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Zhrnutie 
01 Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor financií EÚ. V tejto funkcii 
vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie, a to 
predovšetkým zlepšovaním finančného hospodárenia EÚ1.  

02 V tejto správe predkladáme zhrnutie výsledkov z auditu 41 agentúr EÚ 
a ostatných orgánov Únie (ďalej len „agentúry“), ktoré sme poverení kontrolovať, 
za rozpočtový rok 2017. Úplný prehľad agentúr zriadených Európskou úniou 
a podrobné výsledky z ich tohtoročného auditu nájdete v novej výročnej správe 
o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 20172.  

03 Celkovo sa pri našom audite agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2017 
potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Vo vyhláseniach 
o vierohodnosti vydaných za každú agentúru sme vyjadrili: 

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

o výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a riadnosti príjmov zaznamenaných 
v účtovnej závierke všetkých agentúr, 

o výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a riadnosti platieb zaznamenaných 
v účtovnej závierke všetkých agentúr, okrem záporného výroku za EASO.  

04 Stále však existuje priestor na zlepšenie, ako sa opisuje v bodoch o zdôraznení 
skutočnosti a v bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky, ako aj v pripomienkach, ktoré 
nemajú vplyv na audítorské stanoviská. 

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

rozpočtu EÚ, osobitných správach, situačných správach a stanoviskách k novým či aktualizovaným 
právnym predpisom EÚ alebo k iným rozhodnutiam s vplyvom na finančné hospodárenie 
(www.eca.europa.eu). 

2 Táto výročná správa o agentúrach EÚ nahrádza doterajšie špecifické ročné správy o agentúrach. 
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Audítorský tím 

 

Štvrtý rad (zľava doprava): Peter Eklund (audítor), Ausra Maziukaite (asistentka), Satu Levela (audítorka), 
Tomas Mackevicius (atašé), Eddy Struyvelt (vedúci úlohy) 

Tretí rad (zľava doprava): Mindaugas Pakstys (vedúci kabinetu), Sevdalina Todorova (audítorka), Niamh 
Carey (sekretárka), Christine Becker (audítorka), Helder Vasco Travado (audítor), Flavia Di Marco 

(audítorka), Arunas Juozulynas (vedúci úlohy) 

Druhý rad (zľava doprava): Ornella Menetto (asistentka), Nora Veres (asistentka), Rimantas Sadzius (člen 
EDA), Svetoslava Tashkova (audítorka) 

Prvý rad (zľava doprava): Rebecca Aquilina (stážistka), Julio Cesar Santin Santos (audítor), Hans Christian 
Monz (vedúci úlohy), Friedemann Zippel (hlavný manažér), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (vedúca 

úlohy), Andrea Ferraris (vedúci úlohy) 

Na fotografii chýbajú: Bob De Blick (audítor), Roberto Sanz Moratal (audítor) 
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Čo sme kontrolovali 
05 Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené na základe sekundárnych 
právnych predpisov na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo 
riadiacich úloh, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. 
V členských štátoch sú dobre viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky 
a rozhodovanie, ako aj na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre každodenný 
život občanov Európskej únie rozhodujúci význam, t. j. zdravie, ochrana, bezpečnosť, 
sloboda a spravodlivosť. Jednotlivé agentúry sa v tomto prehľade spomínajú 
pod skrátenou podobou ich plných názvov, ktoré sa uvádzajú v zozname akronymov 
na konci dokumentu. 

06 Z hľadiska usporiadania a úloh existujú tri typy agentúr EÚ: decentralizované 
agentúry, výkonné agentúry Komisie a ostatné orgány. Ich hlavné charakteristiky sú 
opísané v nasledujúcej časti. Počet agentúr sa v priebehu rokov zvyšoval a, ako sa 
uvádza v ilustrácii 1, v roku 2017 ich bolo 41. 

Ilustrácia 1 – Nárast počtu agentúr 

 

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

Zdroj: EDA. 

Rok 
zriadenia

Decentralizované agentúry

Výkonné agentúry

Ostatné orgány

Rovnaký počet ako rok predtým

CEDEFOP
EUROFOUND
*EURATOM
bol  zriadený
v roku 1958

EEA
ETF

EMA
EMCDDA

CDT
CPVO
EUIPO

EU-OSHA

EASA
EFSA
EMSA

EUROJUST

EASME ECDC
ENISA
ERA

FRONTEX
GSA

CEPOL
EFCA

CHAFEA

ECHA
EIGE

EACEA
INEA

FRA ERCEA
REA
EIT

ACER
BEREC

EUROPOL

EASO
EBA

EIOPA
ESMA

eu-LISA SRB



7 

 

07 Výkonné agentúry Komisie sa nachádzajú v sídle Komisie v Bruseli a Luxemburgu. 
Decentralizované agentúry a ostatné orgány majú sídlo po celej EÚ, v 23 rôznych 
členských štátoch. Prehľad týchto sídiel je uvedený v zozname akronymov 
a v ilustrácii 2. 

Ilustrácia 2 – Sídla agentúr v členských štátoch 

 

* Po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ Rada počas zasadnutia pre všeobecné 
záležitosti (článok 50) dňa 20. novembra 2017 rozhodla o premiestnení agentúry EMA do Amsterdamu 
a orgánu EBA do Paríža v roku 2019. 

Zdroj: EDA. 

Decentralizované agentúry riešia potreby v súvislosti 
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3 Cedefop, Eurofound, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, BEREC Office, Europol, 
EASO, EBA, EIOPA, ESMA, eu-LISA. 
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európsku spoluprácu sústredením technickej a odbornej 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 

09 Šesť výkonných agentúr Komisie4 je poverených výkonnými a prevádzkovými 
úlohami, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých programov EÚ. Tieto agentúry sú 
zriadené na dobu určitú.  

Ostatné orgány majú osobitné mandáty 

10 Tri ostatné orgány sú EIT, Euratom a SRB. EIT so sídlom v Budapešti je nezávislý 
decentralizovaný orgán EÚ, v ktorom sa spájajú vedecké, podnikateľské a vzdelávacie 
zdroje na posilnenie inovačnej kapacity Únie poskytovaním financovania vo forme 
grantov. Bol zriadený na neobmedzené obdobie. Euratom so sídlom v Luxemburgu bol 
zriadený na neobmedzené obdobie na podporu cieľov vymedzených v Zmluve 
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. SRB so sídlom v Bruseli je 
hlavným orgánom jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v európskej 
bankovej únii. Jej poslaním je zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk 
na pokraji úpadku s čo najmenším vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie 
v členských štátoch EÚ a inde.  

Agentúry sú financované z rôznych zdrojov a v rámci rôznych 
okruhov VFR 

11 Celkový rozpočet všetkých agentúr (okrem SRB) na rok 2017 predstavoval 
3,5 mld. EUR (2016: 3,4 mld. EUR), čo zhruba zodpovedá 2,7 % všeobecného rozpočtu 
EÚ na rok 2017 (2016: 2,4 %), ako sa uvádza v ilustrácii 3. Okrem toho rozpočet SRB 
na rok 2017 predstavoval 6,6 mld. EUR (2016: 11,8 mld. EUR). Tvoria ho príspevky 
úverových inštitúcií do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. 

12 Rozpočty decentralizovaných agentúr a ostatných orgánov pokrývajú ich výdavky 
na zamestnancov, administratívne a prevádzkové výdavky, zatiaľ čo výkonné agentúry 
vykonávajú programy financované z rozpočtu Komisie a ich vlastné rozpočty 
(v približnej celkovej výške 241 mil. EUR) pokrývajú len výdavky na zamestnancov 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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a administratívne výdavky. Prevádzkové výdavky Komisie, ktoré vynaložilo šesť 
výkonných agentúr v roku 2017, dosiahli približne 6,8 mld. EUR, teda viac než 
dvojnásobok celkového rozpočtu všetkých ostatných agentúr spolu bez SRB. 

Ilustrácia 3 – Zdroje financovania agentúr v roku 2017 

 

Zdroj: Všeobecný rozpočet EÚ na rok 2017 a rozpočty agentúr na rok 2017; zostavil EDA. 

13 Väčšina agentúr vrátane všetkých výkonných agentúr je financovaná takmer 
výhradne zo všeobecného rozpočtu EÚ. Ostatné sú plne alebo čiastočne financované 
z poplatkov a platieb a z priamych príspevkov zapojených krajín. Zo všeobecného 
rozpočtu EÚ sa spolu poskytlo približne 2,5 mld. EUR a 1 mld. EUR pochádzala 
z poplatkov a platieb a z priamych príspevkov zapojených krajín. V ilustrácii 4 sa 
uvádza prehľad agentúr podľa výšky príspevkov z rozpočtu EÚ.  
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Ilustrácia 4 – Agentúry podľa výšky príspevku z rozpočtu EÚ 

 

Zdroj: Agentúry; zostavil EDA. 
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14 Ako sa uvádza v ilustrácii 5, príspevky zo všeobecného rozpočtu EÚ vo výške 
2,5 mld. EUR sa financujú z rôznych okruhov VFR5. Agentúrami, ktorých rozpočty sa 
v roku 2017 najviac zvýšili, boli GSA a EIT, ktoré sú financované v rámci okruhu VFR 1a 
(Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), a Frontex, EMA a EASO, ktoré sú 
financované v rámci okruhu VFR 3 (Bezpečnosť a občianstvo). 

Ilustrácia 5 – Financovanie agentúr podľa okruhov VFR vo všeobecnom 
rozpočte EÚ 

 

Tabuľka nezahŕňa SRB, CdT, EUIPO a CPVO. 

Zdroj: Viacročný finančný rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020 a rozpočty agentúr na rok 2017; zostavil 
EDA. 

                                                      
5 Viacročný finančný rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020. 
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15 Na konci roku 2017 agentúry zamestnávali približne 11 000 zamestnancov6 (2016: 
10 300), čo je zhruba šestina celkového počtu zamestnancov v inštitúciách 
a agentúrach EÚ. Prehľad počtu zamestnancov podľa agentúr sa uvádza v ilustrácii 6. 

                                                      
6 Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci, a vyslaní národní experti. 
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Ilustrácia 6 – Počet zamestnancov podľa agentúr na konci roku 2017 

 

Zdroj: Agentúry; zostavil EDA. 
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Čo sme zistili 

Výroky bez výhrad k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr 

16 K účtovným závierkam všetkých 41 agentúr sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý 
výrok). Zastávame názor, že tieto účtovné závierky vyjadrujú verne zo všetkých 
významných hľadísk finančnú situáciu agentúr k 31. decembru 2017 a výsledky ich 
operácií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami platných 
nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník 
Komisie7.  

Body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti sú zásadne dôležité 
pre pochopenie účtovnej závierky 

17 Pri EASO sme upozornili na skutočnosť, že kritická situácia v súvislosti s ľudskými 
zdrojmi úradu sa exponenciálne zhoršuje. Úrad v súčasnosti nemá dostatočnú 
administratívnu kapacitu, aby obsadil vysoký počet voľných pracovných miest. Celkovo 
situácia v oblasti ľudských zdrojov vyvoláva značné riziko, že úrad nebude schopný 
pokračovať vo svojej činnosti v súčasnom rozsahu. 

18 Pri SRB sme zdôraznili, že príspevky do jednotného fondu na riešenie krízových 
situácií sa počítajú na základe informácií, ktoré SRB poskytujú úverové inštitúcie 
prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií. 
V nariadení o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa však nestanovuje 
komplexný a jednotný rámec kontroly na zabezpečenie spoľahlivosti týchto informácií. 
Ďalej sme upozornili, že metodika na výpočet príspevkov stanovená v právnom rámci 
je veľmi zložitá, čo vyvoláva riziko nepresnosti. Z dôvodu zachovania dôvernosti 
nemôže SRB zverejniť údaje úverových inštitúcií, ktoré sa použili na výpočet príspevkov 
do fondu, v dôsledku čoho sa znižuje transparentnosť. 

19 Pri ECHA Dvor audítorov zdôraznil, že agentúra sa čiastočne financuje sama 
a dostáva poplatky od každej spoločnosti, ktorá žiada o registráciu chemických látok 

                                                      
7 Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 
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v súlade s nariadením REACH8. Agentúra vypočítava a fakturuje poplatky na základe 
informácií poskytnutých spoločnosťami pri podaní žiadosti. Agentúra pri overovaní 
ex post zistila, že je potrebné vykonať značné opravy poplatkov, no na konci roka 2017 
nebola celková suma opráv známa. 

20 Pri GSA sme upozornili na skutočnosť, že jeden z uchádzačov spochybnil výsledok 
postupu verejného obstarávania na udelenie jednej z hlavných zákaziek agentúry 
(rámcová zmluva v hodnote 1,5 mld. EUR).  

21 V súvislosti s dvomi agentúrami so sídlom v Londýne, EMA a EBA sme upozornili 
na skutočnosť, že v roku 2019 odídu zo Spojeného kráľovstva a ich účtovná závierka 
a súvisiace poznámky boli vyhotovené na základe informácií, ktoré boli dostupné 
v čase podpisu účtovnej závierky. Poukázali sme aj na dôsledky súčasných dohôd 
o prenájme v Londýne a možné zníženie príjmov po odchode Spojeného kráľovstva 
z EÚ. 

22 Pri Chafea sme informovali o výrazných nedostatkoch v účtovnom prostredí. 

Výroky bez výhrad k zákonnosti a riadnosti príjmov 
zaznamenaných v účtovnej závierke agentúr 

23 Pre všetky agentúr sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) k zákonnosti 
a riadnosti príjmov zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2017. Zastávame názor, že príjmy boli zo všetkých významných hľadísk 
zákonne a riadne. 

Výroky bez výhrad k zákonnosti a riadnosti platieb 
zaznamenaných v účtovnej závierke agentúr okrem EASO 

24 Pre 40 agentúr sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý výrok) k zákonnosti 
a riadnosti platieb zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2017. Zastávame názor, že platby boli zo všetkých významných hľadísk 
zákonne a riadne. 

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

a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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25 Pre EASO sme vydali záporný výrok v dôsledku významných a systematických 
prípadov nesúladu platieb s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu a ďalšími 
platnými pravidlami a predpismi, ktoré sa týkajú predovšetkým postupov verejného 
obstarávania a prijímania zamestnancov. Systematická povaha týchto prípadov 
nesúladu s predpismi poukazuje na nedostatočný systém vnútornej kontroly. 
Kombinovaná chybovosť vyplývajúca z platieb, ktoré neboli v súlade s pravidlami, 
predstavuje minimálne 7,7 mil. EUR, t. j. 10,3 % celkových platieb úradu uhradených 
v roku 2017. 

V bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky sa hovorí 
o záležitostiach osobitného významu 

26 Pri EIT sme uviedli, že počiatočné miery úhrady grantov znalostným a inovačným 
spoločenstvám (ZIS) sa ku koncu obdobia oprávnenosti zvýšili, čo je v rozpore s cieľom 
podporovať ZIS v tom, aby boli menej závislé od financovania EIT. Do ročných 
obchodných plánov dvoch ZIS boli okrem toho pridané niektoré nové činnosti. 
U jedného z týchto ZIS to znamenalo výraznú zmenu pôvodného rozhodnutia o udelení 
grantu. Významné zmeny môžu ovplyvniť rovnaký prístup k ZIS a sú v rozpore 
s nariadením o rozpočtových pravidlách. 

27 V prípade Frontexu od roku 2014 systematicky informujeme o tom, že doklady 
o výdavkoch vykazovaných spolupracujúcimi krajinami sú často nedostatočné. 
Tohtoročné výsledky auditu to potvrdili znovu. 

28 Pri EBA, EIOPA a ESMA sme upozornili na skutočnosť, že ich rozpočty sú čiastočne 
financované z finančných prostriedkov Európskej únie a čiastočne prostredníctvom 
priamych príspevkov orgánov členských štátov vykonávajúcich dohľad a/alebo 
subjektov, nad ktorými sa vykonáva dohľad. Je možné, že príjmy týchto agentúr sa 
v budúcnosti, v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ, znížia. 

29 Pri GSA sme informovali, že agentúra prevádzkuje stredisko na monitorovanie 
bezpečnosti systému Galileo (GSMC) aj pozemné stanice Galileo na území Spojeného 
kráľovstva, pri ktorých je možné, že budú musieť byť premiestnené. 

30 V súvislosti s CdT sme konštatovali, že niekoľko agentúr čoraz viac využíva interné 
a iné alternatívne prekladateľské riešenia, v dôsledku čoho nebola kapacita CdT využitá 
v najvyššej možnej miere. Na úrovni EÚ dochádza navyše k duplicite vo vývoji 
prekladateľských systémov a zdvojeniu prevádzkových nákladov. 
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31 V decembri 2016 úrad BEREC požiadal CdT o preklady štyroch výziev 
na vyjadrenie záujmu s cieľom zostaviť rezervný zoznam zamestnancov, hoci v pláne 
pracovných miest boli obsadené všetky pracovné miesta schválené rozpočtovými 
orgánmi. Žiadosť o preklad v decembri 2016 nebola podľa nášho názoru odôvodnená. 
Súvisiaca platba uhradená v marci 2017 tvorila 2,5 % rozpočtu úradu BEREC na rok 
2017. 

Ilustrácia 7 – Ročné audítorské stanoviská k účtovným závierkam 
a operáciám agentúr v rokoch 2014 – 2017 

 

Zdroj: EDA. 

V našich pripomienkach navrhujeme ďalšie zlepšenia  

32 V súvislosti s 37 agentúrami sme vyjadrili 145 pripomienok s cieľom poukázať 
na dôležité skutočnosti a oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie. Tieto pripomienky 
sú zhrnuté v nasledujúcej časti. Väčšina z nich sa týka riadneho finančného 
hospodárenia. 
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Pokrok pri vytváraní harmonizovanejšej infraštruktúry v oblasti IT 

33 Agentúry vykonávajú rôznorodé prevádzkové činnosti, ktoré si vyžadujú 
primerané a niekedy osobitne prispôsobené IT riešenia. Hoci agentúry urobili značný 
pokrok v používaní podobných systémov pre rozpočtové hospodárenie a účtovníctvo, 
o čom sme informovali v správe o prehľade výsledkov auditov agentúr za rok 2016, 
v iných kľúčových oblastiach sa stále používalo veľké množstvo rôznych IT nástrojov.  

34 V roku 2017 sa dosiahol značný pokrok v súvislosti s IT nástrojmi na riadenie 
ľudských zdrojov, keď 20 agentúr podpísalo dohody s Komisiou o používaní nástroja 
SYSPER II, ktorý zabezpečí jednotnejšie IT prostredie v tejto oblasti. Podľa plánu má 
väčšina agentúr používať tento nástroj Komisie od 1. januára 2019. 

Ilustrácia 8 – Zavádzanie spoločného nástroja v oblasti ľudských zdrojov 
SYSPER II v agentúrach 

 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých agentúrami. 

35 Zavedenie elektronického obstarávania v agentúrach sa blíži. Všetky agentúry 
uverejňujú svoje výzvy na predkladanie ponúk elektronicky v európskom vestníku 
verejného obstarávania Tenders Electronic Daily (TED). Komisia zaviedla tiež nástroje 
na elektronickú fakturáciu v roku 2010 (e-invoicing), elektronické uverejňovanie 
dokumentov týkajúcich sa oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 
vestníku EÚ v roku 2011 (e-tendering) a elektronické predkladanie ponúk v roku 2015 
(e-submission). Väčšina agentúr zaviedla do konca roku 2017 pre niektoré postupy 
elektronickú fakturáciu a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa 
verejného obstarávania, elektronické predkladanie ponúk však ešte nie. 
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Ilustrácia 9 – Zavádzanie nástrojov elektronického obstarávania 
v agentúrach 

 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých agentúrami. 

Konzultačné služby v oblasti IT a riadenie projektov sa zlepšuje v EMA 
a eu-LISA 

36 V priebehu minuloročného auditu sme vykonali analýzu toho, ako EMA riadila 
konzultačné služby. V roku 2017 agentúra zaviedla niekoľko opatrení na zlepšenie 
situácie. Zníženie kritickej závislosti agentúry od konzultačných firiem si však bude 
vyžadovať určitý čas a vplyv prijatých opatrení sa prejaví až po rokoch. 

37 Vzhľadom na charakter jej operácií eu-LISA využíva konzultačné služby najmä 
pri IT projektoch. Pri tvorbe a realizácii IT projektov agentúra uplatňuje model 
externalizácie, pričom približne 90 % príslušných prác vykonávajú traja zmluvní 
dodávatelia. Hoci projekty v oblasti IT vlastní agentúra a sú pod jej kontrolou, model, 
pri ktorom sú činnosti vývoja a vytvárania takýchto citlivých IT systémov 
externalizované v takej miere, prináša riziká prílišného spoliehania sa na zmluvných 
dodávateľov a závislosti od nich. 

Systematický nesúlad s pravidlami v oblasti prijímania zamestnancov 
a verejného obstarávania v EASO 

38 V súvislosti s EASO sme upozornili na významné riziká vyplývajúce z povahy 
činností úradu a výziev v dôsledku migračnej krízy. Tieto riziká neboli zmiernené 
pevnou štruktúrou riadenia a účinnými kontrolami, čo viedlo k početným prípadom 
významného nesúladu s právnym rámcom, a to najmä s postupmi prijímania 
zamestnancov a verejného obstarávania. Zistené prípady nesúladu majú vplyv 
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na zásady hospodárskej súťaže, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie. 

Nedostatky pretrvávajú pri riadení verejného obstarávania 

39 Základným cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť hospodársku súťaž medzi 
hospodárskymi subjektmi a zaistiť ekonomicky najvýhodnejší nákup transparentným, 
objektívnym a jednotným spôsobom v súlade s platným právnym rámcom. V 14 
agentúrach (úrad BEREC, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBA, EEA, EFSA, EIGE, EUIPO, 
ERA, EASA, FRA a SRB) sme zaznamenali nedostatky vo verejnom obstarávaní, najmä 
v súvislosti so službami, ktoré ohrozovali vybratie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. 

Väčšina agentúr analyzovala dôsledky Brexitu 

40 Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej únii dňa 29. marca 2017 svoje 
rozhodnutie vystúpiť z EÚ (Brexit). Na rozdiel od väčšiny agentúr, päť z nich (ACER, 
úrad BEREC, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) nevykonalo komplexnú analýzu 
pravdepodobného dosahu Brexitu na ich organizáciu, operácie a účty. 

Oznámenia o voľných pracovných miestach by sa mohli uverejňovať 
na webovej stránke EPSO 

41 Väčšina agentúr (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, EASA, EBA, ECHA, EEA, EIGE, 
EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, 
GSA, SRB) zverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na vlastných 
webových stránkach a v sociálnych médiách, zriedkakedy však na webovej stránke 
Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). Ich uverejnením na webovej stránke 
EPSO by sa zvýšila transparentnosť a publicita. Hlavným argumentom, ktoré agentúry 
v tejto súvislosti uvádzajú, je, že EPSO prijíma na zverejnenie len oznámenia o voľných 
pracovných miestach, ktoré sú vo všetkých úradných jazykoch EÚ, čo má za následok 
vysoké náklady na preklad. 

Menší počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb 

42 Počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb sa znížil na osem (2016: 11), 
čo poukazuje na trvalú snahu agentúr o dodržiavanie právneho rámca, a predovšetkým 
ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku. Päť 
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pripomienok sa znovu týkalo nedostatkov vo verejnom obstarávaní (EASO, EASA, EIGE, 
Frontex) a tri sa týkali postupov prijímania zamestnancov (EASO, Cedefop, Frontex). 

Rozpočtové hospodárenie sa zlepšuje  

43 Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť rozpočtové prostriedky 
pridelené na daný rok za určitých podmienok prenesené do nasledujúceho roka. 
V nariadení o rozpočtových pravidlách sa síce nestanovujú stropy pre takéto prenesené 
rozpočtové prostriedky, nadmerný objem prenesených prostriedkov však môže byť 
znakom oneskorení vykonávania pracovných programov či plánov verejného 
obstarávania a môže byť tiež v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. V roku 
2017 sme informovali len o troch prípadoch (2016: 28) veľkého objemu prenesených 
prostriedkov v agentúrach. Tento pokles v roku 2017 je dôsledkom lepšieho 
a transparentnejšieho vysvetlenia a zdôvodnenia prenesených prostriedkov 
agentúrami, ale aj nášho zmeneného spôsobu vykazovania. Od roku 2017 informujeme 
len o tých prenosoch, ktoré nepovažujeme za dostatočne zdôvodnené. 

44 Okrem toho sme pri dvoch agentúrach (Frontex, EUIPO) informovali o rušení 
rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov. Svedčia 
o nadhodnotení rozpočtových potrieb, najmä vo verejnej správe členských štátov 
a iných spolupracujúcich krajín. 

Účtovné prostredia by sa dali ešte zlepšiť 

45 V priebehu tohtoročných auditov sme preskúmali aj účtovné prostredia agentúr, 
ktoré sú dôležitým prvkom pre zostavovanie spoľahlivej účtovnej závierky. Každá 
agentúra má v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách vlastného účtovníka, čo 
viedlo k situácii, že za 2 % rozpočtu EÚ nesie zodpovednosť spolu 37 účtovníkov. Na 
zvýšenie efektívnosti účtovník Komisie v roku 2012 vyzval agentúry, aby na zmluvnej 
báze delegovali svoje účtovné funkcie na neho. Do konca roku 2017 túto ponuku využili 
len štyri agentúry. 

46 Hierarchické postavenie účtovníka v agentúre môže mať vplyv na jeho 
nezávislosť. Účtovníci musia byť konkrétne nezávislí od kohokoľvek, kto je poverený 
(subdelegovaním) schvaľovať záväzky a platby. Považujeme za potrebné posilniť 
nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi úradu 
(administratívne) a správnej rade (funkčne). Túto pripomienku sme uviedli celkovo 
pri 13 agentúrach (CdT, EACEA, EASA, EASME, EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, 
EU-OSHA, Eurofound, FRA). 
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47 V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby účtovníci osvedčili 
spoľahlivé fungovanie účtovných systémov (potvrdenie). Hoci k účtovným systémom 
väčšiny agentúr bolo vydané aktuálne potvrdenie, zistili sme, že v dôsledku 
významných zmien účtovných systémov v siedmich agentúrach (ACER, úrad BEREC, 
CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) je čo najskôr potrebné opätovné potvrdenie. 

Ilustrácia 10 – Nezávislosť účtovníkov agentúr a oneskorenie opätovného 
potvrdenia účtovného systému 

 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých agentúrami. 

V niektorých agentúrach sme zistili nedostatky vo vnútornej kontrole 

48 Určité nedostatky pri vykonávaní štandardu vnútornej kontroly v súvislosti 
s plánom na zabezpečenie kontinuity činnosti sme zistili v troch agentúrach (ACER, EIT, 
Frontex). Tieto nedostatky môžu predstavovať značné riziko pre kontinuitu činnosti, 
napríklad v prípade veľkých katastrof, keď sa údaje môžu nenávratne stratiť. 

Podozrenia z podvodu ohlasujeme úradu OLAF 

49 V roku 2017 sme úradu OLAF ohlásili tri prípady podozrenia z podvodu zistené 
v približne 1 000 operáciách a 150 postupoch verejného obstarávania, ktoré sme 
kontrolovali na účely vyhlásení o vierohodnosti týkajúcich sa agentúr. Prípady 
podozrenia z podvodu sa týkali nezrovnalostí pri verejnom obstarávaní. Je na úrade 
OLAF, aby tieto prípady vyšetril a monitoroval, ak je to potrebné v spolupráci 
s justičnými orgánmi členských štátov. 
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Poskytujeme informácie o správach Útvaru Komisie pre vnútorný audit 
(IAS) a správach o externom hodnotení 

50 Pre informáciu sme sa zmienili aj o audítorských správach, ktoré vypracoval IAS, 
a správach o externom hodnotení vypracovaných v mene Komisie. V roku 2017 IAS 
vypracoval 26 správ a externé hodnotenie agentúry sa vykonalo v deviatich prípadoch. 
Súvisiace audítorské a hodnotiace procesy sme neoverovali. 

Agentúry prijímajú opatrenia na základe kontrolných zistení 
z predchádzajúcich rokov 

51 V relevantných prípadoch sme informovali o stave opatrení prijatých agentúrami 
na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov. Z Ilustrácie 11 vyplýva, že k 170 
pripomienkam, ktoré neboli na konci roku 2016 vyriešené, boli vo väčšine prípadov 
nápravné opatrenia už dokončené alebo prebiehali. Potrebné nápravné opatrenia 
k trom nevyriešeným pripomienkam z 13 boli mimo kontroly agentúry. 

Ilustrácia 11 – Opatrenia agentúr na riešenie pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

 

Zdroj: EDA. 
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Výsledky auditu z iných správ 
o agentúrach vydaných Dvorom 
audítorov v roku 2017 

Rýchle preskúmanie veci Dvorom audítorov týkajúce sa 5 % 
zníženia počtu pracovných miest 

52 V roku 2017 Dvor audítorov vydal rýchle preskúmanie veci9 o tom, ako inštitúcie 
a agentúry Európskej únie plnia záväzok znížiť počet zamestnancov vo svojich plánoch 
pracovných miest v období 2013 – 2017 o 5 % (agentúry v období 2014 – 2018). 
V súvislosti s agentúrami sme dospeli k záveru, že 5 % zníženie bolo dosiahnuté, 
aj keď s istými oneskoreniami. Zatiaľ čo decentralizované agentúry s tradičnými 
úlohami dokázali znížiť počet zamestnancov o 8,9 %, ich počet sa zvýšil v súvislosti 
s novými úlohami a povinnosťami, a to o 19,9 % v niektorých decentralizovaných 
agentúrach a o 42,9 % vo výkonných agentúrach. V ilustrácii 12 sú v percentách 
vyjadrené zmeny počtu zamestnancov v plánoch pracovných miest vo všetkých 
inštitúciách, orgánoch a agentúrach. 

                                                      
9 Rýchle preskúmanie veci týkajúce sa plnenia 5 % zníženia počtu pracovných miest, uverejnené 

21. decembra 2017. 
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Ilustrácia 12 – Analýza rozdielov v počte zamestnancov v plánoch 
pracovných miest v období 2012 až 2017 (v percentách) 

 

Zdroj: EDA. 

Osobitná správa EDA o SRB  

53 Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) so sídlom v Bruseli bola 
zriadená v auguste 2014 ako súčasť politickej reakcie na finančnú krízu. Jej poslaním je 
riešiť krízovú situáciu ktorejkoľvek banky v jej pôsobnosti, ktorá zlyháva. V januári 2017 
bolo v pôsobnosti SRB 139 bánk (2018: 127) vrátane 130 bankových skupín10. 

54 Pri tomto osobitnom audite11 sa skúmalo, či je SRB prispôsobená na účinné 
riešenie krízových situácií bánk, a analyzovalo sa, aká bola kvalita plánovania riešenia 
krízových situácií jednotlivých bánk zo strany SRB, či bola SRB primerane nastavená, 
aby bol zabezpečený súlad s jej právnym rámcom pre plánovanie riešenia krízových 
situácií a či má SRB primerané ľudské zdroje na vykonávanie svojich úloh. 

                                                      
10 1. januára 2018 sa tento počet znížil na 127 bánk a 119 bankových skupín. 

11 Osobitná správa č. 23/2017: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná práca súvisiaca 
s bankovou úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú cestu, uverejnená 19. decembra 2017. 
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55 Vo všetkých týchto oblastiach sme zistili nedostatky, avšak zriadenie SRB ako 
úplne novej štruktúry bolo veľmi náročné a všetky zistené nedostatky je potrebné 
vnímať v tomto kontexte. Predložili niekoľko odporúčaní týkajúcich sa prípravy plánov 
riešenia krízových situácií, doplnenia pravidiel a pokynov a zvýšenia počtu 
zamestnancov a zlepšenia postupov v oblasti ľudských zdrojov. 

Špecifická ročná správa EDA o podmienených záväzkoch 
vyplývajúcich z toho, ako SRB plnila svoje úlohy 

56 V nariadení o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa stanovuje12, 
že Dvor audítorov je povinný vypracovať správu o akýchkoľvek podmienených 
záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako SRB, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto 
nariadenia. K 31. decembru 2016 podmienené záväzky SRB z príspevkov ex ante 
predstavovali 842 mil. EUR a k 30. septembru 2017 vzrástli na 1 420 mil. EUR. SRB 
neiniciovala v roku 2016 žiadne riešenie krízovej situácie bánk a následne nebol 
zverejnený žiaden podmienený záväzok vo vzťahu k rozhodnutiam o riešení krízovej 
situácie za rozpočtový rok 2016. Avšak v dôsledku rozhodnutia o riešení krízovej 
situácie Banco Popular Español S.A. v júni 2017 bolo voči SRB iniciovaných 90 súdnych 
konaní na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie a podaných 46 odvolaní 
odvolaciemu výboru SRB do októbra 2017, keď bola uverejnená naša správa za rok 
2016 o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako SRB plnila svoje úlohy. 
Komisia a Rada boli informované o 26 prípadoch vznesených Všeobecnému súdu 
Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s tým istým rozhodnutím o riešení krízovej 
situácie. Súvisiace podmienené záväzky budú predmetom nášho auditu a správy 
za rozpočtový rok 2017. 

Iné osobitné správy EDA týkajúce sa jednej alebo viacerých 
agentúr  

57 Okrem audítorských správ venovaných konkrétne agentúram sme v priebehu 
roka 2017 vydali aj niekoľko osobitných audítorských správ o plnení politiky EÚ, 
v ktorých sa o niektorých z nich hovorí (pozri ilustráciu 13). 

                                                      
12 Článok 92 ods. 4 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií. 
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Ilustrácia 13 – Iné osobitné správy EDA týkajúce sa agentúr 

 
Zdroj: EDA. 
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Zoznam akronymov používaných 
pre agentúry a ostatné orgány EÚ 

Akronym Úplný názov Sídlo  
ACER Agentúra pre spoluprácu 

regulačných orgánov v oblasti 
energetiky 

Ľubľana, Slovinsko 

Úrad BEREC Úrad Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické 
komunikácie 

Riga, Lotyšsko 

CdT Prekladateľské stredisko pre orgány 
Európskej únie 

Luxemburg, Luxembursko 

Cedefop Európske stredisko pre rozvoj 
odborného vzdelávania 

Solún, Grécko 

CEPOL Agentúra Európskej únie 
pre odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva 

Budapešť, Maďarsko 

Chafea Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, 
zdravie, poľnohospodárstvo 
a potraviny 

Luxemburg, Luxembursko 

CPVO Úrad Spoločenstva pre odrody 
rastlín 

Angers, Francúzsko 

EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru 

Brusel, Belgicko 

EASA Európska agentúra pre bezpečnosť 
letectva 

Kolín, Nemecko 

EASME Výkonná agentúra pre malé 
a stredné podniky 

Brusel, Belgicko 

EASO Európsky podporný úrad pre azyl Valletta, Malta 
EBA Európsky orgán pre bankovníctvo Londýn, Spojené 

kráľovstvo 
ECDC Európske centrum pre prevenciu 

a kontrolu chorôb 
Štokholm, Švédsko 

ECHA Európska chemická agentúra Helsinki, Fínsko 
EEA Európska environmentálna agentúra Kodaň, Dánsko 
EFCA Európska agentúra pre kontrolu 

rybárstva 
Vigo, Španielsko 

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín 

Parma, Taliansko 

EIGE Európsky inštitút pre rodovú rovnosť Vilnius, Litva 
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EIOPA Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie 
zamestnancov 

Frankfurt, Nemecko 

EIT Európsky inovačný a technologický 
inštitút 

Budapešť, Maďarsko 

EMA Európska agentúra pre lieky Londýn, Spojené 
kráľovstvo 

EMCDDA Európske monitorovacie centrum 
pre drogy a drogovú závislosť  

Lisabon, Portugalsko 

EMSA Európska námorná bezpečnostná 
agentúra 

Lisabon, Portugalsko 

ENISA Agentúra Európskej únie pre sieťovú 
a informačnú bezpečnosť 

Heraklion, Grécko 

ERA Železničná agentúra Európskej únie Valenciennes, Francúzsko 
ERCEA Výkonná agentúra Európskej rady 

pre výskum 
Brusel, Belgicko 

ESMA Európsky orgán pre cenné papiere 
a trhy 

Paríž, Francúzsko 

ETF Európska nadácia pre odborné 
vzdelávanie 

Turín, Taliansko 

EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo 

Alicante, Španielsko 

eu-LISA Európska agentúra na prevádzkové 
riadenie rozsiahlych informačných 
systémov v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti 

Tallinn, Estónsko 

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

Bilbao, Španielsko 

Euratom  Zásobovacia agentúra Euratomu Luxemburg, Luxembursko 
Eurofound Európska nadácia pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok 
Dublin, Írsko 

Eurojust Európska jednotka pre justičnú 
spoluprácu 

Haag, Holandsko 

Europol Agentúra Európskej únie 
pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva 

Haag, Holandsko 

FRA Agentúra Európskej únie 
pre základné práva 

Viedeň, Rakúsko 

Frontex Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž  

Varšava, Poľsko 

GSA Agentúra pre európsky globálny 
navigačný satelitný systém 

Praha, Česká republika 
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INEA Výkonná agentúra pre inovácie 
a siete 

Brusel, Belgicko 

REA Výkonná agentúra pre výskum Brusel, Belgicko 
SRB Jednotná rada pre riešenie krízových 

situácií 
Brusel, Belgicko 
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