tento účel inštitút 
udeľuje granty tzv. znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS), ktoré prepájajú sektory 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné a obchodné sektory na podporu inovácie a 
podnikania. V roku 2021 dosiahli granty ZIS výšku 350 mil. EUR (2020: 568 mil. EUR), čo 
predstavuje 98 % celkových výdavkov EIT (2020: 99 %). Na ilustrácii 3.8.1 sú uvedené hlavné 
údaje o inštitúte EIT57. 

Ilustrácia 3.8.1 – Hlavné údaje o inštitúte EIT 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka inštitútu EIT za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol inštitút EIT. 

                                                             
55 Nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút. 

56 Nariadenie (EÚ) 2021/819 o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte. 

57 Viac informácií o úlohe a činnostiach inštitútu EIT je dostupných na jeho webovom sídle: 
https://eit.europa.eu/. 

560

407

Rozpočet (mil. EUR)*

66

64

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Rozpočet sa znížil z dôvodu výrazne nižšej sumy grantov udelených a implementovaných pre 
ZIS v roku 2021 v dôsledku prechodu medzi obdobiami predchádzajúceho a nového 
viacročného finančného rámca. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.8.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením inštitútu 
EIT. 

3.8.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia inštitútu EIT, osôb a 
subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.8.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu („EIT“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov58 a výkazov o plnení rozpočtu EIT59 za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
58 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

59 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.8.5. Zastávame názor, že účtovná závierka inštitútu EIT vyjadruje verne zo všetkých 
významných hľadísk finančnú situáciu inštitútu EIT k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s 
jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil 
účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných 
štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.8.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.8.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.8.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.8.9. V prípade dvoch kontrolovaných platieb EIT schválil súvisiace rozpočtové záväzky až 
po podpísaní zmlúv. Je to v rozpore s článkom 73 ods. 2 rámcového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.8.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 ZIS nevyužili celé sumy grantov, ktoré im EIT udelil. Nevzťahuje sa 

2017 
EIT zverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na vlastnom 
webovom sídle a webovom sídle GR HR, zvyčajne však nie na webovom 
sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). 

Dokončené 

2016/2019 Zvýšenie rozpočtu inštitútu a nárast počtu ZIS, nad ktorými sa vykonáva 
dohľad, nesprevádzalo príslušné zvýšenie počtu pracovných miest. 

Zatiaľ nevykonané 

Mimo kontroly EIT 
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Odpoveď inštitútu EIT 

3.8.9. 

Inštitút EIT vzal na vedomie pripomienku Dvora audítorov. 

Od grantového cyklu v roku 2023 bude EIT používať štandardné IT nástroje Európskej komisie 
v rámci programu Horizont Európa na riadenie grantov (elektronické granty), pri ktorých sú do 
systému začlenené vhodné vnútorné kontroly zabraňujúce podobným chybám. 

Príslušný štandardný operačný postup EIT pre finančné toky sa bude aktualizovať tak, aby 
odrážal tieto zmeny. 
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3.9. Európska námorná bezpečnostná 
agentúra (EMSA) 

Úvod 

3.9.1. Európska námorná bezpečnostná agentúra („EMSA“), so sídlom v Lisabone, bola 
zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/200260. Úlohou 
agentúry EMSA je zabezpečovať vysokú úroveň námornej bezpečnosti a zabrániť znečisťovaniu 
z lodí. Poskytuje tiež technickú pomoc Európskej komisii a členským štátom a monitoruje a 
hodnotí vykonávanie právnych predpisov EÚ. Na ilustrácii 3.9.1 sú uvedené hlavné údaje o 
agentúre EMSA61. 

Ilustrácia 3.9.1 – Hlavné údaje o agentúre EMSA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EMSA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EMSA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.9.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
60 Nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná 

agentúra. 

61 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EMSA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.emsa.europa.eu. 

119

125

Rozpočet (mil. EUR)*

267

273

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EMSA. 

3.9.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EMSA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.9.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry („EMSA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov62 a výkazov o plnení rozpočtu63 agentúry EMSA 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.9.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EMSA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry EMSA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
62 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

63 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.9.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.9.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.9.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.9.9. V roku 2021 EMSA upravila 14 konkrétnych zmlúv o poskytovaní služieb na základe 
článku 172 ods. 3 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Celková počiatočná hodnota 
týchto zákaziek bola 8,9 mil. EUR a celková upravená hodnota bola 15,7 mil. EUR. Hodnota 
úprav teda predstavovala 6,8 mil. EUR, čo predstavuje nárast pôvodnej hodnoty zákaziek o 
76 %. 

Článok 172 ods. 3 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách umožňuje zmeny zmlúv, ktoré 
nemenia minimálne požiadavky pôvodného postupu obstarávania a sú obmedzené na 10 % 
pôvodnej hodnoty zákazky, pokiaľ takáto úprava hodnoty nevyplýva z prísneho uplatnenia 
súťažných podkladov alebo zmluvných ustanovení. EMSA použila tento konkrétny prípad ako 
právny základ pre 14 predmetných úprav. 

V predmetných zmluvách (vrátane súvisiacich súťažných podkladov) sa výslovne neuvádza, že 
sa hodnota môže zvýšiť. Zvýšenie hodnoty zákazky preto nemohlo vyplývať z „prísneho 
uplatňovania súťažných podkladov alebo zmluvných ustanovení“. Týmito 14 zmenami sa 
zvýšila pôvodná hodnota zákaziek o viac než 10 %, a preto neboli v súlade s článkom 172 ods. 3 
písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Sumy vyplatené v roku 2021 (5,4 mil. EUR) však boli výsledkom uplatnenia jednotkových cien 
stanovených v príslušných rámcových zmluvách a boli v rámci pôvodného stropu rámcovej 
zmluvy. Vzhľadom na to, že každá rámcová zmluva bola uzatvorená s jediným hospodárskym 
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subjektom, predmetné zmeny nezmenili hospodársku rovnováhu v prospech dodávateľa a 
neviedli k narušeniu hospodárskej súťaže. Výsledné platby teda neboli ovplyvnené. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.9.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa uvádza, že platby sa uhrádzajú v 
stanovenej lehote 30 dní. V roku 2020 agentúra EMSA túto lehotu nedodržala v 
11 % prípadov. Podobnú alebo vyššiu mieru oneskorení sme zaznamenali v rokoch 
2019, 2018, 2017 a 2016. Určité úsilie bolo vyvinuté na obmedzenie oneskorení, 
no tento opakujúci sa nedostatok vystavuje agentúru EMSA finančnému riziku a 
riziku poškodenia dobrého mena. 

Dokončené 

2020 

V roku 2020 agentúra EMSA vyplatila príspevky na usídlenie a denné príspevky 
všetkým zamestnancom, ktorí boli prijatí ako dočasní zamestnanci, ihneď po ich 
vyslaní do agentúry. Agentúra EMSA neprijala dostatočné opatrenia na overenie 
nárokov na tieto príspevky. Ide o nedostatok vnútorných kontrol. 

Dokončené 

2020 

Päť zamestnancov vo vedúcich funkciách v agentúre má poverenia, ktoré im 
poskytujú úplne rovnaké právomoci v súvislosti so všetkými rozpočtovými 
položkami, ako má výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ agentúry tiež podpísal 
rozhodnutie o vymenovaní dočasných výkonných riaditeľov a dočasných 
povoľujúcich úradníkov menovaných delegovaním po dobu dovolenky výkonného 
riaditeľa, čím tieto dve úlohy delegoval v plnom rozsahu. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry EMSA 
3.9.9. Agentúra EMSA berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a podnikla opatrenia na 
to, aby sa v budúcnosti príslušne/primeraným spôsobom upravili špecifikácie obstarávania 
a vzory zmlúv. 
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3.10. Agentúra Európskej únie pre 
kybernetickú bezpečnosť (ENISA) 

Úvod 

3.10.1. Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť („ENISA“), so sídlom v 
Aténach a Heraklione, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/88164. Hlavným poslaním agentúry ENISA je zabezpečiť vysokú spoločnú úroveň 
kybernetickej bezpečnosti v celej Únii vrátane aktívnej podpory členských štátov, inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie pri zlepšovaní kybernetickej bezpečnosti a fungovať ako 
referenčný bod pre poradenstvo a expertízu pre všetky zainteresované strany v Únii. Agentúra 
ENISA bola pôvodne zriadená ako Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/200465. Na ilustrácii 3.10.1 sú uvedené 
hlavné údaje o agentúre ENISA66. 

Ilustrácia 3.10.1 – Hlavné údaje o agentúre ENISA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ENISA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ENISA. 

                                                             
64 Nariadenie (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú 

bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných 
technológií. 

65 Nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií. 

66 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ENISA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Rozpočet (mil. EUR)*

87

106

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Nárast počtu zamestnancov v roku 2021 je spôsobený úspechom agentúry ENISA pri 
obsadzovaní niekoľkých dlhodobých voľných pracovných miest. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.10.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ENISA. 

3.10.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ENISA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.10.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť 
(„ENISA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov67 a výkazov o plnení 
rozpočtu68 agentúry ENISA za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
67 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

68 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.10.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ENISA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ENISA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.10.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.10.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.10.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.10.9. Agentúra ENISA systematicky zadáva zákazky s nízkou hodnotou bez príslušného 
rozhodnutia o zadaní zákazky schváleného a podpísaného povoľujúcim úradníkom, čo nie je v 
súlade s bodmi 30.3 – 30.4 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách. 

3.10.10. Agentúra ENISA vypracovala a používa metodiku analýzy nákladov a prínosov s 
cieľom rozhodnúť, či danú službu zadať externe alebo ju poskytnúť interne. Táto metodika však 
má nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť objektivitu rozhodovacieho procesu a vystaviť agentúru 
ENISA finančným rizikám. 
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3.10.11. V súvislosti s postupmi verejného obstarávania sa v článku 167 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách vyžaduje jasné rozlíšenie medzi podmienkami účasti a kritériami na 
vyhodnotenie ponúk. Podmienky účasti sa týkajú striktne hodnotenia uchádzačov a kritéria na 
vyhodnotenie ponúk sa týkajú hodnotenia ponúk. Zistili sme, že v dvoch postupoch verejného 
obstarávania agentúra ENISA použila ako kritérium na vyhodnotenie ponúk technickú 
spôsobilosť spoločnosti, ktorá sa jednoznačne týka hodnotenia uchádzača, a nie ponuky. 
Takéto prekrývanie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk oslabuje právnu istotu 
a vystavuje agentúru ENISA riziku poškodenia dobrého mena a právnym rizikám. 

3.10.12. V rokoch 2019 až 2021 agentúra ENISA posúdila tri prípady potenciálneho 
konfliktu záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať nové 
zamestnanie inde. V jednom prípade, ktorý sme preskúmali, sme zistili, že v rozpore s článkom 
16 služobného poriadku agentúra ENISA nekonzultovala so spoločným výborom. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.10.13. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Agentúra ENISA nemala politiku v súvislosti s citlivými pracovnými 
miestami, ktorá by vymedzovala citlivé funkcie, zaisťovala ich aktuálnosť a 
stanovila primerané opatrenia na zmiernenie rizika cudzích záujmov. Je to 
v rozpore so štandardmi vnútorných kontrol agentúry ENISA. Agentúra 
ENISA by mala prijať a zaviesť takúto politiku pre citlivé pracovné miesta. 

Dokončené 

2019 

Agentúra ENISA v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokov výrazne 
viac využívala dočasných zamestnancov (29 % z celkového počtu 
zamestnancov). Naznačuje to, že agentúra ENISA zvýšila svoju závislosť od 
dočasných zamestnancov v mnohých rôznych oblastiach svojej činnosti. 

Dokončené 

2019 

V zmluve medzi agentúrou ENISA a agentúrou dočasného zamestnávania 
sa nestanovujú základné pracovné podmienky zdôvodňujúce kategóriu, v 
ktorej je dočasný pracovník zamestnaný. Dočasní zamestnanci tiež 
nevyužívajú rovnaké sociálne dávky ako zamestnanci agentúry ENISA. 

Dokončené 

2020 Zamestnanec od 1. januára do 12. februára schválil bez platných 
delegovaných právomocí rozpočtový záväzok, ako aj platby. Napriek tomu, 

Dokončené 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

že výška platieb nepresahuje prah významnosti stanovený pre tento audit, 
keďže predstavuje 1,6 % celkových platobných rozpočtových prostriedkov 
dostupných v roku 2020, táto záležitosť je vo svojej podstate významná. 

2020 
Agentúra ENISA neprijala vnútorné pravidlá na riešenie kontinuity 
delegovania v prípadoch, keď delegujúci alebo delegovaní povoľujúci 
úradníci opustia svoje pracovné miesta. 

Dokončené 

2020 

EDA zistil niekoľko nedostatkov v postupoch delegovania agentúry ENISA. 
V jednom prípade bolo delegovanie skončené niekoľko mesiacov, napriek 
tomu zamestnanci naďalej povoľovali transakcie. V ďalších prípadoch mali 
zamestnanci prijatie delegovaných právomocí formálne potvrdiť svojím 
podpisom. Vo väčšine prípadov sa tak stalo o viac než desať mesiacov 
neskôr. A napokon, zistil sa nesúlad medzi delegovaním a jeho 
parametrami v informačnom systéme. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry ENISA 
3.10.9. ENISA súhlasí s touto pripomienkou Dvora audítorov a už prijala nevyhnutné opatrenia 
na vyriešenie tohto problému. 

3.10.10. ENISA súhlasí s touto pripomienkou Dvora audítorov a už prijala nevyhnutné 
opatrenia na vyriešenie tohto problému. 

3.10.11. ENISA súhlasí a s touto pripomienkou Dvora audítorov a už prijala nevyhnutné 
opatrenia na vyriešenie tohto problému. 

3.10.12 Hoci spoločný výbor má len poradnú úlohu, a preto tento zistený nedostatok nemal 
vplyv na rozhodovanie, ENISA napriek tomu súhlasí s touto pripomienkou Dvora audítorov. 
ENISA preto formálne vytvorí spoločný výbor, aby dodržala platný legislatívny rámec. 
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3.11. Železničná agentúra Európskej 
únie (ERA) 

Úvod 

3.11.1. Železničná agentúra Európskej únie („ERA“), so sídlom v Lille a vo Valenciennes, 
bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/200469, ktoré 
bolo v roku 2016 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/79670. Úlohou agentúry ERA je zvýšiť úroveň interoperability a bezpečnosti európskych 
železničných systémov. ERA je tiež orgánom EÚ zodpovedným za vydávanie povolení, 
osvedčení a schválení v tejto oblasti. Na ilustrácii 3.11.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre 
ERA71. 

Ilustrácia 3.11.1 – Hlavné údaje o agentúre ERA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ERA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ERA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.11.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
69 Nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra. 

70 Nariadenie (EÚ) 2016/796 o Železničnej agentúre Európskej únie. 

71 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ERA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Rozpočet (mil. EUR)*

177

188

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ERA. 

3.11.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ERA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.11.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Železničnej agentúry Európskej únie („ERA“), ktorá pozostáva 
z finančných výkazov72 a výkazov o plnení rozpočtu73 agentúry ERA za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.11.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ERA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ERA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
72 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

73 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.11.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.11.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.11.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2013 
Agentúra ERA sídli v Lille a vo Valenciennes. Je pravdepodobné, že 
náklady by bolo možné znížiť, keby boli všetky činnosti sústredené na 
jednom mieste. 

Nevzťahuje sa 

2018 

V roku 2019 agentúra ERA začne vyberať poplatky a platby za úlohy 
týkajúce sa osvedčovania. V novom nariadení sa vyžaduje, aby konkrétne 
potreby malých a stredných podnikov (MSP) boli zohľadnené. Agentúra 
ERA by mala zaviesť účinné kontroly splnenia kritérií MSP uchádzačmi. 

Prebieha 

2019 
ERA nekontrolovala sumy fakturované Európskou komisiou v rámci 
dohody o úrovni poskytovaných služieb za poskytnutie rôznych IT služieb. 
To poukazuje na nedostatky vo vnútorných kontrolách ERA. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry ERA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.12. Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy (ESMA) 

Úvod 

3.12.1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“), so sídlom v Paríži, bol 
zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/201074. Poslaním 
orgánu ESMA je posilňovať ochranu investorov a presadzovať stabilitu a poriadok na 
finančných trhoch. EMSA plní svoje poslanie a ciele prostredníctvom štyroch činností: 
posudzovaním rizík pre investorov, trhy a finančnú stabilitu; vypracovaním jednotného súboru 
pravidiel pre finančné trhu v EÚ; podporou konvergencie dohľadu; priamym dohľadom nad 
konkrétnymi finančnými subjektmi. Na ilustrácii 3.12.1 sú uvedené hlavné údaje o orgáne 
ESMA75. 

Ilustrácia 3.12.1 – Hlavné údaje o orgáne ESMA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka orgánu ESMA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla orgán ESMA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.12.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
74 Nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 

pre cenné papiere a trhy). 

75 Viac informácií o úlohe a činnostiach orgánu ESMA je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Rozpočet (mil. EUR)*

250

308

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením orgánu 
ESMA. 

3.12.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia orgánu ESMA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.12.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („ESMA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov76 a výkazov o plnení rozpočtu77 orgánu ESMA 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.12.5. Zastávame názor, že účtovná závierka orgánu ESMA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu orgánu 
ESMA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
76 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

77 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.12.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.12.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.12.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.12.9. Zistili sme, že pri obstarávaní služieb v odhadovanej hodnote 45 000 EUR orgán 
ESMA z dôvodov súvisiacich s povahou služby začal rokovacie konanie bez zverejnenia, čo je v 
rozpore s bodom 3.1 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách. Štandardy vnútornej 
kontroly orgánu ESMA vyžadujú, aby boli všetky prípady odchýlok od zavedených procesov a 
postupov pred prijatím opatrení odôvodnené a schválené v centrálne zaznamenaných 
správach o výnimkách. V tomto prípade tak však orgán ESMA urobil až po našom audite. 

3.12.10. Zistili sme nedostatky v systémoch riadenia a kontroly orgánu ESMA, ktoré sa 
týkali konfliktov záujmov. 

a) Podľa rokovacieho poriadku rady orgánov dohľadu sa členovia rady, ktorí sú v 
konflikte záujmov, nesmú zapájať do diskusií ani hlasovať o danej záležitosti. Člen 
však môže zostať na zasadnutí, pokiaľ väčšina členov nehlasuje za jeho vylúčenie. To 
predstavuje riziko pre nezávislosť rady, a to aspoň zdanlivo. 

b) V pravidlách ESMA týkajúcich sa hodnotenia predsedu a výkonného riaditeľa sa 
výslovne neuvádza, že člen rady orgánov dohľadu, na ktorého PVO sa vzťahujú 
alebo pravdepodobne budú vzťahovať postupy podľa článkov 16 až 19 nariadenia 
(EÚ) č. 1095/2010 (napríklad porušenie práva EÚ), nemôže byť hodnotiteľom ani 
odvolacím hodnotiteľom predsedu alebo výkonného riaditeľa. To môže mať 
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nepriaznivý vplyv na nezávislosť hodnotiteľa a hodnoteného. Zistili sme, že v 
predchádzajúcich rokoch vzniklo riziko konfliktu záujmov počas takéhoto 
hodnotenia a orgán ESMA prijal zmierňujúce opatrenia pomaly. Zistili sme tiež, že 
orgán ESMA aktívne nemonitoroval potenciálne situácie konfliktu záujmov, 
napríklad posúdením, či predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa PVO môžu vytvoriť 
potenciálny konflikt. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.12.11. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Prebytky a deficity z poplatkov účtovaných ratingovým agentúram a 
archívom obchodných údajov môžu viesť k ročnému krížovému 
financovaniu činností. Orgán ESMA by mal nájsť spôsob, ako sa vynúť 
takémuto krížovému financovaniu. 

Zatiaľ nevykonané 

(mimo kontroly agentúry EASA) 

2019 
Orgán ESMA nikdy neupravil ani neplánoval upraviť príspevky príslušných 
vnútroštátnych orgánov za rok N na dôchodkové zabezpečenie založené 
na odhadoch tak, aby zodpovedali skutočným sumám. 

Dokončené 

2020 

Informácie z archívov obchodných údajov na výpočet poplatkov boli zo 
strany nezávislých audítorov podrobené len obmedzenému 
preskúmaniu. Bol uverejnený konzultačný dokument, v ktorom sa 
navrhuje zjednodušenie metódy používanej na stanovenie ich obratu. 
Revízia delegovaných aktov o poplatkoch pre ratingové agentúry a 
archívy obchodných údajov závisí od Komisie. Orgán ESMA zopakoval, že 
revízia je potrebná. 

Zatiaľ nevykonané 

(mimo kontroly agentúry EASA) 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Nariadenie o ratingových agentúrach ponecháva priestor na obchádzanie 
mechanizmu účtovania poplatkov. Ratingové agentúry by sa takisto 
mohli vyhnúť poplatkom tým, že príjmy presunú do jurisdikcií mimo EÚ. 
Nariadenie podlieha právu Európskej komisie iniciovať legislatívne 
zmeny. Orgán ESMA uverejnil konzultačný dokument a poskytol 
Európskej komisii technické poradenstvo v súvislosti so zmenou 
nariadenia. 

Zatiaľ nevykonané 

(mimo kontroly agentúry EASA) 

2020 

Nedostatočné vnútorné kontroly pri sledovaní času účtovaného orgánu 
ESMA v zmluve zohľadňujúcej odpracovaný čas a použité prostriedky na 
základe rámcovej zmluvy na konzultačné služby v oblasti IT (kontrola 
počtu dní mimo pracoviska). 

Dokončené 

2020 

Orgán ESMA podpísal „rámcovú dohodu o dátových službách“. 
Maximálna výška zákazky nebola jasne uvedená, pretože sa použil vzor 
poskytovateľa. Okrem toho podpísaný povoľujúci úradník bol oprávnený 
podpisovať právne záväzky len na polovicu príslušnej sumy. Po audite 
prijal orgán ESMA nápravné opatrenia na vyriešenie (t. j. výkonný riaditeľ 
kontrasignoval rámcovú dohodu). 

Dokončené 

2020 
Orgán ESMA neuplatnil úrok z omeškania v prípade viacerých ratingových 
agentúr. Povoľujúci úradník nestanovil pohľadávky a neprijal formálne 
rozhodnutie o upustení od vymáhania súm. 

Dokončené 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Odpoveď orgánu ESMA 
3.12.9. Nezverejnenie ex ante bolo odôvodnené osobitným rozsahom verejného obstarávania. 
Táto výnimka bola dôkladne zdokumentovaná ex post (koncom roka 2021) a schválená po audite 
Dvora audítorov. Orgán ESMA okrem toho už prijal nevyhnutné opatrenia na predchádzanie 
vzniku podobnej situácie v budúcnosti. 

3.12.10. ESMA sa v plnej miere zasadzuje za najvyššie etické normy týkajúce sa prevencie 
konfliktu záujmov, ako sú stanovené v nariadení o zriadení orgánu ESMA. 

a) Súčasné predpisy orgánu ESMA v oblasti konfliktu záujmov sú v úplnom súlade s článkom 42 
ods. 3 nariadenia o ESMA, v ktorom sa vyžaduje, aby sa členovia v konflikte záujmov „zdržali 
účasti na diskusii a hlasovaní“ o opatreniach, ktoré by mohli pre členov rady predstavovať 
konflikt záujmov. 

V rámci orgánu ESMA sa už uplatňuje prax, podľa ktorej členovia rady (a príslušní zamestnanci), 
predseda a výkonný riaditeľ orgánu ESMA, ktorí môžu byť v konflikte záujmov, musia opustiť 
(virtuálnu) miestnosť, v ktorej rada zasadá. 

Rada orgánov dohľadu orgánu ESMA zmenila svoju politiku 7. júla tak, aby sa od členov, ktorí 
majú konflikt záujmov, výslovne vyžadovalo, aby v súlade so zavedenou praxou opustili 
miestnosť. 

b) Orgán ESMA berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov. Orgán ESMA sa domnieva, že 
riziko konfliktu záujmov v tejto konkrétnej situácii bolo úplne odstránené, pretože hodnotiteľ sa 
na záverečnom hodnotení nepodieľal. 

V prípade všetkých činností vykonávaných členmi rady v rámci orgánu ESMA vrátane činností 
v úlohe hodnotiteľov sa na nich naďalej vzťahuje vyhlásenie o záväzkoch pri uplatňovaní politiky 
v oblasti konfliktu záujmov pre osoby, ktoré nie sú zamestnancami. To zahŕňa aj povinnosť 
poskytovať ad hoc informácie o vzniknutých konfliktoch záujmov, ako aj každoročné vyhlásenie 
o záujmoch a možných konfliktoch záujmov vyplývajúcich z prerokúvaných bodov alebo 
rozhodnutia v rámci zasadnutia/výzvy/písomného postupu rady. 

ESMA nemá žiadne výhrady voči tomu, aby sa v rámci jeho procesu hodnotenia uviedol výslovný 
krížový odkaz na politiku v oblasti konfliktu záujmov. Okrem toho orgán ESMA už zaviedol 
dodatočné ochranné opatrenie prostredníctvom zberu ad hoc potvrdení o neexistencii konfliktu 
záujmov zo stany členov správnej rady, ktorí boli zvolení svojimi partnermi, aby vypracovali 
návrhy hodnotiacich správ o vedení orgánu ESMA na rok 2021. 
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3.13. Agentúra Európskej únie pre 
vesmírny program (EUSPA) 

Úvod 

3.13.1. Agentúra Európskej únie pre vesmírny program („EUSPA“), so sídlom v Prahe, 
bola zriadená nariadením (EÚ) 2021/69678. EUSPA riadi vesmírny program EÚ a prispieva k 
prosperite a bezpečnosti EÚ. EUSPA nahradila Agentúru pre európsky globálny navigačný 
satelitný systém („GSA“), ktorá v roku 2010 prevzala všetky úlohy, ktoré mal pôvodne 
pridelené spoločný podnik GALILEO. Na ilustrácii 3.13.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre 
EUSPA79. 

Ilustrácia 3.13.1 – Hlavné údaje o agentúre EUSPA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EUSPA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EUSPA. 

Zvýšenie rozpočtu v roku 2021 bolo spôsobené rozšíreným mandátom agentúry EUSPA na 
základe nového vesmírneho programu EÚ. 

                                                             
78 Nariadenie (EÚ) 2021/696, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra 

Európskej únie pre vesmírny program. 

79 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EUSPA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Rozpočet (mil. EUR)*

212

242

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.13.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EUSPA. 

3.13.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EUSPA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.13.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre vesmírny program („EUSPA“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov80 a výkazov o plnení rozpočtu81 agentúry 
EUSPA za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.13.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EUSPA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
80 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

81 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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agentúry EUSPA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.13.6. Upozorňujeme na poznámku 6.1 v účtovnej závierke, v ktorej sa opisuje 
vplyv ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine vo výkaze finančných výsledkov a súvahe 
agentúry EUSPA. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.13.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.13.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.13.9. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.13.10. V dvoch kontrolovaných postupoch prijímania zamestnancov sme zistili sme 
niekoľko procesných nedostatkov, ktoré ohrozujú zásady transparentnosti a rovnakého 
prístupu. 

a) V oboch prípadoch nebol v oznámení o voľnom pracovnom mieste uvedený počet 
bodov, ktoré uchádzači potrebovali získať, aby boli zaradení do užšieho zoznamu 
alebo do rezervného zoznamu, ani počet uchádzačov, ktorí mali byť zaradení do 
užšieho zoznamu alebo rezervného zoznamu. Tieto údaje boli oficiálne uvedené až v 
záverečných správach výberovej komisie uverejnených po preskúmaní prihlášok 
uchádzačov. 
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b) Pokyny vydané výberovou komisiou týkajúce sa prideľovania bodov za rôzne 
výberové kritériá neboli dostatočne podrobné na to, aby sa zabezpečilo, že členovia 
výberovej komisie budú uplatňovať jednotný prístup. 

c) V jednom z týchto dvoch postupov prijímania zamestnancov nebol vopred 
stanovený systém bodovania pre jeden z testov. 

3.13.11. V rokoch 2019 až 2021 agentúra EUSPA posúdila jeden prípad potenciálneho 
konfliktu záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať nové 
zamestnanie inde. Agentúra EUSPA schválila nové pracovné miesto s obmedzeniami. Napriek 
všeobecnej povinnosti odôvodniť svoje rozhodnutia však agentúra EUSPA tieto obmedzenia 
neodôvodnila. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.13.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 Elektronické obstarávanie: GSA ešte nepoužívala ani jeden z IT nástrojov 
elektronického obstarávania vyvinutých Európskou komisiou. Dokončené 

2019 

Nebola zavedená komplexná ex ante ani ex post stratégia, ktorou by sa 
potvrdila správnosť vykázaných nákladov agentúry ESA v súvislosti s 
vykonávaním programov EGNOS a Galileo. Vzniká tak riziko, že platby 
agentúry GSA v prospech ESA môžu byť vypočítané na základe 
nepresných nákladov, čo by malo vplyv na účtovnú závierku agentúry 
GSA. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry EUSPA 
3.13.10. Agentúra pripravuje niekoľko zmien svojich postupov prijímania zamestnancov na 
riešenie zistených pripomienok. 
 

3.13.11. Agentúra berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a riadne ju zohľadní vo 
svojich postupoch. Agentúra by chcela spresniť, že v tomto konkrétnom prípade neuviedla 
dôvody obmedzení v rozhodnutí, pretože ich považovala za samozrejmé, keďže: 
 
- Obmedzenia sa týkali iba prípravy ponúk do verejnej súťaže, alebo výziev na udelenie 

grantu, resp. súťaží o ceny, na ktorých sa uvedená osoba podieľala v čase, keď bola 
zamestnancom agentúry. 

- Rozhodnutie sa týka bývalého vedúceho pracovníka agentúry, o ktorom sa predpokladá, že 
dôkladne pozná platné pravidlá. 
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3.14. Európske stredisko pre rozvoj 
odborného vzdelávania (Cedefop) 

Úvod 

3.14.1. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania („Cedefop“), so sídlom v 
Solúne, bolo zriadené na základe nariadenia Rady (EHS) č. 337/7582, zrušeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/128 zo 16. januára 201983. Cedefop podporuje 
rozvoj odborného vzdelávania na úrovni EÚ zhromažďovaním a šírením dokumentácie o 
systémoch odborného vzdelávania. Na ilustrácii 3.14.1 sú uvedené hlavné údaje o stredisku 
Cedefop84. 

Ilustrácia 3.14.1 – Hlavné údaje o stredisku Cedefop 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka strediska Cedefop za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytlo stredisko Cedefop. 

                                                             
82 Nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného 

vzdelávania. 

83 Nariadenie (EÚ) 2019/128, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75. 

84 Viac informácií o úlohe a činnostiach strediska Cedefop je dostupných na jeho webovom 
sídle: www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Rozpočet (mil. EUR)*

108

108

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.030.01.0090.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A030%3ATOC
http://www.cedefop.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.14.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením strediska 
Cedefop. 

3.14.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia strediska 
Cedefop, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.14.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania 
(„Cedefop“), ktorá pozostáva z finančných výkazov85 a výkazov o plnení 
rozpočtu86 strediska Cedefop za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.14.5. Zastávame názor, že účtovná závierka strediska Cedefop za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
85 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

86 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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strediska Cedefop k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.14.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.14.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.14.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.14.9. Zistili sme nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov strediskom Cedefop. 

a) V jednom prípade stredisko Cedefop využilo externých konzultantov na 
preskúmanie prihlášok na základe kritérií predbežného výberu stanovených v 
oznámení o voľnom pracovnom mieste. Konzultanti predložili svoje posúdenie, ale v 
prípade niektorých kritérií predbežného výberu sa výberová komisia rozhodla, že ho 
nepoužije. Namiesto toho sama opätovne vykonala túto časť hodnotenia. 
Zaznamenali sme veľké rozdiely medzi posúdením, ktoré vykonalo stredisko 
Cedefop, a posúdením, ktoré vykonali konzultanti. Tieto rozdiely, ktoré mohli byť v 
prospech alebo neprospech uchádzačov, boli spôsobené nedostatočne jasnými a 
podrobnými usmerneniami k bodovaniu kritérií predbežného výberu. 

b) V dvoch postupoch prijímania zamestnancov sa písomné testy na diaľku uskutočnili 
počas niekoľkých dní, čím sa zvýšilo riziko zverejnenia obsahu testu bez povolenia. V 
jednom z týchto dvoch prípadov sa postup uskutočnil počas štyroch dní s víkendom 
medzi nimi. Stredisko Cedefop neprijalo všetky potrebné opatrenia na vytvorenie 
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účinného mechanizmu vnútornej kontroly na zmiernenie súvisiacich rizík. Po našom 
audite stredisko Cedefop upravilo svoje postupy pre budúce postupy prijímania 
zamestnancov. 

3.14.10. Zistili sme aj nedostatky v riadení platieb, najmä pokiaľ ide o ex ante kontroly. 

a) Rámcová zmluva na služby a produkty IT umožnila dodávateľovi účtovať zvýšený 
poplatok zo skutočných cien. Stredisko Cedefop zaplatilo faktúru vo výške 
11 614 EUR bez toho, aby najprv overilo správnosť fakturovaných súm, hoci v 
nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje vykonanie takýchto ex ante 
kontrol. V nadväznosti na náš audit stredisko Cedefop upravilo svoje vnútorné 
postupy s cieľom zabrániť podobným udalostiam v budúcnosti. 

b) Pri inej príležitosti Cedefop zaplatilo 180 590 EUR za objednávku na základe 
rámcovej zmluvy spojenej s vytvorením nového webového sídla. Túto platbu 
uskutočnilo bez toho, aby dostalo osobitné vyhlásenia požadované od dodávateľa 
podľa rámcovej zmluvy. Toto opomenutie malo vplyv na všetkých 28 objednávok 
súvisiacich s touto rámcovou zmluvou v celkovej hodnote 883 539 EUR a mohlo by 
stredisko Cedefop vystaviť právnym rizikám v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva. Po našom audite stredisko Cedefop požiadalo dodávateľov, aby 
dodatočne poskytli chýbajúce vyhlásenia, a zaznamenalo tento incident vo svojom 
registri nedodržania pravidiel. Upravilo aj svoje vnútorné postupy s cieľom zabrániť 
podobným udalostiam v budúcnosti. 

c) V apríli 2020 predložil prijímateľ grantu žiadosť o záverečnú platbu. Stredisko 
Cedefop odložilo spracovanie platby o viac, než je 60-dňová lehota stanovená v 
dohode o grante, a záverečnú platbu uhradilo až v januári 2021. Podľa strediska 
Cedefop bolo oneskorenie spôsobené najmä neprítomnosťou projektového 
manažéra a následnými oneskoreniami v komunikácii s prijímateľom. Stredisko 
Cedefop nemalo plán pre prípad nepredvídaných udalostí, ktorý by zabránil tomu, 
aby neprítomnosť zamestnancov zdržiavala postupy schvaľovania grantov. Po 
našom audite stredisko Cedefop upravilo svoje vnútorné postupy s cieľom vyriešiť 
to. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.14.11. Stredisko Cedefop začalo 23. júna 2021 používať nový účtovný systém ABAC, 
ktorý používa aj Európska komisia. V súvislosti s prechodom strediska Cedefop na tento nový 
systém sme zistili dva nedostatky. 

a) V systéme ABAC neboli správne zaznamenané konečné dátumy plnenia 
rozpočtových záväzkov prenesených z roku 2021 do roku 2022. V dôsledku toho 
nesplatené rozpočtové záväzky, ktoré mali byť zrušené, pretože lehota súvisiacich 
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právnych záväzkov uplynula na konci roka 2021, mohli byť potenciálne neoprávnene 
prenesené do roku 2022. Po našom audite stredisko Cedefop v roku 2022 
preskúmalo a aktualizovalo konečné dátumy plnenia všetkých príslušných 
rozpočtových záväzkov a zrušilo 11 rozpočtových záväzkov v celkovej hodnote 
45 923 EUR. 

b) V roku 2021 systém ABAC nesprávne vypočítal v súvislosti s piatimi platbami úroky z 
omeškania vo výške 2 834 EUR. Chyba bola spôsobená tým, že lehota v systéme 
ABAC pre tieto platby bola nesprávne stanovená na 30 dní, zatiaľ čo skutočná 
zákonná lehota bola 60 alebo 90 dní. Cedefop zistilo túto chybu a zrušilo príkazy na 
vymáhanie nesprávne vypočítaných úrokov z omeškania. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.14.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019, 2020 

Spôsob výpočtu príspevkov stanovený vo vyhlásení o spolupráci medzi 
Cedefop a EZVO sa neuplatňoval správne. Príspevky Nórska a Islandu do 
rozpočtu strediska Cedefop na rok 2019 boli nižšie o 38 924 EUR, ako 
mali byť (2020: o 20 272 EUR vyššie) a príspevok EÚ bol o 38 924 EUR 
vyšší, ako mal byť (2020: o 20 272 EUR nižšie). 

Dokončené 

2020 

Stredisko Cedefop podpísalo zmluvu na základe rokovacieho konania s 
jedným uchádzačom na sumu 19 800 EUR, ktorá prekročila prah vo výške 
15 000 EUR stanovený v nariadení o rozpočtových pravidlách . 
Počiatočné posúdenie hodnoty zákazky bolo 10 000 EUR a nebolo 
doložené odhadom nákladov založeným na súčasných cenách na trhu ani 
na inom zdokumentovanom prieskume trhu. Tento postup obstarávania 
je preto v rozpore s pravidlami. 

Dokončené 
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Odpoveď strediska Cedefop 
3.14.9. 

a) Stredisko berie pripomienku na vedomie a v budúcnosti spresní svoje usmernenia. Keď 
stredisko Cedefop dospelo k záveru, že výsledky nie je možné bez zmien použiť ako definitívne 
posúdenie, muselo sa rozhodnúť, či ich zohľadní alebo čiastočne vykoná svoje posúdenie. Po 
zohľadnení alternatívnych postupov a možných výdavkov súvisiacich s neuváženým výberom 
zamestnancov sa stredisko Cedefop sa rozhodlo pre efektívnu a účinnú finalizáciu výberového 
konania. 

b) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením. 

3.14.10. 

a) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením. 

b) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením. 

c) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením. 

3.14.11. 

a) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením a už podniklo okamžité kroky na riešenie odporúčania 
Dvora audítorov. 

b) Stredisko Cedefop súhlasí so zistením a už podniklo okamžité kroky na riešenie odporúčania 
Dvora audítorov. 
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3.15. Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) 

Úvod 

3.15.1. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb („ECDC“), so sídlom v 
Štokholme, bolo zriadené na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
851/200487. ECDC zbiera a šíri informácie o prevencii a kontrole ľudských chorôb a poskytuje 
vedecké stanoviská k týmto témam. ECDC tiež koordinuje európsku sieť orgánov pôsobiacich v 
tejto oblasti. Na ilustrácii 3.15.1 sú uvedené hlavné údaje o ECDC88. 

Ilustrácia 3.8.1 – Hlavné údaje o centre ECDC 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných 

v priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka centra ECDC za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytlo centrum ECDC. 

Zvýšenie rozpočtu možno vysvetliť novými činnosťami pridelenými ECDC v súvislosti so 
zriadením Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.15.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
87 Nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 

chorôb. 

88 Viac informácií o úlohe a činnostiach centra ECDC je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Rozpočet (mil. EUR)*

271

311

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením centra 
ECDC. 

3.15.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia centra ECDC, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.15.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb („ECDC“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov89 a výkazov o plnení rozpočtu ECDC90 za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.15.5. Zastávame názor, že účtovná závierka centra ECDC za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu centra 
ECDC k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
89 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

90 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.15.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.15.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 
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Odpoveď centra ECDC 
Stredisko vzalo na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.16. Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) 

Úvod 

3.16.1. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín („EFSA“), so sídlom v Parme, bol zriadený 
na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200291. EFSA poskytuje 
vedecké informácie nevyhnutné na vypracovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa potravín 
a bezpečnosti potravín, zbiera a analyzuje údaje, ktoré umožňujú identifikáciu a monitorovanie 
rizík, a poskytuje nezávislé informácie o týchto rizikách. Na ilustrácii 3.16.1 sú uvedené hlavné 
údaje o úrade EFSA92. 

Ilustrácia 3.16.1 – Hlavné údaje o úrade EFSA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka úradu EFSA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol úrad EFSA. 

                                                             
91 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky 

potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín. 

92 Viac informácií o úlohe a činnostiach úradu EFSA je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Rozpočet (mil. EUR)*

481

516

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.16.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením úradu EFSA. 

3.16.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia úradu EFSA, osôb 
a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.16.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín („EFSA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov93 a výkazov o plnení rozpočtu94 úradu EFSA za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
93 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

94 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.16.5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu EFSA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu 
EFSA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.16.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.16.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.16.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 Je potrebné posilniť nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo 
podriadený riaditeľovi EFSA (administratívne) a správnej rade (funkčne). 

Zodpovednosť voči riaditeľovi: 

Zatiaľ nevykonané 

Zodpovednosť voči správnej rade: 

Dokončené 

2020 

V roku 2020 boli na siedmich riadiacich pozíciách úradu EFSA dočasní 
manažéri. Šesť z týchto pracovných miest nebolo obsadených viac ako 
rok. Jedno pracovné miesto zostalo neobsadené deväť rokov. Táto 
neistota, pokiaľ ide o manažérske pozície, môže ohroziť vedenie a 
strategickú kontinuitu úradu EFSA. 

Dokončené 
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Odpoveď úradu EFSA 
3.16.5 Úrad potvrdzuje, že prijal správu Dvora audítorov, ktorá neobsahovala výhrady, a víta 
jeho bezvýhradné stanoviská k spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti 
príslušných transakcií. 
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3.17. Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť (EIGE) 

Úvod 

3.17.1. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť („EIGE“), so sídlom vo Vilniuse, bol zriadený 
na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/200695. Inštitút EIGE zbiera, 
analyzuje a šíri informácie o rodovej rovnosti, vytvára, analyzuje, hodnotí a šíri metodické 
nástroje na podporu integrácie rodovej rovnosti do všetkých politík EÚ. Na ilustrácii 3.17.1 sú 
uvedené hlavné údaje o inštitúte EIGE96. 

Ilustrácia 3.17.1 – Hlavné údaje o inštitúte EIGE 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka inštitútu EIGE za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol inštitút EIGE. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.17.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
95 Nariadenie (ES) č. 1922/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. 

96 Viac informácií o úlohe a činnostiach inštitútu EIGE je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Rozpočet (mil. EUR)*

43

42

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením inštitútu 
EIGE. 

3.17.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia inštitútu EIGE, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.17.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť („EIGE“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov97 a výkazov o plnení rozpočtu98 inštitútu EIGE 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.17.5. Zastávame názor, že účtovná závierka inštitútu EIGE za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
inštitútu EIGE k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
97 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

98 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 



 167 

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) 

 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.17.6. Upozorňujeme na poznámku 4.1 v účtovnej závierke, v ktorej inštitút EIGE 
zverejnil podmienený záväzok vo výške 22 224 EUR, ktorý vznikne, ak litovský najvyšší súd 
dospeje k zápornému rozhodnutiu v prebiehajúcom prípade týkajúcom sa dočasných 
agentúrnych pracovníkov pracujúcich v inštitúte EIGE. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.17.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.17.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.17.9. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.17.10. V máji 2020 inštitút EIGE vyhlásil výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom zostaviť 
zoznam externých odborníkov, ktorí budú pomáhať inštitútu EIGE v konkrétnych oblastiach 
činnosti. Hoci prekladateľské služby neboli v rozsahu výzvy, použila sa na obstaranie aj týchto 
služieb. V dôsledku toho si inštitút EIGE nemohol vybrať najvhodnejších uchádzačov. Táto 
výzva na vyjadrenie záujmu nebola v súlade s článkami 160 a 237 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Zistili sme tiež, že päť platieb uhradených v roku 2021 za služby poskytnuté 
odborníkmi vybranými v rámci výzvy na vyjadrenie záujmu sa týkalo prekladov. Keďže 
prekladateľské služby boli mimo rozsahu výzvy, tieto platby v celkovej hodnote 12 200 EUR sú 
v rozpore s pravidlami. 
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Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.17.11. V jednom postupe prijímania zamestnancov sme zistili niekoľko nedostatkov, 
ktoré ohrozujú zásady transparentnosti a rovnakého prístupu: 

a) Členovia výberovej komisie podpísali svoje vyhlásenia o dôvernosti a neexistencii 
konfliktu záujmov až po tom, ako boli uchádzači zaradení do užšieho výberu. 

b) Inštitút EIGE nevypracoval podrobné pokyny, ako udeľovať body podľa rôznych 
výberových kritérií. To viedlo k výrazným rozdielom v tom, ako rôzni členovia 
výberovej komisie udelili body uchádzačom. 

c) Inštitút EIGE pred preskúmaním prihlášok nestanovil minimálny počet bodov ani 
maximálny počet uchádzačov, ktorí mali byť zaradení do užšieho výberu na 
pohovory alebo do fázy písomných testov. 

d) Medzi niektorými kritériami, na základe ktorých boli uchádzači hodnotení, a 
kritériami uvedenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste nebolo priame 
prepojenie. 

e) Inštitút EIGE neudelil uchádzačom z užšieho zoznamu body na základe ich 
záverečných pohovorov, čo bol krok, ktorý predchádzal rozhodnutiu o tom, ktorý z 
nich bude prijatí do zamestnania. 

3.17.12. EIGE zaviedol osobitné postupy na výber vyslaných národných expertov. Zistili 
sme, že v jednom výberovom konaní inštitút EIGE nedodržal časť svojich vlastných postupov. 
Tieto opomenutia ohrozujú transparentnosť a objektívnosť výberového konania pre vyslaných 
národných expertov a poukazujú na nedostatky vo vnútorných kontrolách inštitútu EIGE. 

3.17.13. V jednom postupe verejného obstarávania všetci štyria členovia hodnotiacej 
komisie vymenovaní na hodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk boli z 
toho istého oddelenia inštitútu EIGE. Je to v rozpore s článkom 150 ods. 3 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.17.14. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

V rámcovej zmluve s agentúrou dočasného zamestnávania sa 
nevyžadovalo, aby dodržala určité právne požiadavky (t. j. poskytnúť 
svojim pracovníkom rovnaké pracovné podmienky ako majú zamestnanci 
inštitútu EIGE). Neexistuje dôkaz o tom, že by inštitút EIGE sám vykonal 
takéto porovnanie. EIGE by mal analyzovať pracovné podmienky svojich 
dočasných agentúrnych zamestnancov a zabezpečiť, aby boli v súlade s 
európskym a vnútroštátnym pracovným právom. 

Dokončené 

2019, 2020 

V roku 2019 a 2020 EDA dospel k záveru, že v postupoch inštitútu EIGE 
použitých na výber a najímanie externých expertov systematicky chýbal 
spoľahlivý audítorský záznam (vymedzený v článku 36 ods. 3 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách). V dôsledku toho boli všetky následné platby 
uhradené na základe týchto zmlúv v rozpore s pravidlami. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019, 2020 

V rozpočte na rok 2019 a 2020 inštitút EIGE nezahrnul príjmy vo výške 
550 000 EUR a 378 950 EUR pripísané v rámci nástroja predvstupovej 
pomoci na vykonávanie opatrenia „Väčšia schopnosť kandidátskych 
krajín a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ merať a 
monitorovať vplyv politík v oblasti rodovej rovnosti (2018 – 2021)“. 

Nevzťahuje sa 

2019 
Inštitút nevykonal ex post kontroly operácií a plnenia rozpočtu od 
septembra 2016. Plán ex post kontrol založený na konkrétnych rizikách 
by prispel k zlepšeniu prostredia vnútornej kontroly inštitútu EIGE. 

Dokončené 
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Odpoveď inštitútu EIGE 
3.17.6. Najvyšší súd Litvy vydal rozhodnutie 23. februára 2022. Súd rozhodol v prospech 
dočasných pracovníkov, a tak potvrdil, že sa mala uplatniť  zásada rovnakého zaobchádzania. 
Inštitút EIGE bol v tomto prípade treťou stranou a neboli voči nemu vznesené žiadne priame 
nároky. 

3.17.10. EIGE berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov a nezamestná externých 
odborníkov na prekladateľské služby. Takéto služby sa obstarajú prostredníctvom verejného 
obstarávania. Databáza odborníkov sa bude aj naďalej používať na služby zabezpečenia kvality 
a preskúmanie jazyka zohľadňujúceho rodové hľadisko. 

3.17.3. EIGE berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov a bude sa zaoberať zistenými 
nedostatkami v oblasti vnútornej kontroly: 

a) Pracovný postup zavedený v rozhodnutí riaditeľa č. 136 z 11. júla 2017 o výberových 
konaniach na prijímanie zamestnancov bude aktualizovaný, aby sa objasnili postupy 
posudzovania dôvernosti a konfliktu záujmov. 

b) Pre výberové komisie budú vypracované podrobné pokyny, ako udeľovať body podľa 
výberových kritérií. 

c) Všeobecný prístup inštitútu EIGE v rámci výberových konaní sa formalizuje. 
d) EIGE následne primerane upraví svoje postupy prijímania zamestnancov. 
e) EIGE akceptuje túto pripomienku ako osvedčený postup. Po zohľadnení odporúčania 

výberovej komisie a zistení hodnotiaceho centra však môže menovací orgán následne 
vymenovať akéhokoľvek uchádzača z rezervného zoznamu. 

3.17.12. EIGE berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a bude riešiť zistené nedostatky 
v oblasti vnútornej kontroly. EIGE zreviduje postup prijímania vyslaných národných expertov 
s cieľom zjednodušiť ho. 

3.17.13. EIGE berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a objasní postupy hodnotiacich 
výborov v usmerneniach a vzoroch pre verejné obstarávanie. 
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3.18. Európsky orgán práce (ELA) 

Úvod 

3.18.1. Európsky orgán práce („ELA“), so sídlom v Bratislave, bol zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114999 a 26. mája 2021 dosiahol finančnú 
autonómiu100. Orgán ELA zabezpečuje, aby sa pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovnej sily a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným 
spôsobom, čím sa občanom a podnikom uľahčí využívanie výhod vnútorného trhu. Orgán ELA 
začal svoju činnosť 17. 10. 2019 a od 26. 5. 2021 je finančne nezávislý. Na ilustrácii 3.18.1 sú 
uvedené hlavné údaje o orgáne ELA101. 

Ilustrácia 3.18.1 – Hlavné údaje o orgáne ELA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka orgánu ELA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol orgán ELA. 

                                                             
99 Nariadenie (EÚ) 2019/1149, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce. 

100 Rozhodnutie správnej rady č. 5/2021 zo 7. mája 2021 o požiadavkách na finančnú 
autonómiu ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Viac informácií o úlohe a činnostiach orgánu ELA je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.ela.europa.eu. 

31

Rozpočet (mil. EUR)*

84

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.18.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením orgánu ELA. 

3.18.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia orgánu ELA, osôb 
a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.18.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho orgánu práce („ELA“), ktorá pozostáva z 
finančných výkazov102 a výkazov o plnení rozpočtu103 orgánu ELA za rozpočtový 
rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
102 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

103 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.18.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ELA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ELA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.18.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.18.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.18.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.18.9. Orgán ELA zaznamenal v systéme ABAC Assets a v inventárnom zázname aktíva 
v celkovej hodnote 73 118 EUR. Tieto aktíva pozostávali najmä z kancelárskeho nábytku. Orgán 
ELA pridelil každej položke inventárne identifikačné číslo a budúce miesto. V dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 však aktíva neboli v čase konania auditu označené a ešte neboli 
umiestnené na určených miestach. Chýbajúce úplné a aktualizované inventáre, v ktorých by sa 
uvádzalo umiestnenie hmotného majetku orgánu ELA, je v rozpore s článkom 87 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť orgánu ELA zabezpečiť ochranu 
svojich aktív. 
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3.18.10. Orgán ELA podpísal 11. decembra 2020 konkrétnu zmluvu na činnosti odbornej 
prípravy Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES), ktorá sa vzťahuje na prvý štvrťrok 
2021. Hodnota zákazky bola 299 437 EUR. Nová rámcová zmluva na poskytovanie odbornej 
prípravy EURES bola podpísaná 9. novembra 2021. Hodnota tejto rámcovej zmluvy bola 12 mil. 
EUR; maximálne trvanie bolo 48 mesiacov. V roku 2021 sa v súvislosti s touto rámcovou 
zmluvou neuhradili žiadne platby. Orgán ELA nezaviedol ex ante a ex post kontroly operačných 
a finančných aspektov činností odbornej prípravy na základe priamych dôkazov z vykonaných 
činností odbornej prípravy. Namiesto toho sa spoliehal na správy, ktoré predložili školitelia. 
Chýbajúce formálne stanovené postupy založené na priamych dôkazoch môžu predstavovať 
riziko pre vykonávanie smerníc o riadení a pre dosiahnutie cieľov orgánu ELA. 

3.18.11. Orgán ELA zatiaľ neprijal plán na zabezpečenie kontinuity činností. Chýbajúci 
zavedený a ucelený plán na zabezpečenie kontinuity činností predstavuje závažný vnútorný 
nedostatok v postupoch orgánu ELA. 

3.18.12. Správna rada orgánu ELA schválila chartu úloh Útvaru Európskej komisie pre 
vnútorný audit a rámec vnútornej kontroly orgánu ELA. ELA však zatiaľ neprijal primeranú 
stratégiu riadenia rizík a kontroly. Neprijal ani poverovaciu listinu povoľujúceho úradníka, ani 
poverovaciu listinu povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, ani poverovaciu 
listinu účtovníka. Tieto nedostatky bránia vykonávaniu rámca vnútornej kontroly orgánu ELA. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Odpoveď orgánu ELA 
3.18.9 Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 bol hmotný majetok 
(stoličky a stoly) len nedávno umiestnený do určených priestorov podľa plánu umiestnenia 
a počtu zamestnancov. Proces označovania tohto majetku stále prebieha, fyzické ukončenie 
inventarizácie je naplánované na nasledujúci mesiac. 

3.18.10 Orgán ELA uznáva, že je potrebné interne vytvoriť vhodnú štruktúru, zaviesť 
formalizované postupy založené na priamych dôkazoch, aby sa zabezpečilo, že sa budú 
uplatňovať smernice o riadení a finančné subjekty prijmú potrebné opatrenia na riešenie rizík 
nedosiahnutia cieľov subjektu. 

3.18.11 V dôsledku situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa kontinuita činnosti každodenne 
zabezpečovala prostredníctvom telepráce. Orgán ELA si uvedomuje dôležitosť komplexného 
dokumentu opisujúceho plán za zabezpečenie kontinuity činností, ktorého dokončenie sa 
plánuje v roku 2023. 

3.18.12 V nadväznosti na audit Európskeho dvora audítorov orgán ELA ukončil proces 
hodnotenia rizík. Orgán ELA má zavedených niekoľko politík a postupov na vykonávanie rámca 
vnútornej kontroly a neprestajne pracuje na ďalšom posilňovaní svojho ICF a plánuje prijatie 
príslušných štatútov. Orgán ELA si uvedomuje dôležitosť dokončenia tohto rámca na udržanie 
prevádzkovej a finančnej výkonnosti. 
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3.19. Európska agentúra pre lieky 
(EMA) 

Úvod 

3.19.1. Európska agentúra pre lieky („EMA“), so sídlom v Amsterdame, bola zriadená na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004104. Agentúra EMA funguje 
v rámci celoeurópskej siete a koordinuje vedecké zdroje, ktoré jej poskytli vnútroštátne 
orgány, aby sa zabezpečilo hodnotenie a dohľad nad výrobkami na humánne a veterinárne 
použitie. Agentúra EMA je nástupcom Európskej agentúry pre hodnotenie liekov zriadenej 
nariadením Rady (EHS) č. 2309/93105. Na ilustrácii 3.19.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre 
EMA106. 

Ilustrácia 3.19.1 – Hlavné údaje o agentúre EMA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EMA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EMA. 

                                                             
104 Nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní 

liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito 
liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky. 

105 Nariadenie Rady (EHS) č. 2309/93, na základe ktorého sa stanovujú postupy spoločenstva 
v oblasti povoľovania a kontroly liekov pre použitie v humánnej a veterinárnej medicíne 
a zriaďuje sa Európska agentúra na hodnotenie liekov. 

106 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EMA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Rozpočet (mil. EUR)*

834

878

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.19.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EMA. 

3.19.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EMA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.19.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky („EMA“), ktorá pozostáva z 
finančných výkazov107 a výkazov o plnení rozpočtu108 agentúry EMA za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.19.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EMA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
107 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

108 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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agentúry EMA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.19.6. Upozorňujeme na poznámky 3.1.3, 4.8.1 a 4.8.2 v účtovnej závierke 
agentúry EMA, ktoré obsahujú významné informácie týkajúce sa povinností v súvislosti s 
nehnuteľnosťami. Nájomná zmluva na bývalé priestory agentúry EMA v Londýne platí do 
roku 2039 a nezahŕňa doložku o výnimke, no priestory je možné pod podmienkou súhlasu 
prenajímateľa prenajať alebo postúpiť tretiemu subjektu. V júli 2019 dosiahla agentúra 
EMA s prenajímateľom dohodu a svoje bývalé priestory prenajala s účinnosťou od júla 
2019 podnájomníkovi za podmienok, ktoré sa zhodujú s podmienkami hlavnej nájomnej 
zmluvy. Zmluva o podnájme je platná až do skončenia platnosti nájomnej zmluvy agentúry 
EMA v júni 2039. Keďže EMA zostáva zmluvnou stranou hlavnej nájomnej zmluvy, mohlo 
by sa v prípade neplnenia povinností zo strany podnájomníka stať, že za celú výšku 
zostávajúcej pohľadávky v rámci nájomnej zmluvy ponesie zodpovednosť agentúra.  
K 31. decembru 2021 dosahovala odhadovaná suma zatiaľ neuhradeného nájomného, 
súvisiacich služobných poplatkov a poistenia, ktoré má EMA zaplatiť do konca nájomného 
obdobia, spolu 383 mil. EUR. Zaznamenali sme, že agentúra EMA a jej správna rada 
zdôraznili, že túto záležitosť je potrebné vyriešiť na politickej úrovni s Európskou komisiou 
a Európskym parlamentom. Náš výrok neobsahuje výhradu v súvislosti s touto 
skutočnosťou. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.19.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.19.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.19.9. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 
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Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.19.10. V dvoch kontrolovaných postupoch prijímania zamestnancov sme zistili 
niekoľko procesných nedostatkov, ktoré ohrozujú zásady transparentnosti a rovnakého 
prístupu. 

a) V oznámeniach o voľných pracovných miestach neboli jasne prepojené výberové 
kritériá s fázami výberového konania (ako je predbežný výber, písomné a ústne 
testy). Takisto v nich nebol stanovený počet bodov, ktoré musia uchádzači 
dosiahnuť, aby mohli byť zaradení do rezervného zoznamu, ani počet uchádzačov, 
ktorí mali byť zaradení do rezervného zoznamu. 

b) Niektorí členovia výberovej komisie vyhlásili konflikt záujmov v súvislosti s 
niektorými uchádzačmi. V záverečnej hodnotiacej správe sa však neuvádzalo, ako sa 
tieto konflikty záujmov riešili. 

c) V jednom z týchto dvoch postupov sa výberová komisia rozhodla neposúdiť všetky 
uverejnené výberové kritériá a namiesto toho hodnotila uchádzačov na základe 
jedného dodatočného kritéria, ktoré nebolo uvedené v oznámeniach o voľných 
pracovných miestach. V prípade niektorých kritérií neboli jasné usmernenia, ako 
udeľovať body. 

3.19.11. V rámci postupu verejného obstarávania týkajúceho sa rámcovej zmluvy na 
obdobie najviac štyroch rokov agentúra EMA stanovila požiadavku na finančnú a ekonomickú 
spôsobilosť, a to aby mali subjekty ročný obrat vo výške 11 mil. EUR, čo je maximálna úroveň 
povolená v bode 19 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách vzhľadom na to, že 
odhadovaná hodnota zákazky bola 22 mil. EUR. Skutočná hodnota zákazky však bola len 
polovičná oproti pôvodnému odhadu. Nadhodnotenie hodnoty zákazky agentúrou EMA 
znamenalo, že prahová hodnota, ktorú použila, bola takmer dvojnásobná, ako by to umožnilo 
nariadenie o rozpočtových pravidlách, ak by sa odhad agentúry približoval skutočnosti. Nižšia 
prahová hodnota by mohla umožniť viacerým spoločnostiam predložiť ponuky. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.19.12. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2016/2017/2018 

Parlament a Rada poverili agentúru EMA vykonávaním nariadení o 
dohľade nad liekmi (1027/2012) a klinickom skúšaní (536/2014), ktoré si 
vyžaduje vývoj a prevádzkovanie dvoch komplexných celoeurópskych IT 
systémov. Keďže agentúra EMA nemala vlastné interné zdroje, využívala 
konzultantov do takej miery, že sa stala kriticky závislá od externých 
expertov. Kontrola nad tvorbou a vykonávaním projektov bola 
nedostatočná, projekty sa výrazne oneskorili a náklady sa výrazne zvýšili. 
Agentúra EMA by mala urýchliť vykonávanie zmierňujúcich opatrení, a to 
nielen na dokončenie prebiehajúcich IT projektov, ale aj preto, aby sa 
pripravila na dôležité nové projekty. 

Dokončené 

za dohľad nad liekmi 

Prebieha 

za klinické skúšania 

2016 V zriaďujúcom nariadení sa vyžaduje vykonanie externého hodnotenia 
agentúry EMA a jej činností Komisiou každých len desať rokov. Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 

Pri postupe verejného obstarávania musia verejní obstarávatelia v 
relevantných prípadoch rozdeliť zákazky na jednotlivé časti a venovať 
pozornosť potrebe umožniť širokú hospodársku súťaž. Technické 
špecifikácie musia uchádzačom umožňovať rovnaký prístup k postupom 
obstarávania a nesmú viesť k vytváraniu neodôvodnených prekážok pre 
verejné výberové konanie. 

Dokončené 

2019 

Agentúra EMA vyhlásila postup obstarávania kombinujúci dve 
nesúvisiace služby v jednom segmente. To mohlo obmedziť počet 
uchádzačov, ktorí by potenciálne mohli mať záujem predložiť ponuku 
buď na jeden alebo druhý súbor služieb. Spravodlivá hospodárska súťaž 
bola teda narušená. Agentúra EMA navyše predĺžila trvanie zmluvy zo 
štyroch na šesť rokov na základe nedostatočných dôvodov na takéto 
predĺženie. 

Nevzťahuje sa 

2019 

Agentúra EMA uzavrela rámcovú zmluvu s troma spoločnosťami na 
poskytnutie dočasných zamestnancov. Cenový prvok mal podľa 
špecifikácií obstarávania zahŕňať konverzný faktor hodinovej sadzby 
zahŕňajúci všetky poplatky na hrubú hodinovú odmenu dočasných 
pracovníkov v konkrétnych kategóriách zamestnancov. Agentúra EMA 
nám však neposkytla rozpis odhadovaných hrubých nákladov na 
zamestnancov pre dočasných pracovníkov v jednotlivých požadovaných 
kategóriách zamestnancov. V dôsledku toho nebola agentúra schopná 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

vyhodnotiť, či marža alebo hrubý zisk poskytovateľa služieb boli v 
porovnaní s podobnými zmluvami primerané. 

2019 

Agentúra EMA poskytla svojim zamestnancom dodatočný príspevok na 
cestu z Londýna do jej priestorov v Amsterdame. Táto suma bola 
vypočítaná na základe ceny lístka v business triede namiesto ceny v 
ekonomickej triede. Dospeli sme k záveru, že agentúra pri výpočte 
doplnkového príspevku na cestovné málo zohľadnila zásadu 
hospodárnosti. 

Prebieha 

2020 
Výberové komisie v postupoch prijímania zamestnancov boli 
vymenované len e-mailom zaslaným vedúcim kancelárie výkonného 
riaditeľa bez formálneho schválenia výkonným riaditeľom. 

Dokončené 

2020 

V rámcovej zmluve o stravovacích a reštauračných službách boli ceny v 
roku 2020 zmenené, aj keď to zmluva neumožňovala. Navyše pri 
kontrolovanej platbe vo výške 125 954 EUR, uhradenej v marci 2020, 
agentúra EMA nedokázala overiť, či bola suma fakturovaná dodávateľom 
správna. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry EMA 
Európska agentúra pre lieky (ďalej len „agentúra“ alebo „EMA“) víta kladné stanovisko Dvora 
audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2021 a zákonnosti a správnosti príslušných 
transakcií. 

3.19.6. Problém priestorov v Londýne vznikol v dôsledku jednostranného rozhodnutia 
Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. Pôvodne bola táto téma zahrnutá do rokovacej 
pozície EÚ, ale neskôr sa od nej upustilo. V  súlade s inštitucionálnym prístupom EÚ agentúra 
potom hľadala alternatívne riešenie a prenajala priestory v súlade s obmedzeniami 
stanovenými rozpočtovým orgánom EÚ. Agentúra a jej správna rada sa obávajú, že namiesto 
toho, aby sa agentúra v maximálnej možnej miere sústredila na plnenie svojho poslania, 
ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia, teraz musí spravovať majetok určený 
na podnikanie v tretej krajine a presmerovať ľudské a finančné zdroje od povinností v oblasti 
verejného zdravia pre občanov EÚ. Agentúra a spolu s ňou aj inštitúcie EÚ sa budú musieť 
zaoberať touto záležitosťou ďalších 17 rokov, až do roku 2039. Napriek dohodnutým zárukám 
nie je riešenie, ktorým je prenájom budovy, bez rizika, pričom kríza v súvislosti s ochorením 
COVID-19 ho len zvýšila. Preto je potrebné riešiť túto tému na správnej politickej úrovni a nájsť 
pre agentúru dlhodobé riešenie. 

3.19.10. a) Agentúra berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov. V aktuálne 
vypracovaných usmerneniach pre manažérov o prijímaní pracovníkov sa stanovia prahové 
hodnoty (počet uchádzačov, ktorí sa majú zaradiť do rezervného zoznamu), ktoré sa budú 
uplatňovať pri všetkých výberových konaniach. Po prijatí usmernení pre vedúcich pracovníkov 
o prijímaní pracovníkov budú uchádzači o tom náležite informovaní. V záujme väčšej jasnosti 
budú v záverečnej správe o každom výberovom konaní jasne uvedené aj hodnotiace stupnice 
agentúry. 
b) Konflikty záujmov sa riadili v súlade s politikou agentúry. Agentúra berie na vedomie 
pripomienku a tieto informácie zahrnie do záverečnej hodnotiacej správy. 
c) Vzhľadom na to, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste predstavuje právny rámec pre 
každé výberové konanie, agentúra berie na vedomie pripomienku a bude sa snažiť prispôsobiť 
svoj vnútorný postup. 
 
3.19.11. Minimálny obrat bol stanovený v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách na 
základe hodnoty zákazky podľa odhadu uskutočneného v tom čase. EMA uznáva, že konečná 
hodnota zákazky bola výrazne nižšia. V rámci tohto verejného obstarávania bola väčšina 
spoločností zoskupená do konzorcií s cieľom zvýšiť schopnosť dodávať komplexný informačný 
systém pre klinické skúšanie (CTIS), čo viedlo k výrazne vyššiemu obratu (v priemere 50-krát 
vyššiemu) ako je uvedený minimálny obrat vo výške 11 miliónov EUR. EMA sa preto domnieva, 
že to nemalo negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Agentúra berie na vedomie pripomienku 
a bude pokračovať v dôkladnom posudzovaní požiadaviek na minimálny obrat s ohľadom 
na obchodné požiadavky. 
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3.20. Európska prokuratúra (EPPO) 

Úvod 

3.20.1. Európska prokuratúra („EPPO“) so sídlom v Luxemburgu bola zriadená 
nariadením (EÚ) 2017/1939109 s cieľom vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné 
záujmy EÚ. V súčasnosti sa na EPPO zúčastňuje 22 členských štátov EÚ. Každý z týchto 
členských štátov menuje do EPPO európskeho prokurátora, ktorý tvorí kolégium EPPO a jeho 
riadiaci orgán. Kolégiu predsedá hlavný európsky prokurátor. Každý zúčastnený členský štát má 
tiež aspoň dvoch európskych delegovaných prokurátorov, ktorí vedú vyšetrovania vo svojej 
domovskej krajine. EPPO začala svoju činnosť 1. júna 2021 a od 24. júna 2021 je finančne 
nezávislá. Na ilustrácii 3.20.1 sú uvedené hlavné údaje o EPPO110. 

Ilustrácia 3.20.1 – Hlavné údaje o EPPO 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka EPPO za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch zamestnancov 
poskytla EPPO. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.20.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením EPPO. 

                                                             
109 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely 

zriadenia Európskej prokuratúry. 

110 Viac informácií o úlohe a činnostiach EPPO je dostupných na jej webovom sídle: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Rozpočet (mil. EUR)*

122

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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3.20.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia EPPO, osôb a 
subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.20.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej prokuratúry („EPPO“), ktorá pozostáva z 
finančných výkazov111 a výkazov o plnení rozpočtu112 EPPO za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.20.5. Zastávame názor, že účtovná závierka EPPO za rok končiaci sa 31. decembra 
2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu EPPO k 31. 
decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za 
príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými 
pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne 
prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
111 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

112 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zdôraznenie skutočnosti 

3.20.6. Upozorňujeme na poznámku 2.1, 2.2 a 3.1 v konečnej účtovnej závierke 
EPPO, v ktorej sa uvádza, že väčšina aktív zahrnutých do účtovnej závierky bola z Komisie 
prevedená na EPPO bezplatne. Upozorňujeme tiež na poznámku 4.2, v ktorej sa uvádza, 
že EPPO dostala od hostiteľského členského štátu bezplatne kancelárske priestory. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.20.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.20.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.20.9. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.20.10. V roku 2021 bolo 21 % platieb EPPO uskutočnených oneskorene. Okrem toho 
sa EPPO pri spracúvaní platieb spoliehala na dočasných zamestnancov, čo je v rozpore s jej 
rozpočtovými pravidlami113. Tieto nedostatky odrážajú aj chýbajúce zdroje vyčlenené na 
funkcie financovania a verejného obstarávania a predstavujú nedostatky v riadení ľudských 
zdrojov EPPO. 

3.20.11. EPPO ešte nepodpísala dohodu o prenájme na svoje priestory s hostiteľským 
členským štátom, ako sa uvádza v článku 3.2 dohody o sídle. Chýbajúca písomná nájomná 

                                                             
113 Článok 41 ods. 1 rozhodnutia kolégia EPPO 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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zmluva pripravuje EPPO a jej zamestnancov o istotu a stabilitu potrebnú na plnenie ich 
povinností. 

3.20.12. EPPO zatiaľ nezaviedla ucelené vnútorné postupy týkajúce sa jej organizačnej 
štruktúry a ex ante kontrol súvisiacich s operačnými a finančnými aspektmi jej operácií. 
Chýbajúce oficiálne postupy bránia vykonávaniu smerníc o riadení a môžu predstavovať riziko 
pre dosiahnutie cieľov EPPO. 

3.20.13. EPPO zatiaľ neprijala ucelený plán na zabezpečenie kontinuity činností. 
Chýbajúci zavedený a ucelený plán na zabezpečenie kontinuity činností predstavuje závažný 
vnútorný nedostatok v postupoch EPPO. 

3.20.14. V jednom postupe prijímania zamestnancov sme nenašli žiadny dôkaz o tom, 
že by EPPO pred preskúmaním prihlášok stanovila minimálny počet bodov, ktoré museli 
uchádzači získať, aby boli zaradení do užšieho výberu. To ohrozuje zásady transparentnosti a 
rovnakého prístupu. 
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Odpoveď EPPO 
3.20.10. 34 % oneskorených platieb sa oneskorilo o jeden deň a 75 % oneskorených platieb sa 
oneskorilo o menej ako päť dní. Európska prokuratúra však uznáva, že jej kapacita spracúvať 
faktúry včas by sa mala zlepšiť. Keďže objem jej činnosti vzrástol a pridelili sa jej zamestnanci, 
vyžadovalo si čo najskoršie začatie stíhania a vyšetrovania dynamické prispôsobenie rámca 
kontroly Európskej prokuratúry. Tieto obmedzenia viedli k akceptovaniu obmedzeného 
a transparentne zverejneného využitia dočasných zamestnancov ako súčasť zavedeného 
riadenia založeného na rizikách. V širšom kontexte zdravotnej krízy Európska prokuratúra 
pokračovala počas roku 2021 v nábore zamestnancov s cieľom posilniť svoje operačné 
a administratívne kapacity. 
 
3.20.11 Presadzovanie konkrétneho harmonogramu, v rámci ktorého má hostiteľský členský 
štát vymedziť podmienky zmluvy o prenájme, nepatrí do pôsobnosti Európskej prokuratúry. 
Európska prokuratúra vykonala náležitú starostlivosť tým, že spolupracovala s hostiteľským 
členským štátom a pripomenula mu jeho povinnosti v tejto oblasti. Európska prokuratúra 
podpísala zmluvu o prenájme v marci 2022 a zaslala ju hostiteľskému členskému štátu na 
podpis. 

3.20.12. Európska prokuratúra od získania finančnej autonómie od Európskej komisie (24. júna 
2021) naďalej uplatňovala rovnaké normy pre overovanie, ako keď fungovala v rámci Európskej 
komisie.  Európska prokuratúra berie zistenie na vedomie a potvrdzuje, že dokončuje vlastné 
postupy v tejto oblasti. 

3.20.13. V roku 2021 sa inicioval plán na zabezpečenie kontinuity činností Európskej 
prokuratúry, ktorý by sa mal schváliť počas roku 2022. 

3.20.14. Európska prokuratúra berie na vedomie zistenie EDA a potvrdzuje svoj záväzok 
k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu so všetkými uchádzačmi. 
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3.21. Európska nadácia pre odborné 
vzdelávanie (ETF) 

Úvod 

3.21.1. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie („ETF“), so sídlom v Turíne, bola 
zriadená na základe nariadenia Rady (EHS) č. 1360/90114 (prepracované znenie nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008115). Úlohou nadácie ETF je podporovať 
reformu odborného vzdelávania v partnerských krajinách Európskej únie. Nadácia na tento 
účel pomáha Európskej komisii pri vykonávaní rôznych programov týkajúcich sa odbornej 
prípravy. Na ilustrácii 3.21.1 sú uvedené hlavné údaje o nadácii ETF116. 

Ilustrácia 3.21.1 – Hlavné údaje o nadácii ETF 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka nadácie ETF za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla nadácia ETF. 

                                                             
114 Nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie. 

115 Nariadenie (ES) č. 1339/2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie 
(prepracované znenie). 

116 Viac informácií o úlohe a činnostiach nadácie ETF je dostupných na jej webovom sídle: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Rozpočet (mil. EUR)*

124

130

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.ENG
http://www.etf.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.21.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením nadácie 
ETF. 

3.21.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia nadácie ETF, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.21.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie („ETF“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov117 a výkazov o plnení rozpočtu118 nadácie ETF 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.21.5. Zastávame názor, že účtovná závierka nadácie ETF za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
117 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

118 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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nadácie ETF k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.21.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.21.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.21.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Pri postupe verejného obstarávania týkajúceho sa služieb agentúry 
dočasného zamestnávania ETF použila kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré pozostávali najmä z nekonkurenčných cenových prvkov. Nadácia 
ETF by mala použiť kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú zamerané 
na konkurenčné cenové prvky. 

Zatiaľ nevykonané 

(až do skončenia platnosti zmluvy v roku 2023) 

2020 

Nadácia ETF nedodržala zásadu vnútornej kontroly č. 12 svojho vlastného 
rámca vnútornej kontroly, podľa ktorej musí všetky odchýlky od 
predpisov a postupov zaznamenať v evidencii výnimiek. Pri audite sme 
zistili niekoľko odchýlok od stanovených postupov, ktoré mali byť 
zaznamenané v evidencii výnimiek. 

Dokončené 
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Odpoveď nadácie ETF 
Nadácia berie na vedomie správu Dvora audítorov.  
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3.22. Európska agentúra pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) 

Úvod 

3.22.1. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci („EU-OSHA“), so 
sídlom v Bilbau, bola zriadená na základe nariadenia Rady (ES) č. 2062/94119, ktoré bolo 
zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 
2019120. Úlohou agentúry EU-OSHA je zhromažďovať a šíriť informácie o prioritách členských 
štátov a EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podporovať organizácie 
členských štátov a EÚ zapojené do formulovania a vykonávania politík v tejto oblasti. Na 
ilustrácii 3.22.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre EU-OSHA121. 

Ilustrácia 3.22.1 – Hlavné údaje o agentúre EU-OSHA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EU-OSHA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EU-OSHA. 

                                                             
119 Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci. 

120 Nariadenie (EÚ) 2019/126, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA). 

121 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EU-OSHA je dostupných na jej webovom 
sídle: www.osha.europa.eu. 

20

22

Rozpočet (mil. EUR)*

63

64

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.22.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EU-OSHA. 

3.22.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry  
EU-OSHA, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.22.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci (EU-OSHA), ktorá pozostáva z finančných výkazov122 a výkazov o plnení 
rozpočtu123 agentúry EU-OSHA za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 
2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
122 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

123 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.22.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EU-OSHA za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry EU-OSHA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.22.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.22.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.22.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.22.9. V rámci jedného otvoreného postupu verejného obstarávania rozdeleného na 
časti sme zaznamenali, že pre jednu z častí členovia hodnotiacej komisie podpísali vyhlásenie o 
neexistencii konfliktu záujmov až po zadaní zákazky. To predstavuje nedostatok postupu 
verejného obstarávania a je v rozpore s požiadavkami článkov 61 a 150 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.22.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2019 
bola vysoká v hlave II a v hlave III. Agentúra EU-OSHA by mala analyzovať 
dôvody nadmerného prenášania rozpočtových prostriedkov a 
zodpovedajúcim spôsobom zlepšiť plánovanie rozpočtu. 

Dokončené 

2019 
Sumy prenesených rozpočtových prostriedkov naznačujú, že sa 
nadhodnotili rozpočtové potreby, a sú v rozpore s rozpočtovou zásadou 
ročnej platnosti rozpočtu. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry EU-OSHA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.23. Európska nadácia pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok 
(Eurofound) 

Úvod 

3.23.1. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok 
(„Eurofound“), so sídlom v Dubline, bola zriadená na základe nariadenia Rady (EHS) č. 
1365/75124, ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/127125. Úlohou nadácie Eurofound je prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších 
životných a pracovných podmienok v EÚ prostredníctvom zvyšovania a šírenia poznatkov, 
ktoré sú relevantné pre túto oblasť. Na ilustrácii 3.23.1 sú uvedené hlavné údaje o nadácii 
Eurofound126. 

Ilustrácia 3.23.1 – Hlavné údaje o nadácii Eurofound 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka nadácie Eurofound za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla nadácia Eurofound. 

                                                             
124 Nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok. 

125 Nariadenie (EÚ) 2019/127 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok (Eurofound). 

126 Viac informácií o úlohe a činnostiach nadácie Eurofound je dostupných na jej webovom 
sídle: www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Rozpočet (mil. EUR)*

95

96

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) 

 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.23.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením nadácie 
Eurofound. 

3.23.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia nadácie 
Eurofound, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.23.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok („Eurofound“), ktorá pozostáva z finančných výkazov127 a výkazov o 
plnení rozpočtu128 nadácie Eurofound za rozpočtový rok končiaci sa 31. 
decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
127 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

128 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

 Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.23.5. Zastávame názor, že účtovná závierka nadácie Eurofound za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
nadácie Eurofound k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.23.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.23.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.23.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.23.9. V našej audítorskej správe za rozpočtový rok 2019129 sme dospeli k záveru, že 
postup obstarávania dodávok elektriny bol v rozpore s pravidlami. V dôsledku toho sú všetky 
následné platby uhradené na základe tejto zmluvy v rozpore s pravidlami. V roku 2021 
súvisiace platby dosiahli výšku 30 689 EUR. Predmetná zmluva sa skončila v júni 2021. 

                                                             
129 Bod 17 výročnej správy EDA o overení ročnej účtovnej závierky nadácie Eurofound za rok 

2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_SK.pdf
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.23.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 
Postupy obstarávania dodávok elektriny boli v rozpore s pravidlami. V 
dôsledku toho sú všetky následné platby uhradené na základe tejto 
zmluvy v rozpore s pravidlami. 

Prebieha 

2019 Postup verejného obstarávania na renováciu toaliet bol v rozpore s 
pravidlami. Nevzťahuje sa 

2020 

Nadácia zaviedla politiku, ktorou vymedzuje citlivé funkcie a súvisiace 
zmierňujúce kontroly, no zoznam citlivých pracovných miest nebol 
aktualizovaný od roku 2012 a v súčasnosti už neodráža vnútornú 
organizáciu nadácie. Po našom audite nadácia Eurofound dňa 23. júna 
2021 zaviedla novú politiku týkajúcu sa citlivých pracovných miest. 

Dokončené 

 



 206 
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Odpoveď nadácie Eurofound 
3.23.9. Zistenie z roku 2019 už bolo prijaté a platnosť zmluvy sa skončila v júni 2021. Súvisiace 
platby v roku 2021 boli priamym dôsledkom pôvodného postupu verejného obstarávania. 
Vnútorné postupy verejného obstarávania sa zodpovedajúcim spôsobom upravili. Záverečné 
platby od januára do júna 2021 sa vykonali v súlade s našou právnou povinnosťou. 
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Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) 

 

3.24. Agentúra Európskej únie pre 
justičnú spoluprácu v trestných veciach 
(Eurojust) 

Úvod 

3.24.1. Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach 
(„Eurojust“), so sídlom v Haagu, bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1727130. Poslaním agentúry Eurojust je podporovať boj proti závažnej organizovanej 
trestnej činnosti zlepšením koordinácie cezhraničných vyšetrovaní a trestných stíhaní. Na 
ilustrácii 3.24.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre Eurojust131. 

Ilustrácia 3.24.1 – Hlavné údaje o agentúre Eurojust 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry Eurojust za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra Eurojust. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.24.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
130 Nariadenie (EÚ) 2018/1727 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných 

veciach. 

131 Viac informácií o úlohe a činnostiach Eurojustu je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Rozpočet (mil. EUR)*

242

254

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) 

 

dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
Eurojust. 

3.24.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry 
Eurojust, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.24.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných 
veciach („Eurojust“), ktorá pozostáva z finančných výkazov132 a výkazov o 
plnení rozpočtu133 agentúry Eurojust za rozpočtový rok končiaci sa 31. 
decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.24.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry Eurojust za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry Eurojust k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 

                                                             
132 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

133 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.24.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.24.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.24.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.24.9. V našej audítorskej správe za rozpočtový rok 2020134 sme dospeli k záveru, že 
postupy obstarávania na prenájom vozidiel neboli v súlade s pravidlami. V dôsledku toho sú 
všetky následné platby uhradené na základe tejto rámcovej zmluvy v rozpore s pravidlami. 
V roku 2021 tieto súvisiace platby dosiahli výšku 34 022 EUR. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.24.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 

                                                             
134 Bod 3.27.9 výročnej správy EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SK.pdf
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Eurojust podpísal rámcovú zmluvu s jedinou spoločnosťou na lízing 
vozidiel. Keďže na trhu s lízingom vozidiel ceny často kolíšu, agentúra 
Eurojust mala opätovne otvoriť postup verejného obstarávania vždy, keď 
bolo vozidlo potrebné. 

Prebieha 

2020 

V ďalšom prípade agentúra Eurojust podpísala konkrétnu zmluvu, v 
ktorej sa ceny odchyľovali od zoznamov cien, ktoré boli pripojené k 
pôvodnej rámcovej zmluve. Agentúra Eurojust schválila faktúru a 
uhradila platbu zmluvnému dodávateľovi bez toho, aby si všimla 
nezrovnalosť v hodinovej sadzbe. To poukazuje na nedostatky vo 
vnútorných kontrolách agentúry Eurojust. 

Nevzťahuje sa 

 



 211 

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) 

 

Odpoveď agentúry Eurojust 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
 

 



 212 

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

 

3.25. Agentúra Európskej únie pre 
základné práva (FRA) 

Úvod 

3.25.1. Agentúra Európskej únie pre základné práva („FRA“), so sídlom vo Viedni, bola 
zriadená na základe nariadenia Rady (ES) č. 168/2007135. Agentúra FRA poskytuje orgánom EÚ 
a členských štátov pomoc a odborné znalosti pri vykonávaní právnych predpisov EÚ týkajúcich 
sa základných práv. Na ilustrácii 3.25.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre FRA136. 

Ilustrácia 3.5.1 – Hlavné údaje o agentúre FRA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry FRA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra FRA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.25.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
FRA. 

                                                             
135 Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné 

práva. 

136 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry FRA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Rozpočet (mil. EUR)*

105

101

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry FRA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.25.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva („FRA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov137 a výkazov o plnení rozpočtu138 agentúry FRA 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.25.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry FRA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry FRA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
137 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

138 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.25.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.25.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.25.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.25.9. Zistili sme, že agentúra FRA preniesla 7 mil. EUR (27 %) viazaných rozpočtových 
prostriedkov na rok 2021 do roku 2022. Z tejto sumy sa 6,7 mil. EUR (96 %) týkalo 
prevádzkových činností. Znovu sa vyskytujúca vysoká miera prenesených rozpočtových 
prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a svedčí o štrukturálnych 
problémoch pri plnení rozpočtu. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.25.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 
Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v prípade 
prevádzkových výdavkov a len čiastočne odôvodnené. Agentúra FRA by 
mala zlepšiť svoje rozpočtové plánovanie a cykly vykonávania. 

Prebieha 
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Odpoveď agentúry FRA 
3.25.9 Miera prenesených rozpočtových prostriedkov odráža najmä povahu hlavnej činnosti 
agentúry vrátane činností, ktoré trvajú niekoľko mesiacov a ktoré môžu pokračovať aj v ďalšom 
roku. Agentúra s cieľom zlepšiť svoje rozpočtové plánovanie a vykonávacie cykly zriadila nástroj 
na monitorovanie plánovaných prenosov rozpočtových prostriedkov z jedného roka 
do druhého. 

Agentúra sa domnieva, že dobré plnenie rozpočtu sa meria aj na základe miery plnenia (viac ako 
99,5 %) a následne nízkej miery zrušených rozpočtových prostriedkov. 
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Agentúry financované v rámci okruhu 3 

VFR – Prírodné zdroje a životné 
prostredie 
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3.26. Európska environmentálna 
agentúra (EEA) 

Úvod 

3.26.1. Európska environmentálna agentúra („EEA“), so sídlom v Kodani, bola zriadená 
na základe nariadenia Rady (EHS) č. 1210/90139, ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009140. EEA je zodpovedná za monitorovaciu sieť, 
ktorá poskytuje Komisii, Parlamentu, členským štátom a širokej verejnosti spoľahlivé 
informácie o stave životného prostredia. Na ilustrácii 3.26.1 sú uvedené hlavné údaje o 
agentúre EEA141. 

Ilustrácia 3.26.1 – Hlavné údaje o agentúre EEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EEA. 

                                                             
139 Nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej 

environmentálnej informačnej a monitorovacej siete. 

140 Nariadenie (ES) č. 401/2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej 
environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti. 

141 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EEA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Rozpočet (mil. EUR)*

213

230

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.26.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EEA. 

3.26.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EEA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.26.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry („EEA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov142 a výkazov o plnení rozpočtu agentúry EEA143 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.26.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EEA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
142 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

143 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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agentúry EEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.26.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.26.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.26.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.26.9. Agentúra EEA zmenila rámcovú zmluvu o poskytovaní opráv a údržby budov tak, 
že pôvodný maximálny rozpočet zdvojnásobila z 500 000 EUR na 1 000 000 EUR. Použitým 
právnym odôvodnením bola odchýlka, ktorú možno uplatniť pri rokovacom konaní bez 
predchádzajúceho zverejnenia, ako sa stanovuje v bode 11.1 písm. e) a bode 11.4 prílohy I k 
nariadeniu o rozpočtových pravidlách. Kumulatívne podmienky odsekov 11.1 písm. e) a 11.4 
neboli splnené. V takýchto prípadoch článok 172 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
umožňuje za určitých podmienok zmenu zmlúv bez nového postupu verejného obstarávania, 
ale vo väčšine prípadov s obmedzením hodnoty tejto zmeny. Tieto podmienky neboli v prípade 
tejto zmeny zmluvy splnené. Zmena preto bola v rozpore s pravidlami. V roku 2021 sa však 
neuskutočnili žiadne súvisiace platby. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.26.10. Kontrolovali sme rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb jedálne a stravovacích 
služieb v priestoroch EEA. Zistili sme, že pôvodná zmluva bola dvakrát predĺžená: vo februári 
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2021 o osem mesiacov a opäť v decembri 2021 o ďalších šesť mesiacov, čím sa celkové trvanie 
predĺžilo zo 48 mesiacov na 62 mesiacov. V normách vnútornej kontroly agentúry EEA sa 
vyžaduje, aby agentúra zdokumentovala, odôvodnila a schválila všetky odchýlky od 
zavedených politík a postupov. Pokiaľ ide o uvedené prvé predĺženie, EEA nezaevidovala žiadne 
oznámenie o výnimke. V prípade druhého predĺženia agentúra EEA takéto oznámenie do spisu 
uložila, ale v čase auditu vykonávaného Dvorom audítorov vo februári 2022 nebolo ešte 
zaznamenané v centrálnom registri výnimiek. 

3.26.11. V zmluve o poskytovaní podporných služieb geografického informačného 
systému použila agentúra EEA dodatok k zmluve s cieľom predĺžiť poskytovanie služieb o jeden 
mesiac, a to od 28. februára 2021 do 31. marca 2021. Táto zmena však nadobudla platnosť až 
22. marca 2021, keď ju podpísali obe zmluvné strany, a 22 dní sa teda služby poskytovali 
prakticky bez zmluvy. Hoci to agentúra EEA zistila, čo dokazuje retroaktívny účinok zmeny (od 
28. februára 2021), nebolo zaznamenané žiadne oznámenie o výnimke. 

3.26.12. Kontrolovali sme platbu vykonanú na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní 
IT služieb. Podľa tejto zmluvy si agentúra EEA mohla objednať doplnkové vedľajšie služby v 
rámci osobitného pracovného balíka. Cena za tieto doplnkové služby závisela od denných 
sadzieb pre jednotlivé konzultačné profily a od toho, či boli služby poskytované na mieste 
alebo na diaľku. Kontrolovaná transakcia zahŕňala sumu 25 000 EUR za takéto doplnkové 
poradenské služby. Zistili sme, že agentúra EEA zaplatila túto sumu bez toho, aby najprv 
overila, ktoré konkrétne profily a denné sadzby dodávateľ vlastne uplatnil pri poskytovaní a 
fakturácii služieb. 



 222 

Európska environmentálna agentúra (EEA) 

 

Odpoveď agentúry EEA 
Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.26.9. Agentúra potvrdzuje, že uskutočnila rokovacie konanie v súlade s článkom 164.1 ods. d) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodom 11.1 písm. e) prílohy I k nemu, konkrétne 
rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania ref. č. EEA/ADS/21/003, ako to dokazuje výzva na predkladanie ponúk 
zaregistrovaná v systéme kontroly riadenia, ako aj v systéme na správu dokumentov agentúry. 
Agentúra pri tom dôkladne konzultovala všeobecné usmernenia asistenčného pracoviska 
Ústredného finančného útvaru GR BUDG, v ktorom sa stanovuje podrobný postup verejného 
obstarávania vedúci k zmene existujúcej zmluvy. 

Zodpovedný povoľujúci úradník podpísal rozhodnutie o zadaní zákazky v rámci tohto 
rokovacieho konania 19. októbra 2021, pričom oznámenie o výsledku verejného obstarávania s 
uvedením nového celkového rozpočtu rámcovej zmluvy bolo uverejnené v databáze TED 
21. decembra 2021. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.26.10. Agentúra pôvodne plánovala vyhlásiť výzvu na predkladanie ponúk na zadanie novej 
rámcovej zákazky o poskytovaní služieb v jedálňach a stravovacích službách v poslednom 
štvrťroku 2020. Neustále sa vyvíjajúca pandémia COVID-19 však bránila plánovaniu a prinútila 
agentúru hľadať alternatívy na zabezpečenie kontinuity činnosti, a to vzhľadom na dôležitú 
úlohu, ktorú zohráva jedáleň z hľadiska sociálnej súdržnosti a pohody zamestnancov v čase 
krízy. 

Agentúra uznáva, že tretia zmena rámcovej zmluvy, ktorej výsledkom bolo prvé predĺženie jej 
platnosti, nebola doplnená oznámením o výnimke. Oznámenie o výnimke pre druhé predĺženie 
bolo pripojené ako podporný dokument pre podpisujúce osoby v systéme ARES pri podpise 
štvrtej zmeny rámcovej zmluvy. Nebolo však zaradené do centrálneho registra výnimiek. 

3.26.11. Agentúra potvrdzuje skutočnosti, ktoré vo svojich zisteniach a pripomienkach uviedol 
Dvor audítorov. Aj keď predstavitelia agentúry začiatkom februára rokovali s dodávateľom 
a dohodli sa s ním, predĺženie osobitnej zmluvy sa oneskorilo z dôvodu dohľadu nad zmenou, 
jej vydania a podpisu. 

Agentúra najprv posilní svoje kontroly a postupy, aby sa znížilo riziko oneskorenia pri 
predlžované platnosti zmlúv a zároveň aby sa zabezpečilo, aby sa oznámenia o výnimkách 
v prípadoch, kedy dôjde k neúmyselným porušeniam nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

3.26.12. Agentúra berie na vedomie analýzu Dvora audítorov. Odhad rozpočtu na toto 
poradenstvo vyplýva z výmeny informácií medzi projektovým manažérom a poskytovateľom 
služby. Odhad 35 osobodní na základe sadzby pre poradenstvo od hlavného konzultanta (P2) 
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vo výške 25 000 EUR bol podľa najlepšieho odborného úsudku manažéra projektu primeraný. 
Ponuka v rámci odpovede na žiadosť o služby v plnej miere zodpovedala tomu, o čom sa 
rokovalo a na čom sa dohodlo, a preto bola prijatá ako jednorazová platba. Časové výkazy sa 
pre túto zložku nevyžadovali. 

Agentúra berie na vedomie obavy Dvora audítorov a potvrdzuje, že prijala opatrenia na ich 
odstránenie v prípade budúcich objednávok. 
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3.27. Európska agentúra pre kontrolu 
rybárstva (EFCA) 

Úvod 

3.27.1. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva („EFCA“), so sídlom vo Vigu, bola 
zriadená na základe nariadenia Rady (ES) č. 768/2005144, ktoré bolo zrušené a nahradené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473145. Hlavnou úlohou agentúry EFCA 
je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov v 
oblasti rybárstva s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel spoločnej 
rybárskej politiky. Na ilustrácii 3.27.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre EFCA146. 

Ilustrácia 3.27.1 – Hlavné údaje o agentúre EFCA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EFCA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EFCA. 

Rozpočet agentúry EFCA bol v roku 2021 posilnený vzhľadom na dodatočné činnosti pridelené 
agentúre EFCA v rámci dohody o obchode a spolupráci so Spojeným kráľovstvom. 

                                                             
144 Nariadenie (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva 

Spoločenstva. 

145 Nariadenie (EÚ) 2019/473 o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva. 

146 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EFCA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Rozpočet (mil. EUR)*

81

80

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/


 225 

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) 

 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.27.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EFCA. 

3.27.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EFCA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.27.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva („EFCA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov147 a výkazov o plnení rozpočtu148 agentúry 
EFCA za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.27.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EFCA za rok končiaci sa  
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
147 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

148 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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agentúry EFCA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.27.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.27.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 
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Odpoveď agentúry EFCA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Agentúry financované v rámci okruhu 4 

VFR – Migrácia a riadenie hraníc 
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3.28. Európsky podporný úrad pre azyl 
(EASO) 

Úvod 

3.28.1. Európsky podporný úrad pre azyl („EASO“) mal sídlo vo Vallette. Bol zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010149 s cieľom zlepšiť 
praktickú spoluprácu v oblasti azylu a pomáhať členským štátom pri plnení ich európskych a 
medzinárodných záväzkov poskytovať ochranu ľuďom v núdzi. Mal regionálne úrady v 
Taliansku a Grécku, a od roku 2018 aj na Cypre. V roku 2022 ho nahradila150 Agentúra 
Európskej únie pre azyl (ďalej len „EUAA“), ktorá prevzala všetky povinnosti a právne záväzky 
úradu EASO, ako aj niekoľko nových úloh spojených so spoločným európskym azylovým 
systémom. Na ilustrácii 3.28.1 sú uvedené hlavné údaje o úrade EASO151. 

Ilustrácia 3.28.1 – Hlavné údaje o úrade EASO 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka úradu EASO za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol úrad EASO. 

                                                             
149 Nariadenie (EÚ) č. 439/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl. 

150 Nariadenie (EÚ) č. 2021/2303 o Agentúre Európskej únie pre azyl. 

151 Viac informácií o úlohe a činnostiach úradu EASO je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Rozpočet (mil. EUR)*

380

423

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.28.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením úradu 
EASO. 

3.28.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia úradu EASO, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.28.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl („EASO“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov152 a výkazov o plnení rozpočtu úradu EASO153 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.28.5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu EASO za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu 

                                                             
152 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

153 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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EASO k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.28.6. Upozorňujeme na poznámku 3.7.1 v konečnej účtovnej závierke úradu 
EASO, v ktorej sa uvádza, že nedostatok ľudských zdrojov v roku 2022 môže obmedziť 
schopnosť plniť niektoré úlohy jeho nového mandátu agentúry EUAA; a na poznámku 
3.7.2, v ktorej sa uvádza, že finančné dôsledky ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine 
nemožno spoľahlivo odhadnúť. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.28.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.28.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.28.9. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.28.10. V našej výročnej správe za rozpočtový rok 2017154 a 2020155 sme dospeli k 
záveru, že postupy verejného obstarávania prenajatých priestorov na ostrove Lesbos a v Ríme 

                                                             
154 Bod 3.20.23 výročnej správy EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017. 

155 Bod 3.20.12 výročnej správy EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SK.pdf
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boli nesprávne. V dôsledku toho sú všetky následné platby uhradené na základe týchto 
postupov v rozpore s pravidlami. V roku 2021 dosiahli súvisiace platby výšku 362 204 EUR. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.28.11. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 Úrad EASO nesplnil cieľ náboru zamestnancov stanovený v pláne 
pracovných miest. Dokončené 

2017 Monitorovanie zákaziek z hľadiska súladu s vnútroštátnymi pravidla o 
dočasných zamestnancoch bolo slabé. Dokončené 

2017 
V roku 2017 sme zistili, že postupy úradu na monitorovanie cestovných 
výdavkov boli nedostatočné. Najmä sa často nevyžadovali podporné 
dokumenty. Úrad vykonáva interné preskúmanie tejto záležitosti. 

Dokončené 

2017 Závažné nedostatky sa vyskytli v oblasti posúdenia potrieb a dodatkov k 
zmluvám. Dokončené 

2017 

Dvor audítorov vo svojich audítorských správach za rozpočtový rok 2017 
dospel k záveru, že postupy obstarávania prenájmu priestorov úradu 
EASO na ostrove Lesbos neboli v súlade s pravidlami. V dôsledku toho sú 
všetky následné platby uhradené na základe týchto zmlúv v rozpore s 
pravidlami. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Zmluvy o poskytnutí služieb s IT firmami boli sformulované takým 
spôsobom, ktorý by mohol znamenať pridelenie (z franc. mise à 
disposition) zamestnancov sprostredkovaných agentúrou dočasného 
zamestnávania, a nie poskytnutie jasne vymedzených IT služieb a 
produktov. To by bolo v rozpore so služobným poriadkom a s pravidlami 
EÚ týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a zamestnávania. Úrad by mal 
zabezpečiť, aby boli zmluvy sformulované tak, aby sa predišlo prípadným 
nedorozumeniam o tom, či ide o obstarávanie IT služieb alebo 
poskytnutie dočasných agentúrnych zamestnancov. 

Dokončené 

2018 Úrad by mal zaviesť účinné finančné ex post kontroly. Prebieha 

2018 
Zabezpečenie dočasných zamestnancov v Taliansku bolo v rozpore s 
pravidlami. V dôsledku toho sú všetky následné platby uhradené na 
základe tejto zmluvy v rozpore s pravidlami. 

Dokončené 

2019 

Postupy použité na výber a najímanie externých expertov systematicky 
chýbal spoľahlivý audítorský záznam (vymedzený v článku 36 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách). V dôsledku toho sú všetky 
následné platby uhradené na základe týchto zmlúv v rozpore s 
pravidlami. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 
Postup verejného obstarávania, ktorý sa použil pri prenájme priestorov v 
Ríme, nebol v súlade s pravidlami. V dôsledku toho sú všetky následné 
platby uhradené na základe týchto zmlúv v rozpore s pravidlami. 

Prebieha 

2020 

Počet neobsadených riadiacich miest je vysoký, pričom mnohé riadiace 
miesta boli dočasne obsadené na viac ako jeden rok. To je v rozpore so 
služobným poriadkom, ktorý obmedzuje dobu trvania dočasného 
vymenovania vedúcich pracovníkov na jeden rok. Táto neistota, pokiaľ 
ide o manažérske pozície, môže ohroziť vedenie a strategickú kontinuitu 
úradu EASO. 

Prebieha 

2020 

Prenosy rozpočtových prostriedkov v hlave III do roku 2021 a miera 
zrušených rozpočtových prostriedkov z roku 2019 do roku 2020 boli 
vysoké. Úrad EASO by mal zlepšiť svoje rozpočtové plánovanie a cykly 
vykonávania. 

Dokončené 

2020 Úrad EASO neaktualizoval svoju politiku riadenia a predchádzania 
konfliktom záujmov. Prebieha 

2020 

Úrad EASO nedokončil a neprijal plán na zabezpečenie kontinuity 
činností. Rozsah a komplexnosť operácií úradu a nedávne udalosti, ako je 
pandémia ochorenia COVID-19, zdôrazňujú dôležitosť zavedenia 
formalizovaného a aktualizovaného plánu na zabezpečenie kontinuity 
činnosti. Táto záležitosť predstavuje interný nedostatok v postupoch 

Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

úradu EASO. Po našom audite úrad dňa 31. mája 2021 schválil svoj plán 
na zabezpečenie kontinuity činnosti. 

2020 

Berieme na vedomie prípad prejednávaný na Všeobecnom súde 
Európskej únie vo veci T-621/20 (EMCS), v ktorom sa spochybňuje 
výsledok postupu verejného obstarávania na poskytovanie dočasných 
agentúrnych pracovníkov na Malte. 

Dokončené 
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Odpoveď úradu EASO 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.29. Agentúra Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
(eu-LISA) 

Úvod 

3.29.1. Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných 
systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti („eu-LISA“), so sídlom v Tallinne, 
Štrasburgu a St. Johann im Pongau, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011156, ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726, ktorým sa posilnil mandát eu-LISA157. 
Základným poslaním agentúry eu-LISA je plnenie úloh operačného riadenia týkajúcich sa 
druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného 
systému (VIS) a Európskeho systému na porovnávanie odtlačkov prstov (Eurodac). Rozšírenie 
mandátu agentúry eu-LISA v roku 2018 zahŕňa vývoj a prevádzkové riadenie systému 
vstup/výstup štátnych príslušníkov tretích krajín a európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia. Na ilustrácii 3.29.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre eu-LISA158. 

                                                             
156 Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. 

157 Nariadenie (EÚ) 2018/1726 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
(eu-LISA). 

158 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry eu-LISA je dostupných na jej webovom sídle: 
https://eulisa.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Ilustrácia 3.29.1 – Hlavné údaje o agentúre eu-LISA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry eu-LISA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra eu-LISA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.29.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
eu-LISA. 

3.29.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry eu-LISA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

256

264

Rozpočet (mil. EUR)*

274

310

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.29.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá 
pozostáva z finančných výkazov159 a výkazov o plnení rozpočtu agentúry eu-
LISA160 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.29.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry eu-LISA za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry eu-LISA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
159 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

160 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.29.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.29.7. Skontrolovali sme 28 platieb agentúry eu-LISA. Z nich šesť nebolo v súlade s 
pravidlami. Identifikovali sme aj ďalšie platby mimo našej pôvodnej vzorky, ktoré boli 
ovplyvnené tým istým nesúladom. Celková suma ovplyvnených výdavkov je 18,11 mil. 
EUR. Predstavuje to 6,2 % všetkých platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré mala k 
dispozícii v roku 2021. Prah významnosti stanovený pre tento audit bol týmto prekročený. 

3.29.8. Agentúra eu-LISA podpísala konkrétnu zmluvu vo výške 40 mil. EUR na 
vykonávanie rámcovej zmluvy týkajúcej sa rozsiahlych informačných systémov bez toho, 
aby vymedzila, aké služby majú byť obstarané (množstvá, dátum dodania). Konkrétna 
zmluva obsahovala všeobecné ustanovenia a uvádzalo sa v nej, že podrobnejšie 
informácie budú uvedené vo formulároch žiadostí o poskytnutie služieb. Platnosť 
konkrétnej zmluvy presahovala tri roky. Vzhľadom na dlhé obdobie jej platnosti a 
nekonkrétnosť, pokiaľ ide o požadované služby a dátumy, konkrétna zmluva v praxi 
fungovala ako rámcová zmluva v rámci inej rámcovej zmluvy. Podľa vysvetlenia agentúry 
eu-LISA bolo dôvodom podpísania takejto zmluvy vytvorenie právneho záväzku, ktorý by 
umožnil prenos finančných prostriedkov, ktoré by inak boli zrušené do konca roka 2018. 
Za rozpočtový rok 2019161 sme informovali o rizikách spojených s postupom poskytovania 
zdrojov agentúre eu-Lisa pred prijatím právnych predpisov (vrátane delegovaných a 
vykonávacích nariadení) vymedzujúcich požiadavky na informačné systémy, ktoré sa majú 
vyvinúť. 

Domnievame sa, že konkrétna zmluva nebola riadnym vykonaním rámcovej zmluvy, 
pretože nevytvorila jasný právny záväzok. Platby uskutočnené v roku 2021 v súvislosti s 
touto konkrétnou zmluvou v celkovej hodnote 15,67 mil. EUR nie sú v súlade s článkom 73 
ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA. 

                                                             
161 Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) za rozpočtový rok 2019, bod 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SK.pdf
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3.29.9. V prípade troch kontrolovaných platieb sme zistili, že konkrétne zmluvy sa 
zásadne odchyľovali od rámcových zmlúv a že v rámcových zmluvách neboli vykonané 
žiadne zmeny. V dôsledku toho konkrétne zmluvy neboli v súlade s rámcovými zmluvami, 
ako aj súvisiace platby v roku 2021 vo výške 2,44 mil. EUR. 

V prípade jednej konkrétnej zmluvy týkajúcej sa údržby katalógu spoločne využívanej 
infraštruktúry, ktorá zahŕňala pevnú časť a variabilnú časť, sme zistili, že hoci pevná časť 
zodpovedala cene rámcovej zmluvy, variabilná časť bola takmer desaťkrát vyššia. Po 
zmene v konkrétnej zmluve bola variabilná časť viac ako 22-krát vyššia ako pôvodná suma 
rámcovej zmluvy. Okrem toho cenová štruktúra konkrétnej zmluvy nezodpovedá 
štruktúre rámcovej zmluvy. V súvislosti s touto zmluvou sme skontrolovali platbu vo výške 
796 838,82 EUR. 

V prípade inej konkrétnej zmluvy neboli dodržané zmluvné termíny dodania. Napriek 
tomu agentúra eu-LISA vyplatila 1,2 mil. EUR bez zmeny konkrétnej zmluvy a rámcovej 
zmluvy. 

V prípade inej konkrétnej zákazky týkajúcej sa pevných cenových prvkov zodpovedala 
hodnota zákazky vo výške 1,77 mil. EUR hodnote rámcovej zmluvy. Agentúra eu-LISA 
následne podpísala zmenu konkrétnej zmluvy a zvýšila sumu na 2,15 mil. EUR. V súvislosti 
s touto zmluvou sme skontrolovali platbu vo výške 443 684,32 EUR. 

V predchádzajúcich rokoch sme my aj Útvar Komisie pre vnútorný audit informovali o 
prípadoch nesúladu a nedostatkoch v systémoch vnútornej kontroly agentúry eu-LISA 
týkajúce sa verejného obstarávania a riadenia zmlúv. 

Výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.29.10. Zastávame názor, že s výnimkou záležitostí vysvetlených v bode „Základ 
pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a správnosti príslušných platieb“ sú 
príslušné platby za rok končiaci sa 31. decembra 2021 zo všetkých významných hľadísk 
zákonné a správne. 

3.29.11. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienka k systémom riadenia a kontroly 

3.29.12. Agentúra eu-LISA zmenila hodnotu troch zákaziek – dvoch v roku 2021 a jednej 
v roku 2019: jedna zákazka sa týkala implementácie a údržby prevádzkovej spôsobilosti 
systému vstup/výstup (EES), druhá sa týkala poskytovania spoločne využívanej infraštruktúry 
(CSI) a tretia údržby prevádzky Schengenského informačného systému (MWO SIS II). 

Zmenami sa zvýšila maximálna suma zákaziek o 50 % (70,4 mil. EUR, 20 mil. EUR a 40 mil. EUR). 
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Platnosť zmlúv o CSI a MWO SIS II uplynie v roku 2022 a platnosť zmluvy o EES uplynie v roku 
2023. Suma vyčlenená pri podpise dodatku bola nižšia než 50 % v prípade zmluvy o CSI, 86 % v 
prípade zmluvy o MWO SIS II a 76 % v prípade zmluvy o EES. 

V roku 2020 podpísala agentúra eu-LISA nové zmluvy v rámci svojho nového prístupu k 
verejnému obstarávaniu pre prierezový technický rámec (TEF). Okrem toho sa zmluvy o 
prierezovom operačnom rámci (TOF) majú podpísať v roku 2022. Tieto zmluvy nahrádzajú 
zmenené a doplnené zmluvy. 

Keďže zmenené zmluvy sa blížili k uplynutiu platnosti a viazaná suma bola stále výrazne nižšia 
ako maximálna výška zmluvy, agentúra eu-LISA mohla využiť zmluvy o TEF a TOF čo najskôr 
namiesto zmeny zmlúv uzatvorených v minulosti o maximálnu sumu povolenú v nariadení o 
rozpočtových pravidlách. 

3.29.13. V prípade dvoch kontrolovaných platieb v celkovej hodnote 2,56 mil. EUR sme 
zistili, že produkty, ktoré boli zahrnuté do konkrétnej zmluvy, neboli zahrnuté do rámcovej 
zmluvy. 

Agentúra eu-LISA by mala zlepšiť riadenie zmlúv s cieľom zabezpečiť, aby boli konkrétne 
zmluvy vždy v súlade s rámcovými zmluvami. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.29.14. Zistili sme, že agentúra eu-LISA preniesla 11,41 mil. EUR viazaných 
rozpočtových prostriedkov na rok 2021 do roku 2022. Z tejto sumy sa 11,1 mil. EUR (97 %) 
týkalo prevádzkových činností (hlava II). Znovu sa vyskytujúca vysoká miera prenesených 
rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a svedčí o 
štrukturálnych problémoch pri plnení rozpočtu. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.29.15. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 

EU-LISA v súčasnosti riadi tri samostatné, neintegrované rozsiahle IT 
systémy (SIS II, VIS a Eurodac), ktoré sa všetky týkajú údajov v oblasti 
politiky EÚ týkajúcej sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Takýto 
prístup môže zabrániť tomu, aby agentúra eu-LISA dosiahla úspory z 
rozsahu a synergie medzi rôznymi systémami. 

Prebieha 

(mimo kontroly agentúry eu-LISA) 

2018 Agentúra eu-LISA zvýšila ceny rámcových zmlúv bez dodatku k nim a 
predĺžila konkrétnu zákazku po skončení platnosti rámcovej zmluvy. Nevzťahuje sa 

2018/2019/2020 
Plnenie rozpočtu bolo nižšie, ako sa plánovalo. Agentúra by mala spolu s 
Komisiou lepšie zosúladiť plánovanie rozpočtu s načasovaním súvisiacich 
právnych aktov. 

Prebieha 

2019 Agentúra eu-LISA uhradila platbu vo výške 284 000 EUR za služby 
poskytnuté v čase, na ktorý sa nevzťahovala príslušná rámcová zmluva. Nevzťahuje sa 

2020 Agentúra eu-LISA podpísala konkrétnu zmluvu na softvér odlišný od 
softvéru, ktorý dodávateľ uviedol vo svojej ponuke k súvisiacej rámcovej 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

zmluve. Obstaranie iného produktu, ktorý nie je súčasťou cenovej 
ponuky, za cenu odlišnú od pôvodne ponúkaného produktu je odchýlkou 
od rámcovej zmluvy. Konkrétna zmluva ani súvisiaca platba vo výške 
10,4 mil. EUR preto nie sú v súlade s rámcovou zmluvou. 

2020 

Agentúra eu-LISA podpísala objednávku na údržbárske služby na obdobie 
od 7. novembra 2020 do decembra 2024 (štyri roky). To bolo v rozpore s 
ustanoveniami rámcovej zmluvy, ktorá umožňuje fakturovať služby 
jeden rok vopred. 

Nevzťahuje sa 
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Odpoveď agentúry eu-LISA 
3.29.7. Agentúra berie na vedomie záver Európskeho dvora audítorov. 

3.29.8. Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. Konkrétna 
zmluva (SC) 19/2018 bola podpísaná v čase, keď rozpočet sprístupnený v roku 2017 na 
interoperabilitu vízového informačného systému – systému vstupu/výstupu (EES) mal byť 
poskytnutý do konca roka 2018 alebo nespracovaný. Až vo februári 2019 bolo prijaté 
vykonávacie rozhodnutie Komisie a všetky potrebné technické aspekty sa stali definitívne 
známe. 

Vykonávacie rozhodnutie umožnilo agentúre implementovať zmluvu SC 19 prostredníctvom 36 
žiadostí o služby, ktoré poskytujú jasný a podrobný opis úloh, výstupov a harmonogramov. 
Platby boli založené na žiadostiach o služby, ktoré podpísal schvaľujúci úradník, teda nielen na 
zmluve. 

Agentúra je toho názoru, že: 

• platby boli uskutočnené v súvislosti s podkladovou rámcovou zmluvou, 
konkrétnou zmluvou a žiadosťou o služby; 

• nedošlo k žiadnemu poškodeniu finančných záujmov EÚ; 
• projekt integrácie EES-VIS sa blíži k úspešnému záveru; 
• zápis zdrojov do rozpočtu agentúry na právne predpisy, ktoré ešte neprijali 

spoluzákonodarcovia, predstavuje značné riziká pre správne finančné riadenie. 
Takéto riziká sa systematicky oznamujú správnej rade. 

3.29.9. Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. Pokiaľ ide o 
platbu vo výške 1,2 milióna eur (za modulárne dátové centrum), agentúra by chcela objasniť, 
že zmluvné služby a produkty boli nakoniec úplne dodané a nedodržanie platby nemalo 
negatívny vplyv na rozpočet EÚ. 

Pokiaľ ide o ďalšie dve platby, agentúra zastáva názor, že požiadavky projektu si vyžadovali 
úpravu v dôsledku faktorov, ktoré agentúra nedokázala ovplyvniť. Okrem toho agentúra už 
prijala opatrenia na posilnenie postupov monitorovania zmlúv. 

3.29.12. Agentúra berie na vedomie pripomienku, ktorá nespochybňuje zákonnosť a správnosť 
zmien a doplnení.  Agentúra už prešla na horizontálne obstarávanie s priečnym inžinierskym 
rámcom, ktorý bol nedávno doplnený o priečny operačný rámec. 
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3.29.13. Agentúra berie na vedomie pripomienku a reviduje svoje postupy, aby v prípade 
potreby reagovala na riadenie zmien predchádzajúcou úpravou rámcových zmlúv. 

3.29.14. Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. V tejto 
súvislosti by agentúra chcela zdôrazniť, že globálna miera implementácie v roku 2021 
predstavovala 100 %, čo sa týka záväzkov i platobných rozpočtových prostriedkov. Okrem toho 
sa počet zrušených prenosových rozpočtových prostriedkov administratívnych výdavkov v roku 
2021 v porovnaní s rokom 2020 znížil o polovicu. 
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3.30. Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(Frontex) 

Úvod 

3.30.1. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž („Frontex“), so sídlom vo 
Varšave, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/1624162, ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1896163. Agentúra Frontex je nástupcom Európskej agentúry pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadenej nariadením (ES) 
č. 2007/2004164. Frontex a vnútroštátne orgány členských štátov zodpovedné za riadenie 
hraníc a návratové operácie spoločne tvoria európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá má 
spoločnú zodpovednosť za zabezpečenie európskeho integrovaného riadenia hraníc a 
efektívne riadenie vstupov cez vonkajšie hranice. Na ilustrácii 3.30.1 sú uvedené hlavné údaje 
o agentúre Frontex165. 

                                                             
162 Nariadenie (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. 

163 Nariadenie (EÚ) 2019/1896 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. 

164 Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. 

165 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry Frontex je dostupných na jej webovom sídle: 
www.frontex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Ilustrácia 3.30.1 – Hlavné údaje o agentúre Frontex 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry Frontex za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra Frontex. 

Výrazné zvýšenie rozpočtu a počtu zamestnancov agentúry Frontex je dôsledkom rozšíreného 
mandátu podľa nariadenia (EÚ) 2019/1896. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.30.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
Frontex. 

3.30.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry 
Frontex, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

495

741

Rozpočet (mil. EUR)*

1 234

1 554

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.30.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(„Frontex“), ktorá pozostáva z finančných výkazov166 a výkazov o plnení 
rozpočtu agentúry Frontex167 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.30.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry Frontex za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry Frontex k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.30.6. Odvolávame sa na poznámku 4.0.4 „Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa 
plnenia rozpočtu“ o prenose rozpočtového záväzku z 21. decembra 2020 „Prípravné 
opatrenia na nasadenie v platových kategóriách SC 1 a 2“ do roku 2021 bez toho, aby bol 
podložený vznikom právneho záväzku do konca roka 2020. O tomto probléme sme 
informovali v našej špecifickej ročnej správe za rok 2020168. Celkové platby v roku 2021 

                                                             
166 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

167 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 

168 Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020, bod 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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predstavovali 18 375 458 EUR. Agentúra Frontex vyriešila tento nesúlad následnými 
právnymi záväzkami v priebehu roka 2021. 

3.30.7. Upozorňujeme na poznámku 4.0.3 „Zdroje financovania rozpočtu“, v ktorej 
sa vysvetľuje, že príspevky krajín schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ, a v 
dôsledku toho aj vyrovnávací príspevok EÚ, nie sú vypočítané správne. Príspevok EÚ je 
nadhodnotený o 2,6 mil. EUR a príspevky krajín schengenského priestoru sú 
podhodnotené o rovnakú sumu. Keďže príspevok EÚ je vyrovnávacím príspevkom a v roku 
2021 vznikol prebytok, nie je žiadny vplyv výkazu finančných výsledkov na prevádzkové 
príjmy za rok 2021. 

3.30.8. Upozorňujeme na poznámku 1.3 „Osvedčenie účtov“, v ktorej účtovník 
vyhlasuje nedostatok informácií potrebných na potvrdenie nového systému stanoveného 
povoľujúcim úradníkom a používaného na poskytovanie účtovných informácií. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.30.9. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.30.10. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.30.11. Poznamenávame, že bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti týkajúci sa 
spoľahlivosti účtovnej závierky uvedenej v bode 3.30.6 sa v plnej miere vzťahuje aj na 
zákonnosť a správnosť platieb. 

3.30.12. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 
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Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.30.13. V júli 2021 začala agentúra Frontex postup verejného obstarávania na 
uzavretie rámcovej zmluvy s jediným dodávateľom na obdobie najviac štyroch rokov na 
poskytovanie cestovných služieb vrátane nasadenia stáleho zboru. Zmluva bola podpísaná 
koncom decembra 2021. Zistili sme tieto skutočnosti: 

a) Na hodnotenie technickej a odbornej spôsobilosti agentúra Frontex požiadala 
uchádzačov, aby poskytli skúsený tím zložený najmenej z 10 zamestnancov 
cestovných kancelárií a manažéra tímu bez toho, aby požadovala minimálnu veľkosť 
z hľadiska celkového počtu zamestnancov. Stanovenie požiadaviek na technickú a 
odbornú spôsobilosť tak nízko vystavilo agentúru Frontex riziku, že dodávateľ 
nebude schopný poskytovať zmluvné služby v minimálnej kvalite a načas. 

b) Agentúra Frontex pri posudzovaní ekonomickej a finančnej spôsobilosti uchádzačov 
vychádzala z odhadovanej hodnoty zákazky, t. j. 15 mil. EUR. Táto suma však 
zahŕňala len poplatky zaplatené dodávateľovi, a nie hlavnú hodnotu zákazky 
pokrývajúcu plánované náklady na služobné cesty odhadovanú na približne 240 mil. 
EUR. Agentúra Frontex požiadala uchádzačov, aby preukázali, že mali priemerný 
ročný obrat aspoň 2 mil. EUR. Stanovenie takej nízkej požiadavky na finančnú 
kapacitu vystavuje Frontex riziku, že zmluva sa nebude plniť správne. 

Vo februári 2022 agentúra Frontex pozastavila zmluvu z dôvodu nedostatočnej výkonnosti, čo 
viedlo k závažnému narušeniu kontinuity činností. V máji 2022 bola zmluva po overení 
vypovedaná. 

3.30.14. Podľa interných usmernení agentúry Frontex o postupoch prijímania 
zamestnancov sa výberové komisie musia snažiť dospieť ku svojim záverom konsenzom. V 
dvoch kontrolovaných postupoch prijímania zamestnancov sme zistili, že výberové komisie 
použili aritmetický priemer jednotlivých hodnotení svojich členov namiesto konsenzuálnej 
metódy. Okrem toho chýbali jasné normy a pokyny pre členov výberovej komisie o tom, ako 
posudzovať jednotlivé výberové kritériá. Tieto nedostatky v koncepcii a vykonávaní oslabujú 
zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi v postupoch prijímania 
zamestnancov a mohli by agentúru Frontex vystaviť právnemu riziku a riziku poškodenia 
dobrého mena. 

3.30.15. Povoľujúci úradníci (menovaní delegovaním alebo subdelegovaním) 
zodpovední za schvaľovanie platieb v roku 2021, ako aj za súvisiace právne a rozpočtové 
záväzky, formálne neprijali podmienky stanovené v rozhodnutí výkonného riaditeľa z 22. 
decembra 2020 o delegovaní. Okrem toho formálne nevyhlásili, že dodržali ustanovenia článku 
4 rozhodnutia o vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov. To predstavuje významný 
nedostatok vo vnútornej kontrole postupu delegovania v agentúre Frontex. 
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3.30.16. V máji 2021 agentúra Frontex podpísala niekoľko medziinštitucionálnych 
rámcových zmlúv prostredníctvom opätovného otvorenia súťaže na obstarávanie osobných 
ochranných prostriedkov a hygienických výrobkov. Zmluvy neobsahovali štandardný cenník, ale 
obsahovali maximálne percento hrubej obchodnej marže pre každý objednaný produkt. Počas 
plnenia zmlúv agentúra Frontex nevykonávala systematické kontroly uplatňovania hrubej 
obchodnej marže na niektoré zadané objednávky. Nie je to v súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách a ide o vnútorný nedostatok v ex ante kontrolách agentúry Frontex. 

3.30.17. Zistili sme aj tieto nedostatky vnútornej kontroly v postupoch verejného 
obstarávania agentúry Frontex: 

a) V prípade rámcovej zmluvy pozostávajúcej z dvoch častí agentúra Frontex uverejnila 
rozhodnutie o zadaní zákazky omnoho neskôr, než sú lehoty stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách. 

b) V rámci iného postupu verejného obstarávania agentúra Frontex s cieľom posúdiť 
ekonomickú a finančnú spôsobilosť uchádzačov požadovala, aby bol ich priemerný 
minimálny ročný obrat dvojnásobne vyšší ako obrat stanovený v nariadení o 
rozpočtových pravidlách. Stanovenie vyššej prahovej hodnoty je povolené len v 
riadne odôvodnených prípadoch. Neexistovalo však zdokumentované odôvodnenie 
použitia vyššej prahovej hodnoty. 

3.30.18. V prípade troch kontrolovaných dohôd o grante prijímatelia nedodržali lehotu 
75 dní po skončení platnosti dohôd na predloženie žiadosti o záverečnú platbu. Agentúra 
Frontex nezabezpečila, aby sa spracovanie a konečné monitorovanie týchto grantov vykonalo 
včas. Okrem toho nevyplatila záverečné platby do 60 dní od prijatia príslušných žiadostí o 
vyplatenie zostatku. Tieto oneskorenia v procese sú v rozpore s ustanoveniami dohôd o grante 
a nariadením o rozpočtových pravidlách a predstavujú systematický problém v cykle vyplácania 
grantov agentúry Frontex. 

3.30.19. Z našej celkovej analýzy platieb uskutočnených v roku 2021 vyplynulo, že: 

a) zo 7 776 žiadostí o platbu bolo 1 269 vyrovnaných neskoro (16,3 %, 2020: 23 %); 

b) z celkovej hodnoty žiadostí o platbu (317 994 125 EUR) bolo 39 731 717 EUR 
vyplatených oneskorene (12,5 %, 2020: 12,1 %); 

c) z 1 269 oneskorených platieb malo byť 1 205 platieb podľa právnych predpisov 
uhradených do 30 dní (2020: 1 932 platieb) a 62 do 60 dní (2020: 38 platieb). 

Tieto oneskorené platby sú vážnym nedostatkom vnútorných kontrol agentúry Frontex. 



 254 

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) 

 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.30.20. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2015 
Existuje neriešené riziko dvojitého financovania z Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť spravovaného z financií Európskej komisie a agentúry 
Frontex. 

Dokončené 

2015 

Štáty podieľajúce sa na operáciách na hraniciach vykazujú vzniknuté 
náklady pomocou hárkov žiadostí o preplatenie nákladov. Dvor audítorov 
vo svojej osobitnej správe 12/2016 odporučil, aby agentúry používali 
možnosti zjednodušených nákladov, ak je to vhodné, aby sa predišlo 
takýmto neefektívnym postupom. 

Dokončené 

(nasadenie ľudských zdrojov) 

Prebieha 

(nasadenie ťažkého technického vybavenia) 

2016 

Miera prenesených rozpočtových prostriedkov bola vysoká. Od 
spolupracujúcich krajín je potrebné získať presnejšie odhady nákladov a 
včasnejšie vykazovanie nákladov. Agentúra Frontex by tiež mohla zvážiť 
zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 
Napriek tomu, že agentúra Frontex sa presťahovala do svojich nových 
priestorov už v roku 2014, stále nemá komplexný plán kontinuity činnosti 
schválený správnou radou. 

Dokončené 

2018 
Ex ante overovania boli neúčinné. Agentúra Frontex by mala vytvoriť 
zjednodušený a transparentný systém financovania, ktorý sa vzťahuje aj 
na náklady súvisiace s vybavením. 

Dokončené 

(ex ante overovania) 

Prebieha 

(zjednodušenie nákladov v súvislosti s ťažkým 
technickým vybavením) 

2018 Agentúra Frontex by mala prijať a zaviesť politiku pre citlivé pracovné 
miesta. Prebieha 

2018 

Objem rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2019 a 
zrušených prenesených prostriedkov do roku 2018 bol vysoký. Agentúra 
Frontex by sa mala snažiť presnejšie odhadovať náklady a robiť lepšie 
rozpočtové prognózy. 

Prebieha 

2018/2019 

Agentúra Frontex nedosiahla požadovaný počet obsadených miest 
stanovený v pláne pracovných miest. Agentúra Frontex by mala zlepšiť 
usmernenia poskytované členom výberových komisií a dôkladnejšie 
overovať finančné nároky uchádzačov v súvislosti s platmi. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Vnútroštátny orgán vydal vyhlásenie o neohlásených návratových 
operáciách v celkovej výške 355 000 EUR v dohode o grante pri finančnej 
uzávierke opatrenia. Agentúra Frontex prijala ex post rozpočtový záväzok 
na pokrytie výsledného rozpočtového deficitu, čo nie je v súlade s jej 
nariadením o rozpočtových pravidlách. 

Prebieha 

2020 

Ombudsmanka začala dve vyšetrovania: a) v novembri 2020 posúdila 
účinnosť a transparentnosť mechanizmu agentúry Frontex na podávanie 
sťažností a úlohu a nezávislosť úradníka agentúry Frontex pre základné 
práva. Následne 15. júna 2021 predložila deväť návrhov; b) v marci 2021 
sa rozhodla preskúmať, ako agentúra Frontex dodržiava svoje povinnosti 
v oblasti základných práv a ako zabezpečuje vyvodzovanie zodpovednosti 
v súvislosti s novou rozšírenou zodpovednosťou. Prebiehajú aj dve 
vyšetrovania: a) vyšetrovanie úradu OLAF týkajúce sa agentúry Frontex a 
obvinení z obťažovania, pochybenia a odopretia vstupu migrantom a b) 
druhé vyšetrovanie, o ktorom rozhodol Európsky parlament a ktoré sa 
týka možných obvinení z porušovania základných práv v agentúre 
Frontex. 

Prebieha 

2020 
Ako sme opísali v predchádzajúcich bodoch, oneskorenie prijatia 
požadovaných 40 členov monitorovacej skupiny pre základné práva 
predstavuje vážne riziko pre operácie a dobré meno agentúry. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Agentúra Frontex bola vystavená poškodeniu dobrého mena a súdnym 
sporom v dôsledku ponúk na pracovné miesta AD7 zaslaných 47 
uchádzačom na vyššej úrovni (namiesto schválených pracovných miest 
AST) v očakávaní odpovede Komisie na tieto pracovné miesta. Komisia 
následne dospela k záveru, že agentúra Frontex nebola oprávnená tieto 
pracovné miesta povýšiť. 

Prebieha 

2020 Nezaevidovanie povolenej výnimky v harmonograme platieb v rámci 
zmluvy v centrálnom registri agentúry Frontex. Dokončené 

2020 

Príspevky štyroch krajín pridružených k schengenskému priestoru do 
pôvodného rozpočtu agentúry Frontex sú podhodnotené, keďže 
predstavovali 6,91 % namiesto 7,43 % rozpočtu. Európska komisia by 
mala orgánom EÚ poskytnúť horizontálne usmernenia o tom, ako 
jednotne vypočítavať príspevky krajín mimo EÚ. 

Zatiaľ nevykonané 

2020 

Predbežný rozpočtový záväzok vo výške 18,1 mil. EUR na prípravu 
nasadenia v teréne v roku 2021 bol prenesený bez toho, aby agentúra 
Frontex v lehote stanovenej v článku 75 svojho nariadenia o 
rozpočtových pravidlách prijala príslušné právne záväzky. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 
Pri výpočte ukazovateľov výkonnosti agentúra považovala tieto zníženia 
rozpočtu ako akty plnenia rozpočtu, čo je v rozpore s dvoma 
rozhodnutiami správnej rady. 

Zatiaľ nevykonané 

2020 
Zvýšenie finančných prostriedkov EÚ o 10 mil. EUR v rámci opravného 
rozpočtu EÚ č. 1 sa neodráža v rozpočtových účtoch agentúry Frontex. 
Znižuje sa tým transparentnosť. 

Nevzťahuje sa 
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Odpoveď agentúry Frontex 
3.30.7. Po zohľadnení interných odporúčaní a niekoľkých osobitných stretnutí správna rada v 
roku 2021 rozhodla, že agentúra má aj naďalej používať rovnakú metódu výpočtu. Vo výročnej 
správe Dvora audítorov o účtovnej závierke za rok 2020 sa uvádza, že v tejto veci je potrebné 
horizontálne usmernenie EK pre všetky orgány, nielen pre agentúru Frontex, a že na otázku 
odlišného výkladu právneho rámca, pokiaľ ide o príspevky krajín mimo EÚ, sa poukazuje aj v 
preskúmaní Európskeho dvora audítorov č. 3/2021. 

3.30.13. Agentúra berie na vedomie túto pripomienku a zohľadní ju v nadchádzajúcich 
postupoch verejného obstarávania. 

3.30.14. Agentúra uznáva, že existuje priestor na zlepšenie vykonávania vymedzených pravidiel 
výberových konaní a v januári 2022 prijala jasnejšie pokyny pre členov výberovej komisie, aby 
zabezpečila konzistentnejšie hodnotenie a harmonizovanie postupov. 

3.30.15. V čase schválenia rozhodnutia výkonného riaditeľa o právomociach na plnenie rozpočtu 
skutočne došlo k nezrovnalostiam. Bolo to preto, že všetci povoľujúci úradníci už rozhodnutie 
podpísali v čase schválenia nového rozhodnutia. Táto skutočnosť bola zistená počas roka a bude 
napravená v roku 2022 schválením nového rozhodnutia výkonného riaditeľa. Medzičasom už 
povoľujúci úradníci boli požiadaní, aby podpísali novú dokumentáciu. 

3.30.16. Agentúra súhlasila s tým, že verejný obstarávateľ sa zaviaže, že jeho správcovia zmlúv 
budú kontrolovať marže kedykoľvek na základe rozhodnutia po posúdení príslušného rizika. 

3.30.17. a) Agentúra súhlasí so zistením. Agentúra zaviedla kontrolný mechanizmus na 
sledovanie a prevenciu takýchto situácií v budúcnosti.  

b) Agentúra berie na vedomie zistenie a skutočnosť, že táto výnimka nebola zdokumentovaná v 
spise k verejnému obstarávaniu. S cieľom chrániť svoje finančné záujmy a zabezpečiť, aby 
dodávateľ dokázal riadiť takúto zmluvu a systém objednávok, agentúra určila výšku obratu 
potom, ako vyhodnotila niekoľko faktorov: 

• objem ročného obratu v podobných verejných súťažiach na národnej a medzinárodnej 
úrovni a osobitosti trhu so zbraňami a muníciou, 

• externe vypracovaná analýza poradcom v oblasti obrany, objednaná obstarávateľom. 

3.30.18. Agentúra berie zistenie na vedomie. Dohody o grante uzavreté agentúrou sa vzťahujú 
na využívanie technického vybavenia a ľudských zdrojov na rôznych miestach v členských 
štátoch, čo spomaľuje postup zhromažďovania dokumentácie v centrálnej finančnej jednotke. V 
prípade využívania ťažkého technického vybavenia majú príjemcovia v členských štátoch 
niekoľkých dodávateľov, čo vedie k oneskorenému predkladaniu faktúr a spôsobuje prieťahy. 
Často dochádza k situáciám, keď agentúra musí spolupracovať s novými príjemcami, ktorí nie sú 
oboznámení s ustanoveniami o grantoch. Vo všeobecnosti to predstavuje ďalšie komplikácie pri 
získavaní požadovanej dokumentácie v stanovených lehotách. 
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3.30.19. Agentúra berie na vedomie toto zistenie a rada by podotkla, že existuje niekoľko 
dôvodov týchto oneskorení, na ktoré agentúra nemá vždy vplyv. Napríklad viacero 
oneskorených platieb vysokých súm súvisí s oneskoreným podaním žiadostí o platby členskými 
štátmi. Agentúra sa zaväzuje, že sa bude naďalej usilovať o zlepšenia v oblasti oneskorených 
platieb. 
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3.31. Agentúra Európskej únie pre 
odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva (CEPOL) 

Úvod 

3.31.1. Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva 
(„CEPOL“), so sídlom v Budapešti, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2219169. Úlohou agentúry CEPOL je pôsobiť ako sieť spájajúca národné 
policajné inštitúty odbornej prípravy v členských štátoch s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 
vyšších policajných úradníkov na základe spoločne prijatých zásad. Na ilustrácii 3.31.1 sú 
uvedené hlavné údaje o agentúre CEPOL170. 

Ilustrácia 3.31.1 – Hlavné údaje o agentúre CEPOL 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry CEPOL za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra CEPOL. 

                                                             
169 Nariadenie (EÚ) 2015/2219 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti 

presadzovania práv. 

170 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry CEPOL je dostupných na jej webovom sídle: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Rozpočet (mil. EUR)*

84

95

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.31.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
CEPOL. 

3.31.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry CEPOL, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.31.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práv („CEPOL“), ktorá pozostáva z finančných výkazov171 a 
výkazov o plnení rozpočtu agentúry CEPOL172 za rozpočtový rok končiaci sa 31. 
decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
171 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

172 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.31.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry CEPOL za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry CEPOL k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.31.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.31.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.31.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.31.9. Agentúra CEPOL mala do marca 2022 platnú rámcovú zmluvu o službách 
cestovného ruchu, ktorej rozsah nezahŕňal určité krajiny mimo EÚ. Na služby cestovného ruchu 
pre tieto krajiny mimo EÚ sa do konca roka 2020 vzťahovali iné zmluvy. V dôsledku pandémie 
COVID-19 panovala neistota, či sa podujatia na mieste budú dať skutočne zorganizovať. 
Napriek stále veľmi nepredvídateľnej situácii, pokiaľ ide cestovanie, v súvislosti s ochorením 
COVID-19 bolo v lete 2021 pravdepodobné, že agentúra CEPOL bude musieť organizovať 
aktivity na mieste v krajinách mimo EÚ. Po zhodnotení situácie a rôznych dostupných možností 
sa agentúra CEPOL rozhodla využiť existujúcu rámcovú zmluvu na pokrytie podujatí v týchto 
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krajinách, hoci nepatrili do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy, čo je v rozpore s článkom 172 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Agentúra CEPOL zaznamenala toto rozhodnutie vo 
svojom registri výnimiek. Súvisiace platby vo výške 76 590 EUR v roku 2021 sú preto v rozpore 
s pravidlami. V januári 2022 agentúra CEPOL podpísala nový rámec, ktorý sa vzťahuje na 
podujatia v týchto krajinách. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.31.10. V auguste 2021 agentúra CEPOL začala postup verejného obstarávania na 
rámcovú zmluvu s jediným prevádzkovateľom na poskytovanie redakčných vzdelávacích 
služieb v hodnote 1 080 000 EUR. Zistili sme, že v prípade jedného kritéria na vyhodnotenie 
ponúk agentúra CEPOL udelila vyššie hodnotenie úspešnému uchádzačovi, ktorý využil 
predchádzajúce skúsenosti svojho subdodávateľa pre agentúru CEPOL na to, aby do svojej 
ponuky zahrnul viac obsahu súvisiaceho s agentúrou CEPOL. Ďalší dvaja uchádzači predložili 
ponuky so všeobecnejším obsahom a získali nižšie hodnotenie. V špecifikáciách verejného 
obstarávania sa však v súvislosti s týmto kritériom na vyhodnotenie ponúk takýto obsah 
týkajúci sa agentúry CEPOL jasne nevyžadoval. Okrem toho vzhľadom na to, že verejné 
obstarávanie sa týkalo úpravy vzdelávacieho obsahu vypracovaného odborníkmi v oblasti 
presadzovania práva, dôraz na obsah týkajúci sa CEPOL v rámci postupu nebol odôvodnený. 
Nenašli sme však žiadne dôkazy o tom, že výsledok obstarávania by bol iný, ak by sa 
predmetné kritérium posudzovalo odlišne. 

3.31.11. V ďalšom postupe obstarávania sme zistili, že podmienky účasti a kritériá na 
vyhodnotenie ponúk sa čiastočne prekrývali. Nedostatočne jasné rozlíšenie týchto dvoch typov 
kritérií predstavuje procedurálny nedostatok, nie je v súlade so zásadou transparentnosti a 
vystavuje agentúru CEPOL právnemu riziku a riziku poškodenia dobrého mena. 

3.31.12. Pokiaľ ide o kurz odbornej prípravy organizovaný v decembri 2019, agentúra 
CEPOL nemonitorovala neuhradené platby a rozpočtový záväzok uzavrela v decembri 2020. 
Bezprostredne potom dostala tri faktúry vo výške 28 032 EUR súvisiace s týmto podujatím. Aby 
ich agentúra CEPOL mohla zaplatiť, musela vo februári 2021 prijať nový rozpočtový záväzok. 
Toto zlyhanie vnútornej kontroly vystavilo agentúru CEPOL riziku, že v prípade rozpočtových 
obmedzení nebude schopná plniť svoje finančné záväzky voči tretím stranám. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.31.13. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2016 

Fluktuácia zamestnancov je vysoká, čo môže poznačiť nepretržitosť 
činností a schopnosť agentúry CEPOL vykonať aktivity vymedzené v pláne 
práce. Počet žiadostí o zamestnanie z ostatných členských štátov bol 
nízky. 

Nevzťahuje sa 

2020 

Agentúra CEPOL zaplatila poplatok vo výške 5 335 EUR za zrušenie 
rezervácie hotela v Budapešti z dôvodu obmedzení súvisiacich s 
ochorením COVID-19, ktoré zaviedla maďarská vláda. Neodvolala sa na 
doložku o vyššej moci v rámcovej zmluve, ktorá by jej umožnila 
rezerváciu bezplatne zrušiť.  

Nevzťahuje sa 

2020 

Zistili sme nedostatky v prostredí vnútornej kontroly agentúry CEPOL v 
súvislosti s riadením rozpočtových záväzkov: a) agentúra CEPOL 
podpísala tri právne záväzky pred schválením príslušných rozpočtových 
záväzkov; b) dve rôzne konkrétne zmluvy (právne záväzky) boli spojené s 
tým istým individuálnym rozpočtovým záväzkom. 

Prebieha 
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Odpoveď agentúry CEPOL 
3.31.9. Agentúra vzala na vedomie zistenia Dvora audítorov. V rámcovej zmluve z roku 2018 
agentúra CEPOL výslovne uviedla, že táto zmluva sa nevzťahuje na rezerváciu dopravy na mieste, 
ubytovanie, stravovanie ani na rezerváciu priestorov na podujatia v určitých krajinách v súvislosti 
s projektmi agentúry CEPOL. Je to veľmi dôležitý aspekt, keďže všetci účastníci verejnej súťaže, 
ktorí predložili ponuku v rámci pôvodného výberového konania, mali byť schopní poskytnúť 
uvedené služby aj v spomínaných krajinách v súvislosti s aktivitami, ktoré nie sú súčasťou 
projektov agentúry CEPOL. V záujme zlepšenia transparentnosti sme preto prijali formálnu 
výnimku s návrhom na maximálne zníženie využívania rámcovej zmluvy z roku 2018 na aktivity 
súvisiace s projektmi v krajinách mimo EÚ, a teda ju využiť len na naliehavé prevádzkové 
potreby. Z nášho pohľadu bola táto výnimka odôvodnená vzhľadom na pravidlá zabezpečenia 
kontinuity činností a správneho finančného riadenia až do skončenia prebiehajúcej súťaže, ktorej 
výsledkom bol podpis novej rámcovej zmluvy pokrývajúcej všetky aspekty bez obmedzení v 
januári 2022. 

3.31.10. Agentúra CEPOL vzala na vedomie zistenie Dvora audítorov. CEPOL stanovil kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a ich váhu s cieľom zadať zákazku ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší 
pomer medzi kvalitou a cenou. V oddiele o kritériách na vyhodnotenie ponúk bola uverejnená 
aj metóda bodovania, v ktorej sa uvádza, že agentúra CEPOL vyššie ohodnotí ponuky, ktoré majú 
tzv. pridanú hodnotu. Snaha uchádzačov o konkrétne prepojenie na vzdelávací kontext agentúry 
CEPOL, ako sa opisuje v oddiele o kritériách vyhodnotenia ponúk, bola ocenená a ak ponuka 
obsahovala riešenia, ktoré presahovali požadovaný rámec, táto tzv. pridaná hodnota bola 
uznaná a bodovo ohodnotená. Ponuky, ktorí neobsahovali takéto osobitné prepojenie, sa však 
nepovažovali za neprijateľné vzhľadom na spomínané kritérium. 

3.31.11. Agentúra vzala na vedomie zistenia Dvora audítorov. Agentúra CEPOL doplnila kritériá 
na vyhodnotenie ponúk o informácie, ktoré mali byť predložené spolu s technickou ponukou bez 
toho, aby sa dotkla kritérií účasti uchádzačov, ale aby spresnila spôsob, akým sa majú realizovať 
práce, aby zodpovedali príslušným normám. 

3.31.12. Agentúra uznáva zistenia Dvora audítorov a súhlasí s nimi. Agentúra CEPOL pravidelne 
uskutočňuje kurzy odbornej prípravy o riadení zmlúv pre projektových manažérov a iných 
príslušných zamestnancov a tieto kurzy bude ponúkať aj v roku 2022 na zlepšenie 
informovanosti a zníženie výskytu takýchto prípadov. 
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3.32. Európske monitorovacie centrum 
pre drogy a drogovú závislosť 
(EMCDDA) 

Úvod 

3.32.1. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť („EMCDDA“), so 
sídlom v Lisabone, bolo zriadené nariadením Rady (EHS) č. 302/93173, ktoré bolo zrušené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006174. Hlavným poslaním centra 
EMCDDA je analyzovať a šíriť informácie o drogách a drogovej závislosti s cieľom pripravovať a 
uverejňovať objektívne a spoľahlivé informácie, ktoré sú porovnateľné na európskej úrovni. 
Tieto informácie by mali byť podkladom pre analýzu dopytu po drogách a prostriedkov, ako 
tento dopyt a javy súvisiace s obchodom s drogami znížiť. Na ilustrácii 3.32.1 sú uvedené 
hlavné údaje o centre EMCDDA175. 

                                                             
173 Nariadenie (EHS) č. 302/93 o vytvorení Európskeho stredisko pre monitorovanie drog a 

drogovej závislosti. 

174 Nariadenie (ES) č. 1920/2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú 
závislosť. 

175 Viac informácií o úlohe a činnostiach centra EMCDDA je dostupných na jeho webovom 
sídle: www.emcdda.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Ilustrácia 3.32.1 – Hlavné údaje o centre EMCDDA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka centra EMCDDA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytlo centrum EMCDDA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.32.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením centra 
EMCDDA. 

3.32.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia centra EMCDDA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

23

25

Rozpočet (mil. EUR)*

102

110

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.32.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú 
závislosť („EMCDDA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov176 a výkazov o 
plnení rozpočtu centra EMCDDA177 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 
2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.32.5. Zastávame názor, že účtovná závierka centra EMCDDA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu centra 
EMCDDA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
176 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

177 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.32.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.32.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.32.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Centrum EMCDDA najalo dočasných agentúrnych zamestnancov na 
základe rámcovej zmluvy bez dodržania požiadaviek smernice 
2008/104/ES a portugalského pracovného práva. Centrum EMCDDA by 
malo analyzovať pracovné podmienky svojich dočasných agentúrnych 
zamestnancov a zabezpečiť, aby boli v súlade s európskym a 
vnútroštátnym pracovným právom. 

Prebieha 
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Odpoveď centra EMCDDA 
EMCDDA nemá žiadne pripomienky ani poznámky.  
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3.33. Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania 
práva (Europol) 

Úvod 

3.33.1. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(„Europol“), so sídlom v Haagu, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady 2016/794 z 11. mája 2016178, ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 
(2009/371/SVV)179. Cieľom agentúry Europol je podporovať činnosť policajných orgánov 
členských štátov a iných orgánov presadzovania práva. Podporuje tiež vzájomnú spoluprácu v 
oblasti predchádzania závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských 
štátov, foriem trestnej činnosti, ktoré ovplyvňujú spoločný záujem, na ktorý sa vzťahuje 
politika EÚ, ako aj terorizmu. Na ilustrácii 3.33.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre 
Europol180. 

                                                             
178 Nariadenie (EÚ) 2016/794 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 

presadzovania práva (Europol). 

179 Rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol). 

180 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry Europol je dostupných na jej webovom sídle: 
www.europol.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Ilustrácia 3.33.1 – Hlavné údaje o agentúre Europol 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry Europol za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra Europol. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.33.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
Europol. 

3.33.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry 
Europol, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

183

210

Rozpočet (mil. EUR)*

884

979

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.33.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva („Europol“), ktorá pozostáva z finančných výkazov181 a 
výkazov o plnení rozpočtu agentúry Europol182 za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.33.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry Europol za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry Europol k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
181 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

182 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.33.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.33.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.33.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.33.9. V rokoch 2019 až 2021 agentúra Europol posúdila dva prípady potenciálneho 
konfliktu záujmov v súvislosti s vedúcim zamestnancom, ktorý začal vykonávať nové 
zamestnanie inde. V jednom prípade, ktorý sme preskúmali, sme zistili, že v rozpore s článkom 
16 služobného poriadku agentúra Europol nevydala rozhodnutie v stanovenej lehote, a teda v 
podstate povolila príslušnej osobe nastúpiť do nového zamestnania bez akýchkoľvek 
obmedzení. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.33.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Agentúra Europol neoprávnene predĺžila platnosť rámcovej zmluvy na 
poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia služobných ciest po 
uplynutí platnosti zmluvy a zaviedla nové cenové aspekty. Riadenie zmlúv 
a ex ante kontroly by mali byť zlepšené. 

Dokončené 

2019 

Agentúra Europol v rozpore s pravidlami predĺžila platnosť rámcovej 
zmluvy na poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia služobných 
ciest tým, že podpísala dva dodatky po uplynutí platnosti zmluvy v roku 
2018. To poukazuje na nedostatky v riadení zákaziek a ex ante 
kontrolách. 

Dokončené 

2019 

Špecifikácie verejnej súťaže na uzavretie rámcovej zmluvy o nákupe 
nábytku, príslušenstva a súvisiacich služieb neboli dostatočne presné. To 
oslabilo súťažný charakter postupu verejného obstarávania. Agentúra 
Europol by mala zabezpečiť, aby boli špecifikácie verejnej súťaže 
dostatočne premyslené s cieľom umožniť spravodlivú a účinnú súťaž tak, 
aby postupy verejného obstarávania zabezpečili dosiahnutie najlepšieho 
možného pomeru ceny a kvality. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

V 33 % prípadov agentúra Europol uhradila platby s oneskorením. 
Podobné miery oneskorenia sme zaznamenali v rokoch 2019, 2018 a 
2017. Tento opakujúci sa nedostatok predstavuje riziko poškodenia 
dobrého mena agentúry Europol. 

Prebieha 
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Odpoveď agentúry Europol 
3.33.9. Europol berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a prispôsobí svoje postupy 
oznamovania uvedených rozhodnutí dotknutým vedúcim pracovníkom v stanovených 
lehotách. Na základe spätného posúdenia prípadu Europol zaručuje, že organizácia nebola 
vystavená situácii konfliktu záujmov podľa článku 16 služobného poriadku EÚ, a preto neboli 
potrebné žiadne obmedzenia.  
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Agentúry financované v rámci okruhu 7 

VFR – Európska verejná správa 
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3.34. Zásobovacia agentúra Euratomu 
(ESA) 

Úvod 

3.34.1. Zásobovacia agentúra Euratomu („ESA“), so sídlom v Luxemburgu, bola zriadená 
v roku 1958183. Jej stanovy boli prepracované rozhodnutím Rady 2008/114/ES, Euratom184. 
Hlavnou úlohou agentúry ESA je zabezpečiť pre používateľov v EÚ pravidelné dodávky 
jadrových materiálov, najmä jadrových palív. Na tento účel uplatňuje spoločnú politiku 
zásobovania založenú na zásade rovnakého prístupu k zdrojom dodávok. Na ilustrácii 3.34.1 sú 
uvedené hlavné údaje o agentúre ESA185. 

Ilustrácia 3.34.1 – Hlavné údaje o agentúre ESA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ESA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ESA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.34.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 

                                                             
183 Ú. v. ES 27, 6.12.1958, s. 534/58. 

184 Rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej 
agentúry Euratomu. 

185 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ESA je dostupných na jej webovom sídle: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Rozpočet (mil. EUR)*

16

16

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ESA. 

3.34.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ESA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.34.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu („ESA“), ktorá pozostáva z 
finančných výkazov186 a výkazov o plnení rozpočtu agentúry ESA187 za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.34.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ESA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ESA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
186 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

187 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.34.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.34.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.34.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky Dvora audítorov 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II 
(administratívne výdavky). To vytvára riziká pre plnenie platobných 
rozpočtových prostriedkov v roku 2021 vzhľadom na to, že v 
predchádzajúcich rokoch bola miera zrušených rozpočtových 
prostriedkov vysoká. Agentúra ESA by mala ešte viac zlepšiť svoje 
rozpočtové plánovanie a cykly vykonávania. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry ESA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Agentúry, ktoré sa financujú samy 
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3.35. Prekladateľské stredisko pre 
orgány Európskej únie (CdT) 

Úvod 

3.35.1. Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie („CdT“), so sídlom v 
Luxemburgu, bolo zriadené na základe nariadenia Rady (ES) č. 2965/94188. Úlohou strediska 
CdT je poskytovať prekladateľské služby orgánom Európskej únie. Na ilustrácii 3.35.1 sú 
uvedené hlavné údaje o stredisku CdT189. 

Ilustrácia 3.35.1 – Hlavné údaje o stredisku CdT 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka strediska CdT za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytlo stredisko CdT. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.35.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením strediska 
CdT. 

                                                             
188 Nariadenie (ES) č. 2965/94 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej 

únie. 

189 Viac informácií o úlohe a činnostiach strediska CdT je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Rozpočet (mil. EUR)*

207

205

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2965
http://www.cdt.europa.eu/
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3.35.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia strediska CdT, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.35.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie 
(„CdT“), ktorá pozostáva z finančných výkazov 190 a výkazov o plnení rozpočtu 
strediska CdT 191 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.35.5. Zastávame názor, že účtovná závierka strediska CdT za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
strediska CdT k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
190 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

191 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.35.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.35.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.35.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.35.9. Zistili sme niekoľko nedostatkov v postupoch verejného obstarávania strediska 
CdT. V dvoch prípadoch podpísalo stredisko CdT zmluvu na základe rokovacieho konania s 
jediným poskytovateľom služieb a v jednom prípade s tromi poskytovateľmi služieb, vo 
všetkých troch prípadoch bez toho, aby bolo predtým uverejnené oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania. V dvoch z týchto troch prípadov stredisko CdT odôvodnilo svoj výber 
konania potrebou chrániť výlučné práva vrátane práv duševného vlastníctva. V poslednom 
uvedenom prípade odôvodnilo svoj výber konania mimoriadnou naliehavosťou. Vo všetkých 
troch prípadoch sa domnievame, že odôvodnenie strediska CdT bolo nedostatočné, keďže 
práva duševného vlastníctva neboli identifikované a mimoriadna naliehavosť nebola 
preukázaná. Zmluvy, ako aj súvisiace platby v celkovej výške 108 200 EUR sú preto v rozpore s 
pravidlami. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.35.10. Zistili sme aj nedostatky v spôsobe, akým boli dva z týchto troch postupov 
zdokumentované. V jednom prípade členovia hodnotiacej komisie nepodpísali vyhlásenie o 
nestrannosti a o neexistencii konfliktu záujmov. V druhom prípade stredisko CdT neprijalo 
formálne rozhodnutie o nevymenovaní hodnotiacej komisie, nevydalo hodnotiacu správu ani 
rozhodnutie o zadaní zákazky a neuverejnilo oznámenie o výsledku verejného obstarávania. 
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Odpoveď strediska CdT 
3.35.9. Prekladateľské stredisko berie na vedomie túto pripomienku a je odhodlané prijať 
okamžité opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa platné pravidlá a predpisy dodržiavali. 

3.35.10. Prekladateľské stredisko berie na vedomie túto pripomienku a je odhodlané 
zabezpečiť, aby sa prijali všetky príslušné opatrenia na jej riešenie. 
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3.36. Úrad Spoločenstva pre odrody 
rastlín (CPVO) 

Úvod 

3.36.1. Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín („CPVO“), so sídlom v Angers, bol zriadený 
na základe nariadenia Rady (ES) č. 2100/94192. Hlavnou úlohou úradu je registrovať a 
preverovať žiadosti o udelenie práv priemyselného vlastníctva EÚ pre rastlinné odrody a 
zabezpečiť vykonanie potrebných technických skúšok príslušnými úradmi členských štátov. Na 
ilustrácii 3.36.1 sú uvedené hlavné údaje o úrade CPVO193. 

Ilustrácia 3.36.1 – Hlavné údaje o úrade CPVO 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka úradu CPVO za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol úrad CPVO. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.36.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením úradu 
CPVO. 

                                                             
192 Nariadenie (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín. 

193 Viac informácií o úlohe a činnostiach úradu CPVO je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Rozpočet (mil. EUR)*

48

49

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia úradu CPVO, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.36.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín („CPVO“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov194 a výkazov o plnení rozpočtu úradu CPVO195 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.36.5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu CPVO za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu 
CPVO k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
194 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

195 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.36.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.36.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.36.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.36.9. V postupe verejného obstarávania bezpečnostných služieb sme zistili tieto 
nedostatky: 

a) Prahová hodnota ročného obratu bola v špecifikáciách verejnej súťaže stanovená 
príliš vysoko, a to na 240 000 EUR, čo je štvornásobok odhadovanej ročnej hodnoty 
zákazky. To je v rozpore s bodom 19 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových 
pravidlách, v ktorom sa stanovuje, že minimálny ročný obrat nesmie prekročiť 
dvojnásobok odhadovanej ročnej hodnoty zákazky. Jeden uchádzač bol nesprávne 
vylúčený z dôvodu nedosiahnutia tejto prahovej hodnoty. 

b) Ďalší uchádzač, spoločnosť založená v apríli 2019, nebol schopný predložiť ročnú 
účtovnú závierku za posledné dva roky na preukázanie požadovaného ročného 
obratu. Hodnotiaca komisia neakceptovala poistenie (na krytie rizika vo výške 
8 000 000 EUR) poskytnuté uchádzačom ani ho požiadala, aby preukázal svoju 
finančnú spôsobilosť iným spôsobom, napríklad predložením podnikateľského plánu 
na rok 2021, čo je v rozpore s ustanoveniami článku 167 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Hodnotiaca komisia tohto uchádzača vylúčila. 

Na základe uvedených skutočností sa domnievame, že postup verejného obstarávania (ktorý 
bol uzavretý zadaním zákazky v hodnote 249 604 EUR) a súvisiace platby (37 441 EUR v roku 
2021) boli v rozpore s pravidlami. 



 296 

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) 

 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.36.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2014 Hoci úrad CPVO začal fungovať v roku 1995, s hostiteľským členským 
štátom ešte stále nebola podpísaná dohoda o sídle. 

Prebieha 

(mimo kontroly úradu CPVO) 

2016 V zakladajúcom nariadení úradu CPVO sa nepožadujú pravidelné externé 
hodnotenia výkonnosti. 

Prebieha 

(mimo kontroly úradu CPVO) 
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Odpoveď úradu CPVO 
Úrad CPVO berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov k zákonnosti a správnosti transakcií 
a zohľadní ich vo svojich budúcich postupoch.  
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3.37. Úrad Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo (EUIPO) 

Úvod 

3.37.1. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo („EUIPO“), so sídlom v Alicante, bol 
zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001196. Úrad 
zodpovedá za správu ochrannej známky EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva, európsku a 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti duševného vlastníctva, ako aj za Európske stredisko pre 
sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. Úrad EUIPO je nástupcom Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu („OHIM“) zriadeného nariadením Rady (ES) č. 40/94197. Na 
ilustrácii 3.37.1 sú uvedené hlavné údaje o úrade EUIPO198. 

Ilustrácia 3.37.1 – Hlavné údaje o úrade EUIPO 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka úradu EUIPO za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol úrad EUIPO. 

                                                             
196 Nariadenie (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie. 

197 Nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva. 

198 Viac informácií o úlohe a činnostiach úradu EUIPO je dostupných na jeho webovom sídle: 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Rozpočet (mil. EUR)*

1 093

1 166

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.37.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením úradu 
EUIPO. 

3.37.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia úradu EUIPO, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.37.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo („EUIPO“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov199 a výkazov o plnení rozpočtu úradu 
EUIPO200 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.37.5. Zastávame názor, že účtovná závierka úradu EUIPO za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu 

                                                             
199 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

200 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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EUIPO k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.37.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.37.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.37.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

3.37.9. V našej audítorskej správe za rozpočtový rok 2018201 sme dospeli k záveru, že 
postupy obstarávania upratovacích služieb neboli v súlade s pravidlami. V dôsledku toho sú 
všetky následné platby uhradené na základe tejto rámcovej zmluvy v rozpore s pravidlami. V 
roku 2021 dosiahli súvisiace platby výšku 1 708 242 EUR. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.37.10. Úrad EUIPO zmenil svoju rozpočtovú štruktúru v roku 2021, vykázal platbu vo 
výške 8,5 mil. EUR pre Európsku školu v Alicante v rámci hlavy 4 „Príspevok na politiky EÚ“ 
namiesto hlavy 1 „Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v úrade“, ako postupoval v 
predchádzajúcich rokoch. 

                                                             
201 Bod 3.34.8 výročnej správy EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_SK.pdf


 302 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 

 

Úrad EUIPO odôvodnil túto zmenu tým, že vo svojej účtovnej závierke uviedol, že 
„financovanie Európskej školy v Alicante na základe obnovenej dohody uzavretej v roku 2020 v 
súlade s článkom 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách úradu sa od roku 2021 považuje za 
„samostatné rozpočtové položky“ v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách úradu, a preto je financované z finančných rezerv úradu. To umožňuje produktívnu 
mobilizáciu finančných rezerv. Preto sa vykazuje v inej kategórii spolu s ostatnými príspevkami 
na politiky EÚ financovanými z finančných rezerv.“ Poznamenávame však, že dohoda o 
financovaní európskej školy v Alicante zo strany EUIPO nespĺňa kumulatívne podmienky 
stanovené v článku 7 ods. 1 rozpočtového nariadenia EUIPO, t. j. požiadavku využitia 
osobitných odborných znalostí úradu a príspevku na financovanie európskej školy v Alicante v 
rámci cieľov EUIPO. 

V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že v rámci viacročného finančného rámca EÚ (VFR) sú 
výdavky na financovanie európskych škôl pokryté v rámci toho istého okruhu ako 
administratívne výdavky inštitúcií, ktorý zahŕňa výdavky na zamestnancov (napr. okruh 7 – 
Európska verejná správa vo VFR na roky 2021 – 2027 alebo okruh 5 – Administratíva vo VFR na 
roky 2014 – 2020). 

Z tohto dôvodu a vzhľadom na úlohu, ktorú Európska škola zohráva pri vzdelávaní detí 
zamestnancov úradu EUIPO, a jej prínos k schopnosti prilákať a udržať si vysokokvalifikovaných 
odborníkov, zastávame názor, že platba úradu EUIPO pre Európsku školu nepredstavuje 
príspevok k politikám EÚ, ako to naznačuje zahrnutie týchto výdavkov do hlavy 4 rozpočtu 
úradu EUIPO. 

V zásade považujeme spolufinancovanie európskej školy za nástroj politiky ľudských zdrojov, 
ktorý súvisí s dobrými životnými podmienkami zamestnancov úradu EUIPO a ich rodín. 
Preklasifikovanie súvisiacich platieb na príspevok k politikám EÚ je v rozpore s povahou týchto 
výdavkov. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.37.11. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2018 

Úrad EUIPO podpísal zmluvu na upratovacie služby s uchádzačom, ktorý 
predložil mimoriadne nízku ponuku. Postup obstarávania a súvisiace 
platby sú v rozpore s pravidlami. Úrad EUIPO by mal dôkladne analyzovať 
situácie potenciálne neobvyklých ponúk s cieľom zabezpečiť súlad s 
nariadením o rozpočtových pravidlách a so zásadou spravodlivej 
hospodárskej súťaže. 

Prebieha 

2019 

Úrad EUIPO uverejnil oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom 
zostaviť rezervný zoznam projektových odborníkov pre svoje zákaznícke 
oddelenie. V oznámení o voľnom pracovnom mieste boli stanovené dva 
rôzne profily uchádzačov, ktoré sa mali vyhodnocovať osobitne. Počas 
výberového postupu boli však všetci uchádzači hodnotení na základe 
všetkých výberových kritérií, čím boli zvýhodnení uchádzači, ktorí 
zodpovedali obom profilom. 

V rámci toho istého postupu výberová komisia okrem toho nahradila 
uchádzača, ktorý odmietol pozvanie na pohovor, uchádzačom, ktorý však 
nedosiahol vopred stanovený minimálny počet bodov potrebný na 
postup do ďalšej fázy výberu. Napriek tomu, že minimálne rovnaký počet 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

bodov ako tento uchádzač získalo aj 17 ďalších uchádzačov, výberová 
komisia nepredložila žiadne písomné zdôvodnenie, prečo bol pozvaný 
tento uchádzač, ktorý už bol v úrade EUIPO zamestnaný. 

Výberový postup je preto v rozpore s pravidlami, keďže uvedené 
nedostatky ohrozili zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania 
s uchádzačmi. 

2019 

Úrad EUIPO poskytuje príspevok zamestnancom pracujúcim v oblasti 
infraštruktúry za pracovnú pohotovosť. Keďže aktivácia plánu na 
zabezpečenie kontinuity činnosti je mimoriadne výnimočná, sme toho 
názoru, že nie je doložené, že vyššiemu vedeniu úradu EUIPO by sa mal 
vyplácať príspevok za pracovnú pohotovosť. To zodpovedá praxi v 
inštitúciách EÚ. Úrad EUIPO by mal tiež zlepšiť kontroly v súvislosti s 
pracovnou pohotovosťou, aby predišiel neoprávneným platbám. 

Nevzťahuje sa 

2019 

V novembri 2018 rozpočtový výbor schválil kúpu pozemku za cenu 
4 700 000 EUR. Úrad EUIPO neposkytol ďalšie dôkazy na preukázanie 
potreby zaistiť dlhodobé rozšírenie svojich priestorov. Preto sa 
domnievame, že nadobudnutie pozemku nepredstavovalo produktívne 
využitie rozpočtového prebytku EUIPO a pri kúpe nebola dodržaná 
zásada správneho finančného riadenia. 

Nevzťahuje sa 

2019 Pripomíname, že EDA vo svojom stanovisku 01/2019 k nariadeniu o 
rozpočtových pravidlách úradu EUIPO uviedol, že rozpočtové prebytky 

Dokončené 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_SK.pdf
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

úradu EUIPO sa nevyužívali produktívne, či už na úrovni úradu alebo 
Európskej únie, a že úrad EUIPO by mal spolu s Komisiou napríklad 
preskúmať možnosť využiť svoje rozpočtové prebytky v prospech 
finančných nástrojov na podporu výskumných a inovačných činností a 
rastu európskych podnikov. 

 



 306 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 

 

Odpoveď úradu EUIPO 
3.37.9. Ako vyplýva z odpovede úradu v rámci správy o audite za rok 2018, úrad postupoval 
podľa všetkých krokov podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách pre ponuky, ktoré sa zdajú 
byť abnormálne nízke. Úrad sa preto nestotožňoval s vyhlásením Dvora audítorov, že ponúkať 
služby (ktoré sa využívajú len mimoriadne a výnimočne) za nižšiu cenu predstavuje nekalú 
obchodnú praktiku a poskytuje konkurenčnú výhodu oproti konkurentom. 

Úrad nezistil žiadne dôvody na predčasné ukončenie zmluvy, ktorá následne zostala v platnosti 
až do jej skončenia v marci 2022. 

3.37.10. Podávanie správ o príspevku úradu pre európsku školu v Alicante v rámci hlavy 4 
rozpočtu sa uskutočnilo v roku 2021 v dôsledku obnovenej dohody s Komisiou a Európskou 
školou, ktorá nadobudla účinnosť na konci roka 2020, a s cieľom dodržať nové ustanovenia 
revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách (ktoré nadobudlo platnosť v roku 2019), 
predovšetkým článok 10 ods. 4, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „v prípadoch, v ktorých 
úrad vykonáva dohody uzatvorené v súlade s článkom 7 tohto nariadenia (dohody 
o príspevkoch, dohody o grantoch a rámcové dohody o finančnom partnerstve), bude viesť 
samostatné rozpočtové položky pre operácie týkajúce sa príjmov a výdavkov“, a aby sa 
produktívne využil rozpočtový prebytok, čím sa zníži tlak na rozpočet EÚ. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad považoval za vhodné, aby vo svojom rozpočte osobitne 
uviedol spolufinancovanie dodatočného príspevku, ktorý by Európska komisia v prípade 
neexistencie dohody s úradom o príspevku naďalej platila z rozpočtu EÚ v súlade s článkom 25 
Dohovoru o štatúte európskych škôl z 21. júna 1994. 

Keďže dohoda je časovo obmedzená a možno ju predĺžiť len na základe súhlasu správnych 
orgánov úradu, sa úrad domnieva, že nepredstavuje žiadny opakujúci sa administratívny 
výdavok úradu, čo je o to relevantnejšie, že zákonodarca nezahrnul tento typ výdavku medzi 
úlohy alebo iné povinnosti úradu. 

Všetky zainteresované strany, ktorú sú zapojené do prijímania rozpočtu a pracovného programu 
úradu vrátane zástupcov Európskej komisie, boli o tom jasne informované. 

Okrem toho pred prijatím sa uskutočnili formálne konzultácie o pracovnom programe 
s Európskou komisiou v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu, pričom nebola 
spochybnená jeho správnosť. Aj vo vzore jednotného programového dokumentu sa uvádzajú 
dohody medzi agentúrami a Európskou komisiou o príspevku pre európske školy. 

Spolufinancovanie európskej školy úradom sa vykonáva na základe tripartitnej dohody, ktorá 
bola naposledy predĺžená v roku 2000 na obdobie piatich rokov. Na základe tejto dohody úrad 
naďalej platí doplnkový príspevok z vlastných finančných zdrojov. 
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Konečným príjemcom dohody medzi Komisiou, úradom a európskou školou je Komisia, pretože 
znížila finančné prostriedky pre európsku školu na základe príspevku úradu. 

Úrad sa domnieva, že uvádzanie spolufinancovania európskej školy v Alicante ako nákladu na 
zamestnancov v rámci prevádzkového rozpočtu by bolo v rozpore s požiadavkami uvedenými v 
článku 10 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Vzhľadom na to, že výdavky súvisiace s príspevkom sa týkajú dohody uzatvorenej medzi EUIPO, 
Komisiou a európskymi školami v súlade s článkom 7, úrad sa domnieva, že použitie prebytku 
na financovanie príspevku a jeho špecifikácia v položke v hlave 4 nie je len zákonné ale aj 
oprávnené. 

Úrad sa preto domnieva, že príspevok pre európsku školu nezodpovedá opakovanému 
administratívnemu výdavku úradu, pretože dohoda je časovo obmedzená a okrem dohody 
neexistuje žiadny iný zákonný nástroj, na základe ktorého by bol úrad povinný príspevok zaplatiť 
(zmluvná povaha). 

Úrad však berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a spolu so zainteresovanými stranami 
ju zohľadní v rámci budúceho zostavovania rozpočtu. 
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3.38. Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií (SRB) 

Úvod 

3.38.1. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií („SRB“), so sídlom v Bruseli, bola 
zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 o jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií („nariadenie o SRM“))202. Poslaním rady SRB je zaistiť, 
aby sa situácia úverových inštitúcií a určitých investičných firiem („úverové inštitúcie“), ktoré 
zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, mohla riešiť riadnym spôsobom s čo najmenším 
vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie členských štátoch v bankovej únii. Rada je 
zodpovedná za správu jednotného fondu na riešenie krízových situácií, zriadeného na základe 
nariadenia o SRM na podporu jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. 

3.38.2. Rada má svoj vlastný rozpočet, ktorý nie je súčasťou rozpočtu EÚ. Príspevky sa 
vyberajú od úverových inštitúcií v členských štátoch, ktoré sú zapojené do bankovej únie. Na 
ilustrácii 3.38.1 sú uvedené hlavné údaje o rade SRB203. 

                                                             
202 Nariadenie (EÚ) č. 806/2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup 

riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010. 

203 Viac informácií o úlohe a činnostiach rady SRB je dostupných na jej webovom sídle: 
https://srb.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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Ilustrácia 3.38.1 – Hlavné údaje o rade SRB 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka rady SRB za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch zamestnancov 
poskytla rada SRB. 

Jednotný fond na riešenie krízových situácií sa postupne vytvára od roku 2016 do roku 2023 a 
cieľ, ktorým je pokryť aspoň 1 % sumy vkladov všetkých úverových inštitúcií v európskej 
bankovej únii, by sa mal dosiahnuť do 31. decembra 2023. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.38.3. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením rady SRB. 

3.38.4. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia rady SRB, osôb a 
subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

37 988

47 489

Rozpočet (mil. EUR)*

397

399

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

122

37 866

122

47 367

Časť I (administratívny 
rozpočet rady)

Časť II (rozpočet fondu 
a rezerva)
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.38.5. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií („SRB“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov204 a výkazov o plnení rozpočtu rady SRB205 za 
rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.38.6. Zastávame názor, že účtovná závierka rady SRB za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu rady 
SRB k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.38.7. Upozorňujeme na poznámku 8.L „Zverejnenie odvolaní a súdnych konaní “ v 
účtovnej závierke rady SRB, v ktorej sa opisujú administratívne a súdne konania týkajúce 
sa ex ante príspevkov, ktoré prebiehajú medzi niektorými úverovými inštitúciami a 
vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií a SRB, ako aj ďalšie konania proti 
SRB predložené na Všeobecnom súde a Súdnom dvore Európskej únie. 

                                                             
204 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

205 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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SRB zastáva názor, že riešenie niektorých prebiehajúcich prípadov si pravdepodobne 
vyžiada úbytok hospodárskych zdrojov. V dôsledku toho sa expozícia súvisiaca s týmito 
prípadmi zaznamenáva ako rezerva vo výške 242 750 EUR zodpovedajúca nákladom na 
právne zastupovanie protistrany (pozri poznámku 7.F). Rada SRB sa domnieva, že je 
nepravdepodobné, že na urovnanie ostatných prípadov bude potrebný úbytok 
hospodárskych zdrojov. Zodpovedajúca expozícia sa preto vo výkaze o finančnej situácii 
nevykazuje ako rezerva. Ich možný vplyv na finančné výkazy SRB za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 (a najmä na podmienené záväzky, rezervy a záväzky) je 
predmetom osobitného ročného auditu podľa článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM. 

3.38.8. Upozorňujeme na poznámku 8.S „Udalosti po vykazovanom období“ v 
účtovnej závierke SRB, v ktorej sa opisujú následné udalosti riešenia krízovej situácie 
banky Sberbank AG a vplyv ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine na činnosti SRB a jej 
investičné portfólio. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.38.9. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.38.10. Poznamenávame, že bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti týkajúci sa 
spoľahlivosti účtovnej závierky uvedenej v bode 3.38.7 sa v plnej miere vzťahuje aj na 
zákonnosť a správnosť príjmov. 

Ďalšie pripomienky 

3.38.11. Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko vyjadrené vyššie, by sme 
chceli zdôrazniť, že príspevky do fondu sa počítajú na základe informácií, ktoré rade SRB 
poskytujú úverové inštitúcie (a niektoré investičné spoločnosti). Náš audit príjmov rady 
SRB sa zakladal na týchto informáciách, ich spoľahlivosť sme však neoverovali. V nariadení 
o SRM sa nestanovuje komplexný a konzistentný rámec kontroly, ktorý by zabezpečil 
spoľahlivosť informácií. SRB však vykonáva kontroly konzistentnosti a analytické kontroly 
informácií, ako aj určité ex post kontroly na úrovni úverových inštitúcií. Zistili sme tiež, že 
v prípade subjektov, ktoré sú súčasťou skupiny uvedenej v článku 7 ods. 2 písm. a) 
nariadenia o SRM, sú dohodnuté postupy audítorov povinné od začiatku roka 2022. SRB 
nemôže zverejniť podrobnosti o výpočte príspevkov, ktoré boli posúdené z hľadiska rizík, 
za jednotlivé úverové inštitúcie, pretože sú navzájom prepojené a zahŕňajú dôverné 
informácie o iných úverových inštitúciách. Hoci to môže mať vplyv na transparentnosť 
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týchto výpočtov, Súdny dvor usúdil, že povinnosť SRB odôvodniť svoje rozhodnutia o ex 
ante príspevkoch musí byť vyvážená zásadou ochrany obchodného tajomstva. Dospel k 
záveru206, že delegované nariadenie 2015/63 nebráni tomu, aby rada SRB zverejnila v 
súhrnnej a anonymizovanej podobe dostatočné informácie, ktoré inštitúcii umožnia 
pochopiť, akým spôsobom bola pri výpočte jej ex ante príspevku do jednotného fondu na 
riešenie krízových situácií zohľadnená jej individuálna situácia v porovnaní so situáciou 
všetkých ostatných bánk. Zistili sme, že na výpočet príspevkov za rok 2021 rada SRB 
zorganizovala konzultačnú fázu s príslušnými inštitúciami s cieľom umožniť im vyjadriť sa 
ku všetkým aspektom výpočtu. V rámci tejto konzultácie boli poskytnuté spoločné 
údajové body z výpočtu príspevkov, ktoré inštitúciám spolu s údajmi v jednotlivých 
formulároch na nahlasovanie údajov umožnia simulovať výpočet ex ante príspevkov na 
rok 2021. Tento nový krok v procese výpočtu príspevkov zvýšil transparentnosť rady SRB 
voči inštitúciám. Takáto konzultačná fáza bola zorganizovaná aj na výpočet príspevkov na 
rok 2022.  

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.38.12. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.38.13. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.38.14. Zistili sme niekoľko nedostatkov v dvoch kontrolovaných postupoch prijímania 
zamestnancov, ktoré by mohli ohroziť zásady transparentnosti. 

a) V jednom z týchto konaní sa výberová komisia po vyhodnotení uchádzačov rozhodla 
zvýšiť maximálny počet uchádzačov uvedených na rezervnom zozname na osem, 
zatiaľ čo pôvodne stanovila tento počet na päť. 

b) Nepodarilo sa nám nájsť priame prepojenie medzi niektorými všeobecnými 
schopnosťami uvedenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste a dohodnutými 
otázkami na pohovor, ústnymi prezentáciami a písomnými testami. 

                                                             
206 Rozsudok z 15. júla 2021, Komisia/Landesbank Baden-Württemberg a SRB (C-584/20 P  

a C-621/20 P), body 120 a 139. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.38.15. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Rada SRB nevykonala posúdenie toho, či mal poskytovateľ služieb podľa 
dohody o správe investícií s národnou centrálnou bankou Eurosystému 
týkajúcej sa outsourcingu prevádzkových aspektov investičného procesu 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF) a dohody o správe s 
tou istou národnou centrálnou bankou na ochranu aktív, správu 
hotovosti a povinnosti zosúladenia a dohľadu nad spravovanými aktívami 
zavedené primerané a účinné organizačné a administratívne opatrenia 
na zmiernenie potenciálneho konfliktu záujmov vyplývajúceho z 
prevzatia úloh investičného manažéra aj správcu. 

Prebieha 

2020 

Kapacita procesu SRB na riadenie rizík na vykonávanie nezávislého 
monitorovania investičného portfólia SRF je obmedzená. Jeho prvé 
obmedzenie spočíva v tom, že nie je automatizovaný. Druhým 
obmedzením je, že sa spolieha na správy a analýzu národnej centrálnej 
banky a oddelenia front office SRB. 

Prebieha 
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Odpoveď rady SRB 
3.38.11 Ročné príspevky ex ante sa vypočítavajú na základe informácií, ktoré jednotnej rade 
poskytnú úverové inštitúcie a niektoré investičné firmy. Napriek tomu, že v nariadení o SRM sa 
nestanovuje komplexný a jednotný rámec kontroly na zabezpečenie spoľahlivosti informácií, 
jednotný fond rieši tento problém v čo najširšom rozsahu. Poskytnuté údaje sa overujú 
vzhľadom na údaje, ktoré v minulom roku predložili inštitúcie, ako aj vzhľadom na údaje 
v databáze ECB. Na portáli na zber údajov sa zaviedli pravidlá pre validáciu a veľký počet inštitúcii 
poskytol doplnkové uistenie v podobe správy o schválených postupoch. O nezrovnalostiach sú 
informované vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, ktoré majú podať vysvetlenie, 
na základe čoho môžu zvýšiť kvalitu údajov z predchádzajúcich cyklov. Spolu s ex ante 
overovaním údajov, ktoré sa už uplatňuje v rade SRB, sa uskutočňujú ex post kontroly v podobe 
administratívnej kontroly na zber doplnkových dôkazov o spoľahlivosti údajov. 

3.38.14.a Rada SRB berie zistenie na vedomie a v budúcnosti bude dokumentovať dôvod zmien 
vopred stanovených počtov uchádzačov uvedených na rezervnom zozname. 

3.38.14.b Rada SRB berie pripomienku na vedomie a priamo k existujúcim hodnotiacim 
dokumentom (otázky na pohovor, ústna prezentácia a písomný test) pridala dodatočný interný 
dokument na posudzovanie schopností. 
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Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) 

 

3.39. Výkonná agentúra pre 
spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny 
(Chafea) 

Úvod 

3.39.1. Od svojho zriadenia dňa 1. januára 2005 do ukončenia činnosti dňa 31. marca 
2021 mala Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny 
(„Chafea“) sídlo v Luxemburgu. Úlohy agentúry Chafea prevzala 1. apríla 2021 Výkonná 
agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA), Európska výkonná agentúra pre 
výskum (REA) a novovytvorená Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu 
(HaDEA)207. Všetky zostávajúce aktíva a pasíva prevzala agentúra HaDEA. Na ilustrácii 3.39.1 sú 
uvedené hlavné údaje o agentúre Chafea208. 

Ilustrácia 3.39.1 – Hlavné údaje o agentúre Chafea 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry Chafea za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra Chafea. 

                                                             
207 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2021/173 o výkonných agentúrach. 

208 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry Chafea je dostupných na jej webovom sídle: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Rozpočet (mil. EUR)*

75

76

Počet zamestnancov (k 31. marcu)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) 

 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.39.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
Chafea. 

3.39.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry Chafea, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.39.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny, ktorá pozostáva z finančných výkazov209 a 
výkazov o plnení rozpočtu agentúry Chafea210 za obdobie od 1. januára do 31. 
marca 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
209 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

210 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) 

 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.39.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry Chafea za rok končiaci sa 31. 
marca 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry 
Chafea k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých 
aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a 
účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z 
medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.39.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
obdobie od 1. januára do 31. marca 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a 
správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.39.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
obdobie od 1. januára do 31. marca 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a 
správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.39.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) 

 

Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 

Na základe oznámenia Komisii C(2020)2880/1 z 29. apríla 2020 o 
delegovaní úloh v súvislosti s vykonávaním programov Únie v rokoch 
2021 – 2027 na výkonné agentúry budú úlohy agentúry Chafea 
presunuté na iné konsolidované agentúry EÚ. V čase auditu v roku 2019 
nebolo možné spoľahlivo odhadnúť podmienené záväzky vyplývajúce z 
tohto presunu. 

Dokončené 
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Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) 

 

Odpoveď agentúry Chafea 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) 

 

3.40. Európska výkonná agentúra pre 
klímu, infraštruktúru a životné 
prostredie (CINEA) 

Úvod 

3.40.1. Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie 
(„CINEA“), so sídlom v Bruseli, bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 
2021/173211, platným od 1. apríla 2021 do 31. decembra 2028. Poslaním agentúry CINEA je 
podporovať zainteresované strany pri plnení európskej zelenej dohody. Vykonáva aj časti 
rôznych programov EÚ, z ktorých väčšina súvisí s politikou v oblasti životného prostredia a 
klímy. Agentúra CINEA je nástupcom Výkonnej agentúry pre inovácie a siete („INEA“) zriadenej 
vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/801/EÚ212, ktorá fungovala od 1. januára 2014 do 31. 
marca 2021. Na ilustrácii 3.40.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre CINEA213. 

Ilustrácia 3.40.1 – Kľúčové údaje o agentúre CINEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry CINEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra CINEA. 

                                                             
211 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 

agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie. 

212 2013/801/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre 
inovácie a siete. 

213 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry CINEA je dostupných na jej webovom sídle: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Rozpočet (mil. EUR)*

313

474

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) 

 

Zvýšenie rozpočtu a počtu zamestnancov sa vysvetľuje rozšírením mandátu agentúry v roku 
2021. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.40.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
CINEA. 

3.40.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry CINEA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.40.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a 
životné prostredie („CINEA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov214 a 
výkazov o plnení rozpočtu agentúry CINEA215 za rozpočtový rok končiaci sa 31. 
decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                             
214 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

215 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) 

 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.40.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry CINEA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry CINEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.40.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.40.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 
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Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) 

 

Odpoveď agentúry CINEA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) 

 

3.41. Európska výkonná agentúra pre 
vzdelávanie a kultúru (EACEA) 

Úvod 

3.41.1. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru („EACEA“), so sídlom 
v Bruseli, bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173216, platným od 
1. apríla 2021 do 31. decembra 2028. Tematickým zameraním agentúry EACEA zostávajú 
vzdelávacie a tvorivé činnosti a projekty realizované v blízkosti občanov EÚ. EACEA je 
nástupcom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru („EACEA“) 
zriadenej rozhodnutím Komisie 2013/776/EÚ217, ktorá fungovala od 1. januára 2014 do 
31. marca 2021. Na ilustrácii 3.41.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre EACEA218. 

                                                             
216 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 

agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.  

217 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2013/776, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. 

218 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EACEA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.eacea.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) 

 

Ilustrácia 3.41.1 – Hlavné údaje o agentúre EACEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EACEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EACEA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.41.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EACEA. 

3.41.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry EACEA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

56

58

Rozpočet (mil. EUR)*

432

454

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) 

 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.41.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru 
(„EACEA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov219 a výkazov o plnení 
rozpočtu agentúry EACEA220 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.41.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EACEA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry EACEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
219 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

220 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) 

 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.41.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.41.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.41.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.41.9. Zistili sme, že agentúra EACEA preniesla rozpočtové prostriedky na rok 2021 vo 
výške 6,36 mil. EUR (12 %) do roku 2022. Z tejto sumy sa 2,6 mil. EUR (29 %) týkalo 
administratívnych výdavkov (hlava II) a 2,7 mil. EUR (54 %) sa týkalo prevádzkových činností 
(hlava III). Vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou 
ročnej platnosti rozpočtu a svedčí o štrukturálnych problémoch pri plnení rozpočtu. 

Z rozpočtových prostriedkov hlavy II prenesených do roku 2022 agentúra EACEA uviedla v 
súvislosti so sumou vo výške 938 000 EUR ako dôvod predpoklad vysokej inflácie. Takéto úvahy 
sa však mali zohľadniť pri rozhodovaní o rozpočte agentúry EACEA. Pri plnení rozpočtu sa musí 
dodržiavať zásada ročnej platnosti rozpočtu. 
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Odpoveď agentúry EACEA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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3.42. Výkonná agentúra pre Európsku 
radu pre inováciu a MSP (EISMEA) 

Úvod 

3.42.1. Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP („EISMEA“), so sídlom v 
Bruseli, bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173221, platným od 1. 
apríla 2021 do 31. decembra 2028. Poslaním agentúry EISMEA je posilniť postavenie EÚ ako 
svetového lídra v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom poskytovania podpory 
európskym inovátorom, výskumným pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom. Agentúra 
EISMEA je nástupcom Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky („EASME“), ktorá 
pôsobila od 1. januára 2014 do 31. marca 2021. Na ilustrácii 3.42.1 sú uvedené hlavné údaje o 
agentúre EISMEA222. 

Ilustrácia 3.42.1 – Hlavné údaje o agentúre EISMEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry EISMEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra EISMEA. 

Rozdiely v počte zamestnancov medzi rokmi 2021 a 2020 sú spôsobené novým mandátom 
agentúry EISMEA, ktorý sa líši od mandátu agentúry EASME. 

                                                             
221 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre 

Európsku radu pre inováciu a MSP. 

222 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry EISMEA je dostupných na jej webovom sídle: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Rozpočet (mil. EUR)*

485

370

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.42.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
EISMEA. 

3.42.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry 
EISMEA, osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej 
závierky a príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

Stanovisko 
3.42.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej výkonnej agentúry pre inováciu a MSP („EISMEA“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov223 a výkazov o plnení rozpočtu agentúry 
EISMEA224 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.42.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry EISMEA za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry EISMEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
223 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

224 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.42.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.42.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.42.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.42.9. Predchodca agentúry EISMEA, agentúra EASME, začal v máji 2020 
medziinštitucionálny postup verejného obstarávania pre komunikačné služby a služby 
organizovania podujatí v celkovej odhadovanej hodnote 130 mil. EUR, ktorý zahŕňa odhady 
zúčastnených inštitúcií. Pôvodný odhad agentúry EASME týkajúci sa jej podielu na zmluve, 
preukázaný podporným odôvodnením, bol 30 mil. EUR. Pred začatím postupu verejného 
obstarávania však niektoré zúčastnené inštitúcie znížili svoje počiatočné odhady a celkový 
odhad bol v dôsledku toho o 22 mil. EUR nižší. Hoci sa pôvodný odhad potrieb agentúry EASME 
nezmenil, jej podiel na hodnote zákazky sa následne zvýšil na 52 mil. EUR, t. j. vrátane rezervy 
vo výške 22 mil. EUR, s cieľom zachovať pôvodný odhadovaný rozpočet 130 mil. EUR na celú 
medziinštitucionálnu rámcovú zmluvu. Je to v rozpore s článkom 34 prílohy I k nariadeniu o 
rozpočtových pravidlách. 

3.42.10. V roku 2021 zapísala agentúra EISMEA do svojho registra výnimiek a prípadov 
nesúladu niekoľko záznamov týkajúcich sa otázok riadenia zmlúv. Išlo o prípady, keď boli služby 
poskytnuté pred podpísaním zmluvy a zmluva bola zmenená bez platných rozpočtových alebo 
právnych záväzkov. Podobné problémy sme zaznamenali v roku 2020 v súvislosti s 
predchodcom agentúry EISMEA (EASME). Tento opakovaný výskyt prípadov nesúladu počas 
vykonávania zmlúv poukazuje na nedostatky vnútorných kontrol agentúry EISMEA. Agentúru 
EISMEA by to mohlo vystaviť finančnému a právnemu riziku a riziku poškodenia dobrého 
mena. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.42.11. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 

Agentúra EASME podpísala právny záväzok bez toho, aby mala príslušný 
rozpočtový záväzok. Platba vyplatená podľa tejto zmluvy v roku 2019 v hodnote 
10 435 EUR je v rozpore s pravidlami. Tento prípad nesúladu nebol zaznamenaný 
v registri výnimiek a agentúra EASME ho následne už nesledovala. Vyskytli sa 
štyri ďalšie takéto prípady s podobnými okolnosťami. Opisy týchto štyroch chýb 
boli zaznamenané v registri výnimiek. Vyvoláva to konkrétne obavy v súvislosti s 
rizikom nezrovnalostí v riadení záväzkov EASME. 

Prebieha 

2019 

Agentúra EASME organizovala postup prijímania zamestnancov, v ktorom jeden z 
členov výberovej komisie nebol formálne vymenovaný a nepodpísal vyhlásenie o 
zachovaní dôvernosti ani o absencii konfliktu záujmov, hoci sa to požaduje v 
služobnom poriadku. Agentúra EASME sa tým vystavila riziku, že potenciálne 
konflikty záujmu neboli odhalené. 

Dokončené 

2020 

Agentúra EASME zaplatila za softvérové licencie a údržbu na základe rámcovej 
zmluvy o nadobudnutí softvérových licencií a IT služieb bez toho, aby vykonala 
vnútorné kontroly s cieľom uistiť sa, či dodávateľ použil správne ceny a vyúčtoval 
si správnu prirážku. Svedčí to o nedostatočných ex ante vnútorných kontrolách. 

Prebieha 
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Odpoveď agentúry EISMEA 
3.42.9. V čase vyhlásenia postupu verejného obstarávania ešte stále prebiehali rokovania o 
rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, a preto neboli k dispozícii definitívne zoznamy programov 
ani definitívne sumy. Okrem toho sa v čase posudzovania odhadovaného rozpočtu stále 
predpokladalo, že predchodca EASME pridá viac programov do svojho portfólia a bude viac 
rásť. Odhady preto museli poskytnúť určitý priestor na možné nepredpokladané potreby v 
budúcnosti vrátane dodatočných neplánovaných výdavkov pre akúkoľvek inštitúciu, agentúru 
alebo orgán, ktoré by mohli vzniknúť počas trvania budúcej zmluvy. 

3.42.10. Rok 2021 bol rokom prechodu spojený s veľkými zmenami, pokiaľ ide o počet a 
zloženie personálu a vedenia novo delegovaných programov v čase zavádzania nových 
postupov. 

Agentúra aktualizuje svoj register výnimiek dvakrát ročne, aby zabezpečila, že akčné plány na 
predchádzanie podobným udalostiam v budúcnosti sa efektívne uplatňujú. Organizujú sa aj 
opatrenia na zvyšovanie informovanosti a školenia. 
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3.43. Výkonná agentúra Európskej rady 
pre výskum (ERCEA) 

Úvod 

3.43.1. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum („ERCEA“), so sídlom v Bruseli, 
bola zriadená na základe rozhodnutia Komisie 2008/37/ES225, zrušeného a nahradeného 
vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/779/EÚ226, ktoré bolo nahradené novým 
vykonávacím rozhodnutím Komisie227 (EÚ) 2021/173. Novým rozhodnutím, ktoré sa uplatňuje 
od 1. apríla 2021 do 31. decembra 2028, sa agentúra ERCEA poveruje vykonávaním opatrení 
Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont Európa. Na ilustrácii 3.43.1 sú uvedené 
hlavné údaje o agentúre ERCEA228. 

                                                             
225 Rozhodnutie Komisie 2008/37/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre 

výskum na riadenie špecifického programu Spoločenstva Idey v oblasti hraničného 
výskumu. 

226 Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra 
Európskej rady pre výskum. 

227 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 
agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. 

228 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry ERCEA sa nachádza na jej webovom sídle: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) 

 

Ilustrácia 3.43.1 – Hlavné údaje o agentúre ERCEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry ERCEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra ERCEA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.43.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
ERCEA. 

3.43.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry ERCEA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

55

57

Rozpočet (mil. EUR)*

515

500

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) 

 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.43.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum („ERCEA“), 
ktorá pozostáva z finančných výkazov229 a výkazov o plnení rozpočtu230 
agentúry ERCEA za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.43.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry ERCEA za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry ERCEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                             
229 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

230 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.43.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.43.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

3.43.8. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.43.9. V nájomnej zmluve agentúry ERCEA bola stanovená povinnosť preplatiť 
prenajímateľovi všetky poplatky súvisiace s priestormi. Obec Saint-Josse-ten-Noode (Brusel), 
kde sa priestory nachádzajú, uložila prenajímateľovi obecnú daň a on požiadal agentúru ERCEA 
o náhradu. Prenajímateľ spochybňuje svoju povinnosť zaplatiť túto daň a v tejto veci začal 
súdne konanie na belgickom súde. Úrad Komisie pre infraštruktúru v Bruseli koncom roka 2021 
odporučil agentúre ERCEA, aby prenajímateľovi poskytla náhradu. Rozpočtové prostriedky na 
rok 2021 nestačili na pokrytie právnych záväzkov. Agentúra ERCEA nepožiadala o opravný 
rozpočet. Rozdiel bol 222 667 EUR. 

Nedostatok rozpočtových prostriedkov na pokrytie právnych záväzkov prijatých v roku 2021 
boli zapísané do registra výnimiek až po našom audite, čo bolo v rozpore so zásadami 
vnútornej kontroly. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.43.10. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 



 341 

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) 

 

Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

V júli 2019 agentúra ERCEA vyhlásila postup obstarávania na poskytnutie 
audiovizuálnych služieb. Hodnotiaca komisia riadne neposúdila kritérium 
kvality prípadovej štúdie. Postup a súvisiace platby vo výške 36 400 EUR 
uhradené v roku 2020 boli v rozpore s pravidlami. Agentúra ERCEA 
následne prehodnotila ponuky, ukončila rámcovú zmluvu a opätovne 
zaradila ponuky do poradia. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry ERCEA 
3.43.9. ERCEA sa riadila spoločným prístupom, ktorý odporučil OIB. Toto odporúčanie viazať a 
zaplatiť obecnú daň za roky 2019 – 2021 bolo prijaté až 21. decembra 2021. ERCEA vyčlenila 
všetky finančné prostriedky, ktoré boli k tomuto dátumu k dispozícii na pokrytie výšky dane, a 
chýbalo jej 222 667 EUR. Oprava rozpočtu nebola možná, a to tak z hľadiska času, ako aj z 
dôvodu neexistencie možnosti (centrálne útvary nepredpokladajú administratívne výdavky v 
rámci prevodu na konci roka). 

Nedostatočné rozpočtové prostriedky na pokrytie právnych záväzkov boli zapísané do registra 
výnimiek v máji 2022. 
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3.44. Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu (HaDEA) 

Úvod 

3.44.1. Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu („HaDEA“), so sídlom v 
Bruseli, bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173231. Agentúra HaDEA 
bola vytvorená na obdobie od 16. februára 2021 do 31. decembra 2028. Medzi jej úlohy patrí 
riadenie opatrení EÚ v oblasti verejného zdravia, koordinácia digitálnych programov v 
oblastiach vrátane priemyslu a vesmíru a vykonávanie nedoriešených prvkov predchádzajúcich 
programov EÚ232. V apríli 2021 agentúra HaDEA prevzala aj určité podporné činnosti, ktoré 
predtým vykonávala Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a 
potraviny („Chafea“)233. 

3.44.2. Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173 sa stanovilo prechodné 
obdobie234, počas ktorého Komisia riadila agentúru HaDEA. Prechodné obdobie sa skončilo 
16. februára 2022, keď agentúra HaDEA získala prevádzkovú kapacitu na plnenie svojho 
rozpočtu. Na ilustrácii 3.44.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre HaDEA235. 

                                                             
231 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná 

agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre 
zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre 
Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. 

232 Článok 7 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/173. 

233 Článok 21 ods. 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/173. 

234 Článok 22 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2021/173. 

235 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry HaDEA je dostupných na jej webovom sídle: 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Ilustrácia 3.44.1 – Hlavné údaje o agentúre HaDEA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry HaDEA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra HaDEA. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.44.3. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
HaDEA. 

3.44.4. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry HaDEA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

27

Rozpočet (mil. EUR)*

324

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.44.5. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej výkonnej agentúry pre zdravie a digitalizáciu 
(„HaDEA“), ktorá pozostáva z finančných výkazov236 a výkazov o plnení 
rozpočtu agentúry HaDEA237 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.44.6. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry HaDEA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 
agentúry HaDEA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a 
zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zdôraznenie skutočnosti 

3.44.7. Upozorňujeme na poznámku 3.3 v konečnej účtovnej závierke agentúry 
HADEA, v ktorej sa uvádza, že nájomná zmluva s Úradom Komisie pre infraštruktúru a 
logistiku v Bruseli (OIB) ešte nebola podpísaná. Údaje týkajúce sa prenájmu priestorov 
agentúry HaDEA od OIB uvedené v účtovnej závierke sú preto založené na odhade. 

                                                             
236 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

237 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.44.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.44.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Ďalšie pripomienky 

3.44.10. Na základe článku 22 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/173 
bol generálny riaditeľ GR SANTE poverený konať ako dočasný riaditeľ agentúry HaDEA 
dovtedy, kým HaDEA nezíska prevádzkovú kapacitu na plnenie svojho rozpočtu. 
Generálny riaditeľ GR SANTE 19. februára 2021 delegoval túto právomoc na iného 
úradníka GR SANTE a vymenoval ho za dočasného riaditeľa agentúry HaDEA. Článok 26 
nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry HaDEA umožňuje delegovanie 
rozpočtových právomocí. Nemožno ho však vykladať tak, že umožňuje delegovať celé 
právomoci dočasného riaditeľa, pretože by sa tým článok 22 vykonávacieho rozhodnutia 
Komisie (EÚ) 2021/173 zbavil svojej podstaty a významu. 

3.44.11. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

3.44.12. Do 31. decembra 2021 agentúra HaDEA nepodpísala s Komisiou dohodu o 
úrovni poskytovaných služieb na prenájom svojich kancelárskych priestorov. Predbežné 
rozpočtové záväzky na prenájom kancelárií v roku 2021 – v celkovej výške 2 479 446 EUR – sa 
preto preniesli do nasledujúceho obdobia bez toho, aby agentúra HaDEA prijala právny 
záväzok v lehote stanovenej v článku 114 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 
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Odpoveď agentúry HaDEA 
3.44.7 Agentúra HaDEA chce objasniť, že uvedené priestory užíva de facto od 1. apríla 2021. 
Agentúre HaDEA preto vznikli súvisiace náklady a má zákonnú povinnosť ich uhradiť. Agentúra 
čakala, kým Úrad pre infraštruktúru a logistiku dokončí zmluvu o prenájme. Agentúra uhradí 
platbu po podpise zmluvy o prenájme v roku 2022, ktorá začne platiť so spätnou účinnosťou 
od roku 2021.  
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3.45. Európska výkonná agentúra pre 
výskum (REA) 

Úvod 

3.45.1. Európska výkonná agentúra pre výskum („REA“), so sídlom v Bruseli, bola 
zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/173238, platným od 1. apríla 2021 do 31. 
decembra 2028. Agentúra REA podporuje politiku EÚ v oblasti výskumu a inovácií riadením 
projektov podporovaných rámcovým programom Horizont Európa a jeho predchodcom 
Horizont 2020. Agentúra REA riadi aj Výskumný fond pre uhlie a oceľ a propagačné akcie 
týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov. Agentúra REA je nástupcom Výkonnej agentúry pre 
výskum zriadenej rozhodnutím Komisie 2008/46/ES239, ktorá fungovala do 31. marca 2021. Na 
ilustrácii 3.45.1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre REA240. 

Ilustrácia 3.45.1 – Kľúčové údaje o agentúre REA 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných v 

priebehu rozpočtového roka. 

** Medzi zamestnancami sú úradníci EÚ, dočasní zamestnanci EÚ, zmluvní zamestnanci EÚ a vyslaní 
národní experti, nie však dočasní agentúrni zamestnanci a konzultanti. 

Zdroj: Ročná účtovná závierka agentúry REA za rozpočtové roky 2020 a 2021; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytla agentúra REA. 

                                                             
238 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra 

Európskej výkonnej agentúry pre výskum. 

239 2008/46/ES: Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre 
výskum. 

240 Viac informácií o úlohe a činnostiach agentúry REA je dostupných na jej webovom sídle: 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Rozpočet (mil. EUR)*

781

866

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.45.2. Audítorský prístup EDA zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 
transakcií a hodnotenie kľúčových zložiek systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich 
dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií poskytnutých vedením agentúry 
REA. 

3.45.3. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia agentúry REA, 
osôb a subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a 
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 353 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu 
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
3.45.4. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku Európskej výkonnej agentúry pre výskum („REA“), ktorá 
pozostáva z finančných výkazov241 a výkazov o plnení rozpočtu agentúry REA242 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.45.5. Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry REA za rok končiaci sa 31. 
decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu 

                                                             
241 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

242 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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agentúry REA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny 
čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá 
vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.45.6. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.45.7. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.45.8. Prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z 
predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2017 

Agentúra REA do konca roku 2017 zaviedla pre niektoré postupy 
elektronickú fakturáciu (e-invoicing), elektronické uverejňovanie 
dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania (e-tendering) a 
elektronické predkladanie ponúk (e-submission) však ešte nie. 

Dokončené 
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Odpoveď agentúry REA 
Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails Kozlovs, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 20. septembra 2022. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predseda 
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