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Shrnutí 
01 Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí kontrolní orgán Evropské unie. V této funkci 
jednáme jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie zejména tím, že 
pomáháme zlepšovat finanční řízení EU1.  

02 Tento dokument shrnuje výsledky auditu 41 agentur EU a dalších subjektů Unie 
(dále jen „agentury“) za rozpočtový rok 2017, které jsme pověřeni kontrolovat. Úplný 
přehled agentur zřízených Evropskou unií a podrobné výsledky jejich každoročního 
auditu, který provádíme, naleznete v naší nové výroční zprávě o agenturách EU za 
rozpočtový rok 20172.  

03 Náš audit agentur za rozpočtový rok 2017 potvrdil pozitivní výsledky 
z předchozích let. V prohlášeních o věrohodnosti vydaných o každé agentuře, jsme 
předložili: 

o výrok auditora bez výhrad (čistý výrok) o spolehlivosti účetní závěrky všech 
agentur, 

o výrok auditora bez výhrad (čistý výrok) o legalitě a správnosti uskutečněných 
operací, na nichž se zakládá účetní závěrka všech agentur, 

o výrok auditora bez výhrad (čistý výrok) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se 
zakládá účetní závěrka všech agentur kromě záporného výroku auditora 
o agentuře EASO.  

04 Určité oblasti však lze ještě zlepšit, jak se popisuje v odstavcích obsahujících 
zdůraznění skutečnosti a odstavcích obsahujících jiné skutečnosti a v připomínkách, 
které nezpochybňují výroky auditora. 

                                                      
1 Další informace o naší činnosti naleznete v naší výroční zprávě o činnosti, výročních zprávách o plnění 

rozpočtu EU, zvláštních zprávách, situačních zprávách a stanoviscích k návrhům nových či 
aktualizovaných právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro finanční řízení 
(www.eca.europa.eu). 

2 Tato výroční zpráva o agenturách EU nahrazuje předchozí specifické výroční zprávy o agenturách. 
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Co jsme kontrolovali 
05 Agentury EU jsou právně samostatné subjekty, jež jsou zřízeny sekundárním 
právním aktem, aby prováděly technické, vědecké a řídicí úkoly, které napomáhají 
orgánům EU při vytváření a realizaci politik. Jsou v členských státech velmi viditelné a 
mají výrazný vliv na tvorbu politik a rozhodování a na provádění programů v oblastech, 
které jsou zásadně důležité pro každodenní život občanů EU, například zdraví, 
bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. Jednotlivé agentury se v tomto shrnutí označují 
zkratkami svých plných názvů, které jsou uvedeny v seznamu zkratek na konci 
dokumentu. 

06 V závislosti na uspořádání a úkolech rozlišujeme tři typy agentur: 
decentralizované agentury, výkonné agentury Komise a další subjekty. Jejich hlavní 
charakteristiky jsou uvedeny níže. Počet agentur se během let zvyšoval a v roce 2017 
dosáhl 41, jak ukazuje obrázek 1. 

Obrázek 1 – Nárůst počtu agentur 

 

* Některé agentury působily dříve jako mezivládní organizace s jiným postavením. 

Zdroj: EÚD. 
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07 Výkonné agentury Komise se nacházejí v sídlech Komise v Bruselu a Lucemburku. 
Decentralizované agentury a další subjekty sídlí po celé EU ve 23 různých členských 
státech, jak je patrné ze seznamu zkratek a z obrázku 2. 

Obrázek 2 – Umístění agentur v členských státech 

 

* Poté, co se Spojené království rozhodlo vystoupit z EU (článek 50), rozhodla Rada na svém na zasedání 
pro obecné záležitosti dne 20. listopadu 2017, že v roce 2019 se EMA přemístí do Amsterodamu a EBA 
do Paříže. 

Zdroj: EÚD. 
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zkušeností EU a národních vlád. Agentury byly založeny na dobu neurčitou nařízením 
Rady nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady. 

Výkonné agentury Komise provádějí programy EU 

09 Šest výkonných agentur Komise4 je pověřeno výkonnými a operačními úkoly 
v souvislosti s jedním či více programy Unie a zřizuje se na pevně stanovenou dobu.  

Další subjekty mají zvláštní pověření 

10 Třemi dalšími subjekty jsou EIT, Euratom a SRB. EIT, se sídlem v Budapešti, je 
nezávislým decentralizovaným subjektem EU, který k posílení inovační kapacity Unie 
sdružuje zdroje z oblasti vědy, podnikání a vzdělávání a poskytuje grantové 
financování. Byl založen na dobu neurčitou. V Lucemburku sídlící agentura Euratom 
byla ustavena na dobu neurčitou na podporu cílů Smlouvy o Evropském společenství 
pro atomovou energii. SRB v Bruselu je hlavním orgánem jednotného mechanismu pro 
řešení krizí v evropské bankovní unii. Jeho úkolem je zajišťovat řádné řešení problémů 
bank v problémech s co nejmenším dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné finance 
v členských státech EU i jinde.  

Agentury jsou financovány z různých zdrojů a podle různých 
okruhů VFR 

11 Celkový rozpočet všech agentur (kromě SRB) na rok 2017 činil 3,5 miliardy EUR 
(2016: 3,4 miliardy EUR), což odpovídá asi 2,7 % souhrnného rozpočtu EU na rok 2017 
(2016: 2,4 %), jak je zobrazeno na obrázku 3. Mimoto rozpočet SRB na rok 2017 činil 
6,6 miliardy EUR (2016: 11,8 miliardy EUR). Skládá se z příspěvků úvěrových institucí do 
Jednotného fondu pro řešení krizí. 

12 Rozpočty decentralizovaných agentur a dalších subjektů pokrývají jejich 
personální, správní a operační výdaje, kdežto výkonné agentury provádí programy 
financované z rozpočtu Komise a jejich vlastní rozpočty (celkově asi 241 milionů EUR) 
pokrývají jen jejich personální a správní výdaje. Operační výdaje Komise prováděné 
šesti výkonnými agenturami v roce 2017 dosáhly zhruba 6,8 miliardy EUR, 
tj. dvojnásobku celkového rozpočtu všech ostatních agentur dohromady vyjma SRB. 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, CHAFEA, EASME. 



 13 

 

Obrázek 3 – Finanční zdroje agentur v roce 2017 

 

Zdroj: souhrnný rozpočet EU na rok 2017 a rozpočty agentur na rok 2017, sestavil EÚD. 

13 Většina agentur, včetně všech výkonných agentur, je financována téměř výhradně 
ze souhrnného rozpočtu EU. Ostatní jsou zcela nebo částečně financovány z poplatků a 
plateb a z přímých příspěvků zúčastněných zemí. Celkově bylo ze souhrnného rozpočtu 
EU financováno asi 2,5 miliardy EUR a asi 1 miliarda EUR z poplatků a plateb a přímých 
příspěvků zúčastněných zemí. Rozdělení agentur podle velikosti příspěvků z rozpočtu 
EU ukazuje obrázek 4.  
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Obrázek 4 – Agentury podle velikosti příspěvku z rozpočtu EU 

 

Zdroj: agentury, sestavil EÚD. 
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14 Příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU ve výši 2,5 miliardy EUR jsou financovány 
podle různých okruhů VFR5, jak je patrné z obrázku 5. Agenturami, jejichž rozpočet se 
v roce 2017 zvýšil nejvíce, jsou GSA a EIT, které jsou financovány z okruhu 1a VFR 
(konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), a Frontex, EMA a EASO, financované 
z okruhu 3 VFR (bezpečnost a občanství). 

Obrázek 5 – Financování agentur podle okruhů VFR rozpočtu EU 

 

Tabulka neobsahuje SRB, CdT, EUIPO a CPVO. 

Zdroj: víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020 a rozpočty agentur na rok 2017, sestavil EÚD. 

15 Na konci roku 2017 pracovalo v agenturách asi 11 000 zaměstnanců6 (2016: 
10 300), což je asi šestina celkového počtu pracovníků zaměstnaných orgány a 
institucemi a agenturami EU. Rozdělení zaměstnanců podle agentur je uvedeno na 
obrázku 6. 

                                                      
5 Víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020. 

6 Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky. 
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Obrázek 6 – Počet zaměstnanců podle agentur na konci roku 2017 

 

Zdroj: agentury, sestavil EÚD. 
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Co jsme zjistili 

Čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur 

16 Vyjádřili jsme výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o účetní závěrce všech 41 
agentur. Podle našeho názoru tyto účetní závěrky zobrazují věrně ve všech 
významných (materiálních) ohledech jejich finanční situaci k 31. prosinci 2017 a 
výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními 
příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise7.  

Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti jsou zásadní pro 
pochopení účetní závěrky 

17 V případě úřadu EASO jsme upozornili na to, že kritická personální situace úřadu 
se exponenciálně zhoršila. Úřad v současnosti nemá dostatečnou správní kapacitu, aby 
obsadil vysoký počet neobsazených pracovních míst. Celkově tato personální situace 
představuje významné riziko, že úřad nebude schopen pokračovat ve své činnosti 
v současném rozsahu. 

18 V případě SRB jsme zdůraznili, že příspěvky do Jednotného fondu pro řešení krizí 
se vypočítávají na základě informací, které úvěrové instituce poskytnou SRB 
prostřednictvím jednotlivých vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. Nařízení 
o jednotném mechanismu pro řešení krizí však nestanoví komplexní a jednotný 
kontrolní rámec zajišťující spolehlivost těchto informací. Kromě toho jsme konstatovali, 
že metodika pro výpočet příspěvků stanovená v právním rámci je velmi složitá, a vzniká 
tak riziko pro správnost. Z důvodů zachování důvěrnosti nemůže SRB uvolnit údaje 
úvěrových institucí pro výpočet příspěvků do fondu, což omezuje transparentnost. 

19 V případě ECHA Účetní dvůr zdůraznil, že se agentura částečně financuje 
z vlastních zdrojů a že každé společnosti, která žádá o registraci chemických látek, 
účtuje poplatek, jak to stanovuje nařízení REACH8. Agentura vypočítává a fakturuje 
poplatky na základě informací poskytnutých společnostmi při podávání žádostí. 

                                                      
7 Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (nařízení REACH) (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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Agentura při ověřováních ex post zjistila, že poplatky je třeba výrazně opravit, přičemž 
celková částka oprav nebyla na konci roku 2017 známa. 

20 V případě GSA jsme zjistili, že jeden z uchazečů zpochybnil výsledek zadávacího 
řízení na jednu z hlavních zakázek agentury (rámcová smlouva v hodnotě 1,5 miliardy 
EUR).  

21 Ve vztahu ke dvěma agenturám se sídlem v Londýně, EMA a EBA, jsme upozornili 
na skutečnost, že v roce 2019 opustí Spojené království a že jejich účetní závěrky a 
přílohy k nim byly sestaveny na základě informací dostupných k datu, kdy byly 
podepsány. Rovněž jsme poukázali důsledky plynoucí ze současných nájemních smluv 
v Londýně a na možné snížení příjmů po vystoupení Spojeného království z EU. 

22 V případě CHAFEA jsme informovali o nedostatcích v účetním prostředí. 

„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládají 
účetní závěrky agentur 

23 Pro všechny agentury jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) 
o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový 
rok 2017. Dle našeho názoru byly příjmy ve všech významných (materiálních) ohledech 
legální a správné. 

 „Čistý“ výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se 
zakládají účetní závěrky agentur, vyjma úřadu EASO 

24 Pro 40 agentur jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o legalitě a 
správnosti plateb, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2017. Dle 
našeho názoru byly platby ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

25 V případě úřadu EASO jsme vydali záporný výrok kvůli významným (materiálním) 
a systematickým případům nesouladu plateb s finančním nařízením úřadu a dalšími 
platnými pravidly a předpisy, které se především týkají zadávání veřejných zakázek a 
najímání pracovníků. Systematická povaha těchto případů nesouladu s předpisy 
ukazuje na nedostatečný systém vnitřní kontroly. Celková míra chyb plynoucí 
z nevyhovujících plateb dosahuje nejméně 7,7 milionu EUR, tj. 10,3 % celkových plateb 
úřadu provedených v roce 2017. 
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Odstavce obsahujících jiné skutečnosti se zabývají skutečnostmi 
zvláštního významu 

26 V případě EIT jsme upozornili na to, že původní míra úhrad z grantů pro znalostní 
a inovační společenství (ZIS) se ke konci období způsobilosti zvýšila, což je v rozporu s 
účelem podporovat ZIS, aby se stala méně závislá na financování EIT. Kromě toho byly 
do ročních plánů činnosti se zpětnou platností přidány některé nové činnosti pro dvě 
ZIS. Pro jedno ZIS to představovalo zásadní změnu původního rozhodnutí o přidělení 
finančních prostředků. Zásadní změny mohou ovlivnit rovné zacházení se ZIS a nejsou 
v souladu s finančním nařízením. 

27 V případě agentury Frontex trvale zjišťujeme, že výdaje, o jejichž proplacení žádají 
spolupracující země, jsou často nedostatečně doloženy. Potvrdily to i výsledky 
letošního auditu. 

28 V případě EBA, EIOPA a ESMA jsme zdůraznili skutečnost, že jejich rozpočty jsou 
financovány částečně z prostředků Evropské unie a částečně přímými příspěvky od 
orgánů dohledu anebo subjektů, které jsou předmětem dohledu, v členských státech 
EU. Je možné, že příjmy orgánů se v budoucnosti sníží v důsledku rozhodnutí 
Spojeného království vystoupit z EU. 

29 V případě GSA jsme informovali, že agentura provozuje jak bezpečnostní 
kontrolní středisko systému Galileo (GSMC), tak pozemní stanice na území Spojeného 
království, které možná bude třeba přemístit. 

30 V případě CdT jsme uvedli, že několik agentur stále více zajišťuje své překlady 
interně nebo jiným alternativním způsobem, což znamená, že kapacita CdT se 
nevyužívá v maximální možné míře. Navíc na úrovni EU dochází k duplicitě při vývoji 
překladatelských systémů a zdvojování provozních nákladů. 

31 V prosinci 2016 si úřad BEREC u CdT vyžádal překlad čtyř výzev k vyjádření zájmu 
za účelem sestavení rezervního seznamu pracovníků, ačkoli všechna pracovní místa 
schválená rozpočtovými orgány v jeho plánu pracovních míst byla obsazena. Dle 
našeho názoru nebyla žádost o překlad v prosinci 2016 opodstatněná. Na související 
platbu provedenou v březnu 2017 připadalo 2,5 % rozpočtu úřadu BEREC na rok 2017. 
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Obrázek 7 – Každoroční výroky auditora o účetních závěrkách a 
operacích agentur v období 2014–2017 

 

Zdroj: EÚD. 
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který pro tuto oblast nabídne jednotnější řešení IT. Plánuje se, že většina agentur bude 
nástroj Komise využívat od 1. ledna 2019. 

Obrázek 8 – Zavádění společného personalistického nástroje SYSPER II 
v agenturách 

 

Zdroj: EÚD, na základě informací od agentur. 

35 Zavedení elektronického zadávání zakázek v agenturách je na cestě. Všechny 
agentury zveřejňují své výzvy k podávání nabídek elektronicky v evropském věstníku 
veřejných zakázek TED (Tenders Electronic Daily). V roce 2010 uvedla také Komise do 
provozu nástroj pro elektronickou fakturaci, v roce 2011 nástroj pro elektronické 
zveřejňování dokumentů souvisejících s oznámeními o zahájení zadávacího řízení 
v Úředním věstníku EU (elektronické zadávání zakázek) a v roce 2015 nástroj pro 
elektronické předkládání nabídek. Většina agentur do konce roku 2017 zavedla pro 
určitá řízení elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli 
elektronické podávání nabídek. 

Obrázek 9 – Zavádění nástrojů elektronického zadávání veřejných 
zakázek v agenturách 

 

Zdroj: EÚD, na základě informací od agentur. 
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Konzultační služby v oblasti IT a projektové řízení v agenturách EMA a 
eu-LISA se zlepšují 

36 V průběhu loňského auditu jsme analyzovali, jak EMA řídí poradenské služby. 
V průběhu roku 2017 agentura realizovala několik opatření, aby se situace zlepšila. 
Snížení kritické závislosti agentury na poradenských společnostech si však vyžádá čas a 
dopad opatření se projeví až v průběhu dalších let. 

37 S ohledem na povahu svých operací využívá agentura eu-LISA konzultačních 
služeb převážně v souvislosti s projekty v oblasti IT. Pro vývoj a provádění projektů IT 
agentura využívá tři externí dodavatele, kteří plní přibližně 90 % prací souvisejících 
s těmito projekty. Ačkoli projekty IT vlastní a řídí agentura, model, v němž jsou činnosti 
související s návrhem a vývojem citlivých systémů do takové míry zadávány externě, 
představuje riziko přílišné závislosti na dodavatelích. 

Systematický nesoulad s předpisy pro přijímání zaměstnanců a zadávání 
zakázek v agentuře EASO 

38 V případě agentury EASO jsme vyzdvihli hlavní rizika související s povahou činností 
agentury a výzvy způsobené migrační krizí. Tato rizika nebyla vyvážena odolnou řídicí 
strukturou a účinnými vnitřními kontrolami, což vedlo k řadě případů významného 
(materiálního) nesouladu s právním rámcem, především ve vztahu k předpisům pro 
přijímání zaměstnanců a zadávání zakázek. Tyto případy nedodržování předpisů mají 
dopad na zásady hospodářské soutěže, transparentnosti, rovného zacházení a 
nediskriminace. 

Přetrvávají nedostatky v provádění zadávacích řízení 

39 Cílem zadávání veřejných zakázek je zajistit soutěž mezi hospodářskými subjekty a 
dosáhnout ekonomicky nejvýhodnějšího nákupu transparentním, objektivním a 
jednotným způsobem na základě platného právního rámce. U 14 agentur (úřad BEREC, 
CEPOL, CHAFEA, eu-LISA, EASO, EBA, EEA, EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, FRA a SRB) 
jsme zjistili nedostatky ve veřejných zakázkách především na služby. Tyto nedostatky 
ohrožovaly optimální využití prostředků. 

Většina agentur analyzovala důsledky brexitu 

40 Dne 29. března 2017 Spojené království oznámilo Evropské radě své rozhodnutí 
vystoupit z Evropské unie (brexit). Na rozdíl od většiny ostatních agentur pět z nich 
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(ACER, úřad BEREC, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) neprovedlo komplexní analýzu 
pravděpodobných dopadů brexitu na svou organizaci, činnost a účetnictví. 

Oznámení o volných pracovních místech by mohla být zveřejňována na 
internetové stránce EPSO 

41 Většina agentur (ACER, Cedefop, CEPOL, CHAFEA, EASA, EBA, ECHA, EEA, EIGE, 
EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, 
GSA, SRB) uveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových 
stránkách a v sociálních médiích, avšak málokdy na internetových stránkách 
Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO). Jejich zveřejnění na internetové stránce 
EPSO by zvýšilo transparentnost a publicitu. Agentury to zdůvodňují hlavně tím, že 
EPSO přijímá ke zveřejnění jen oznámení o volných pracovních místech, která jsou ve 
všech úředních jazycích EU, což s sebou nese vysoké náklady na překlady. 

Méně připomínek k legalitě a správnosti plateb 

42 Počet připomínek k legalitě a správnosti plateb se snížil na osm (2016: 11), což 
dokládá, že agentury se soustavně snaží dodržovat právní rámec, především 
ustanovení finančního nařízení a služebního řádu. Pět připomínek se opět týkalo 
nedostatků v zadávacích řízeních (EASO, EASA, EIGE, Frontex) a tři připomínky se 
týkaly výběrových řízení (EASO, Cedefop, Frontex). 

Rozpočtové řízení se zlepšuje  

43 Podle finančního nařízení mohou být rozpočtové prostředky přidělené na daný 
rok za určitých podmínek přeneseny do roku následujícího. Přestože finanční nařízení 
nestanoví pro přenosy prostředků žádný strop, nadměrný objem přenosů může svědčit 
o tom, že pracovní programy nebo plány veřejných zakázek jsou zpožděny, a může též 
být v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. V roce 2017 jsme zjistili jen tři případy 
(2016: 28) vysokých přenosů prostředků v agenturách. Tento pokles v roce 2017 
vyplývá z toho, že agentury přenosy lépe a transparentněji vysvětlily a zdůvodnily, ale 
také ze změny v našem způsobu vykazování. Od roku 2017 o přenosech prostředků 
informujeme jen tehdy, pokud je nepokládáme za dostatečně zdůvodněné. 

44 Kromě toho jsme u dvou agentur (Frontex, EUIPO) informovali o zrušených 
rozpočtových prostředcích přenesených z předchozích let. Svědčí to o nadhodnocení 
rozpočtových potřeb, zejména ve veřejné správě členských států a dalších 
spolupracujících zemí. 
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Účetní prostředí lze dále posilovat 

45 Při letošních výročních auditech jsme také přezkoumávali účetní prostředí 
agentur, které hraje při sestavování spolehlivé účetní závěrky důležitou úlohu. 
V souladu s finančním nařízením má každá agentura vlastního účetního, což vede 
k situaci, v níž celkem 37 účetních odpovídá za 2 % evropského rozpočtu. Aby se zvýšila 
efektivnost, účetní Komise v roce 2012 agentury vyzval, aby jej na smluvním základě 
pověřily výkonem účetních funkcí. Do konce roku 2017 se k této dohodě připojily 
pouze čtyři agentury. 

46 Hierarchické postavení účetního v agentuře může ovlivnit jeho nezávislost. Účetní 
musejí být nezávislí zejména na pověřených a dále pověřených osobách, které jsou 
oprávněny schvalovat závazky a platby. Domníváme se, že je třeba posílit nezávislost 
účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě 
(funkčně). Tato připomínka se týkala celkem 13 agentur (CdT, EACEA, EASA, EASME, 
EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Podle finančního nařízení musí účetní potvrzovat spolehlivé fungování účetního 
systému agentury (validace). I když účetní systémy většiny agentur mají aktuální 
validaci, zjistili jsme, že zásadní změny provedené v účetních systémech sedmi agentur 
(ACER, úřad BEREC, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) vyžadují, aby byla jejich validace 
obnovena. 

Obrázek 10 – Nezávislost účetních agentur a obnovená validace účetního 
systému v prodlení 

 

Zdroj: EÚD, na základě informací od agentur. 
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V některých agenturách jsme nalezli nedostatky ve vnitřní kontrole 

48 U tří agentur (ACER, EIT, Frontex) byly zjištěny určité nedostatky v provádění 
standardu vnitřní kontroly, který se týká plánu zachování kontinuity provozu. Tyto 
nedostatky mohou vytvořit značné riziko z hlediska zachování kontinuity provozu 
například v případě velkých havárií, neboť může dojít k nenávratné ztrátě dat. 

Případy podezření z podvodu postupujeme úřadu OLAF 

49 V roce 2017 jsme v přibližně 1 000 operací a 150 zadávacích řízeních, které byly 
předmětem našeho auditu pro účely prohlášení o věrohodnosti týkajících se agentur, 
měli tři podezření z podvodu, která jsme nahlásili úřadu OLAF. Případy podezření 
z podvodu se týkaly nesrovnalostí ve veřejných zakázkách. Na úřadu OLAF je, aby tyto 
případy vyšetřil a sledoval ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány, je-li taková 
spolupráce na místě. 

Poskytujeme informace o útvaru interního auditu Komise (IAS) a 
externích hodnoticích zprávách 

50 Pro informaci jsme se také zmínili o auditních zprávách, které vypracoval IAS, a 
o externích hodnoticích zprávách vypracovaných jménem Komise. V roce 2017 
vyhotovil IAS 26 zpráv a v devíti případech bylo provedeno externí hodnocení 
agentury. Související auditní či hodnoticí postupy jsme neověřovali. 

Agentury reagují na zjištění z auditů v předchozích letech 

51 V příslušných případech jsme předložili zprávu o stavu provádění opatření 
přijatých agenturami v reakci na připomínky z předchozích let. Obrázek 11 ukazuje, že 
u 170 připomínek, které nebyly na konci roku 2016 řešeny, byla ve většině případů 
nápravná opatření dokončena či probíhala. Z 13 neřešených připomínek byla potřebná 
nápravná opatření u tří připomínek mimo kontrolu agentury. 
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Obrázek 11 – Opatření agentury reagující na připomínky z předchozích 
let 

 

Zdroj: EÚD. 

  

13

75

32

50

Zatím neprovedeno Probíhá Dokončeno Není relevantní



 13 

 

Auditní výsledky z jiných zpráv 
o agenturách, které Účetní dvůr vydal 
v roce 2017 

Rychlý přezkum ECA týkající se 5 % snížení počtu pracovních 
míst 

52 V roce 2017 vydal Účetní dvůr rychlý přezkum9 o tom, jak orgány a instituce a 
agentury EU plní závazek snížit během období 2013–2017 (v případě agentur v období 
2014–2018) ve svých plánech pracovních míst počet míst o 5 %. Konstatovali jsme, že 
agentury 5 % snížení provedly, byť s určitým zpožděním. Zatímco decentralizovaným 
agenturám s tradičními úkoly se podařilo snížit počet zaměstnanců o 8,9 %, jejich počet 
se v souvislosti s novými úkoly a povinnostmi zvýšil o 19,9 % v některých 
decentralizovaných a o 42,9 % v některých výkonných agenturách. Obrázek 12 ukazuje 
v procentech, jak se změnil počet míst v plánech pracovních míst všech orgánů a 
institucí, subjektů a agentur. 

                                                      
9 Rychlý přezkum týkající se 5% snížení počtu pracovních míst, zveřejněný 21. prosince 2017. 
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Obrázek 12 — Analýza změn v počtu míst v plánech pracovních míst 
v letech 2012 až 2017 (v procentech) 

 

Zdroj: EÚD. 

Zvláštní zpráva o Jednotném výboru pro řešení krizí (SRB)  

53 Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) se sídlem v Bruselu byl zřízen v srpnu roku 
2014 v rámci politické odezvy na finanční krizi. Jeho posláním je řešit krize kterékoliv 
banky v jeho působnosti, která je v úpadku. V lednu 2017 měl SRB ve své působnosti 
139 bank (2018: 127), včetně 130 bankovních skupin10. 

54 Při tomto zvláštním auditu11 jsme zkoumali, zda je SRB s to účinně řešit krize 
bank, a analyzovali jsme kvalitu plánů SRB pro řešení krize jednotlivých bank, dále jsme 
zkoumali, zda jsou postupy SRB patřičně nastaveny tak, aby byl zajištěn soulad 

                                                      
10 K 1. lednu 2018 se počet snížil na 127 bank a 119 bankovních skupin. 

11 Zvláštní zpráva č. 23/2017: „Jednotný výbor pro řešení krizí: náročná práce na projektu bankovní 
unie začala, ale k jejímu dokončení ještě zbývá dlouhá cesta“, zveřejněná 19. prosince 2017. 
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Evropská rada a Rada

Evropská komise

Soudní dvůr

Účetní dvůr

Evropský hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropská služba pro vnější činnost

ORGÁNY A INSTITUCE EU – CELKEM

Decentralizované agentury („plně fungující“)
Decentralizované agentury

(„s novými úkoly“ / „v počáteční fázi“)
Výkonné agentury

ORGÁNY A INSTITUCE A AGENTURY EU – CELKEM

Orgány a instituce 
a subjekty EU 

s počtem 
pracovních míst

> 1 000 pracovních míst

mezi 100 a 1 000 pracovních míst

< 100 pracovních míst

dílčí součty a celkový součet
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s právním rámcem, který upravuje, jak se řešení krizí plánuje, a zda má SRB 
odpovídající personální zdroje k plnění úkolů, jimiž byl pověřen. 

55 Ve všech těchto oblastech jsme zjistili nedostatky, avšak zřízení SRB jako zcela 
nového subjektu bylo velmi náročné a na všechny nedostatky je třeba nahlížet v tomto 
kontextu. Předložili jsme řadu doporučení týkajících se přípravy plánů řešení krize a 
doplnění pravidel a pokynů a zvýšení počtu zaměstnanců a zlepšení postupů v oblasti 
lidských zdrojů. 

Specifická výroční zpráva EÚD o podmíněných závazcích 
vyplývajících z toho, jak SRB plnil své úkoly 

56 Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanoví12, že Účetní dvůr 
vypracuje zprávu o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak SRB, Rada a Komise 
plnily své úkoly podle tohoto nařízení. K 31. prosinci 2016 dosahovaly podmíněné 
závazky SRB z příspěvků poskytnutých předem částky 842 milionů EUR a k 30. září 2017 
se zvýšily na 1 420 milionů EUR. V roce 2016 neinicioval SRB žádná řešení krizí, a za 
rozpočtový rok 2016 tak neměly být v souvislosti s rozhodnutími o řešení krize 
vykázány žádné podmíněné závazky. Avšak kvůli rozhodnutí o řešení krize Banco 
Popular Español S.A. z června 2017 bylo do konce října 2017, kdy byla zveřejněna naše 
zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak SRB plnil své úkoly, vzneseno 
proti SRB u Tribunálu Evropského soudního dvora 90 žalob a k odvolací komisi SRB bylo 
podáno 46 odvolání. Komise a Rada byly informovány o 26 žalobách vznesených 
u Tribunálu Evropského soudního dvora v souvislosti s týmž rozhodnutím o řešení 
krize. Související podmíněné závazky budou předmětem našeho auditu a zprávy za 
rozpočtový rok 2017. 

Další zvláštní zprávy EÚD týkající se jedné či více agentur  

57 Kromě auditních zpráv věnovaných konkrétně agenturám jsme během roku 2017 
vydali řadu zvláštních zpráv o provádění politik EU, v nichž se o některých z nich hovoří 
(viz obrázek 13). 

                                                      
12 Čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
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Obrázek – Další zvláštní zprávy EÚD, v nichž se hovoří o agenturách 

 

 

Zdroj: EÚD. 
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Seznam zkratek používaných pro 
agentury a další subjekty EU 

Zkratka Celý název Sídlo  
ACER Agentura pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů 
Lublaň, Slovinsko 

Úřad BEREC Úřad Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací 

Riga, Lotyšsko 

CdT Překladatelské středisko pro 
instituce Evropské unie 

Lucemburk, Lucembursko 

Cedefop Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání 

Soluň, Řecko 

CEPOL Agentura Evropské unie pro 
vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva 

Budapešť, Maďarsko 

CHAFEA Výkonná agentura pro spotřebitele, 
zdraví, zemědělství a potraviny 

Lucemburk, Lucembursko 

CPVO Odrůdový úřad Společenství Angers, Francie 
EACEA Výkonná agentura pro vzdělávání, 

kulturu a audiovizuální oblast 
Brusel, Belgie 

EASA Evropská agentura pro bezpečnost 
letectví 

Kolín, Německo 

EASME Výkonná agentura pro malé a 
střední podniky 

Brusel, Belgie 

EASO Evropský podpůrný úřad pro otázky 
azylu 

Valletta, Malta 

EBA Evropský orgán pro bankovnictví Londýn, Spojené 
království 

ECDC Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí 

Stockholm, Švédsko 

ECHA Evropská agentura pro chemické 
látky 

Helsinky, Finsko 

EEA Evropská agentura pro životní 
prostředí 

Kodaň, Dánsko 

EFCA Evropská agentura pro kontrolu 
rybolovu 

Vigo, Španělsko 

EFSA Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin 

Parma, Itálie 

EIGE Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů 

Vilnius, Litva 
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EIOPA Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění 

Frankfurt, Německo 

EIT Evropský inovační a technologický 
institut 

Budapešť, Maďarsko 

EMA Evropská agentura pro léčivé 
přípravky 

Londýn, Spojené 
království 

EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro 
drogy a drogovou závislost  

Lisabon, Portugalsko 

EMSA Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost 

Lisabon, Portugalsko 

ENISA Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost sítí a informací 

Heraklion, Řecko 

ERA Agentura Evropské unie pro 
železnice 

Valenciennes, Francie 

ERCEA Výkonná agentury Evropské rady 
pro výzkum 

Brusel, Belgie 

ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a 
trhy 

Paříž, Francie 

ETF Evropská nadace odborného 
vzdělávání 

Turín, Itálie 

EUIPO Úřad Evropské unie pro duševní 
vlastnictví 

Alicante, Španělsko 

eu-LISA Evropská agentura pro provozní 
řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva 

Tallinn, Estonsko 

EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci 

Bilbao, Španělsko 

Euratom  Zásobovací agentura Euratomu Lucemburk, Lucembursko 
Eurofound Evropská nadace pro zlepšení 

životních a pracovních podmínek 
Dublin, Irsko 

Eurojust Evropská jednotka pro soudní 
spolupráci 

Haag, Nizozemsko 

Europol Agentura Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování 
práva 

Haag, Nizozemsko 

FRA Agentura Evropské unie pro základní 
práva 

Vídeň, Rakousko 

Frontex Evropská agentura pro pohraniční a 
pobřežní stráž  

Varšava, Polsko 

GSA Agentura pro evropský globální 
navigační družicový systém 

Praha, Česká republika 
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INEA Výkonná agentura pro inovace a sítě Brusel, Belgie 
REA Výkonná agentura pro výzkum Brusel, Belgie 
SRB Jednotný výbor pro řešení krizí Brusel, Belgie 
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