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

II Tento dokument shrnuje výsledky auditu 41 agentur EU a dalších subjektů Unie 
(dále jen „agentury“), které jsme pověřeni kontrolovat, za rozpočtový rok 2018. 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 2018.  

III Náš audit agentur za rok končící dnem 31. prosince 2018 potvrdil pozitivní 
výsledky z předchozích let. V prohlášeních o věrohodnosti vydaných pro každou 
agenturu 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 příjmů, 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.  

                                                      
1 Další informace o naší činnosti naleznete v našich zprávách 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). 
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IV Určité oblasti však lze ještě zlepšit, jak je popsáno v odstavcích obsahujících 
zdůraznění skutečnosti a odstavcích obsahujících jiné skutečnosti a v připomínkách, 
které nezpochybňují výroky auditora. Zároveň jsme doporučili následující opatření, jež 
mají být přijata za účelem řešení těchto oblastí, v nichž existuje prostor pro zlepšení: 

o Nejčastějším typem chyb zjištěným při našich auditech jsou chyby související se 
zadáváním veřejných zakázek. Agenturám doporučujeme dále zlepšovat postupy 
pro zadávání veřejných zakázek tak, aby byla v plném rozsahu dodržována 
příslušná pravidla a byly uzavírány nákladově nejefektivnější veřejné zakázky. 

o Při využití interinstitucionálních smluv zůstávají agentury u konkrétních nákupů 
odpovědné za uplatňování zásad vztahujících se na veřejné zakázky. Vnitřní 
kontroly agentur musí zajišťovat, že jsou tyto zásady dodržovány. 

o Využití rámcových smluv nesmí bránit spravedlivé hospodářské soutěži při 
zadávacím řízení. Cenová konkurence musí zohledňovat všechny hlavní cenové 
prvky, jako jsou jednotkové ceny a související množství jednotek, které bude 
fakturováno za zvláštní služby. 

o Agenturám doporučujeme nadále využívat společná zadávací řízení nebo 
interinstitucionální rámcové smlouvy, aby se zvýšila efektivita a bylo dosaženo 
úspor z rozsahu. Účast na společných zadávacích řízeních místo realizace svých 
vlastních může být zvláště přínosná pro nové subjekty, jako jsou EPPO a ELA. Před 
zahájením společného zadávacího řízení a vynaložením správního úsilí, které je 
s ním spojeno, by měla být proveditelnost společného postupu potvrzena 
prostřednictvím analýzy trhu. 

o Agenturám doporučujeme, aby spolu s rozpočtovými orgány analyzovaly, zda je 
využití externích pracovníků namísto vlastních statutárních zaměstnanců 
nákladově efektivní. 

o Při využití služeb externích zaměstnanců je třeba zajistit, aby byl v plném rozsahu 
dodržen evropský a vnitrostátní právní rámec, a to nejen z principiálních důvodů, 
ale i s cílem vyhnout se riziku právních sporů a ohrožení dobrého jména. 

o Přijetí a provádění rámce vnitřní kontroly Komise (2017) všemi agenturami je 
nezbytným předpokladem k uvedení standardů vnitřní kontroly do souladu 
s nejvyššími mezinárodními standardy a k tomu, aby vnitřní kontrola účinně 
a efektivně podporovala rozhodovací proces. 
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o Agenturám doporučujeme, aby se dohodly, jaká pracovní místa považovat za 
citlivá, a aby zavedly nebo sladily své politiky týkající se citlivých pracovních míst 
za účelem zmírnění rizika zneužití pravomocí k osobnímu prospěchu. 

o Pro větší transparentnost rozpočtového vykazování doporučujeme agenturám 
s účelově vázanými příjmy, aby do svých účetních závěrek zahrnuly 
standardizovaný přehled účelově vázaných příjmů a souvisejících výdajů podle 
jednotlivých pověřovacích dohod s Komisí. 

o Pokud by se rozpočty agentur zveřejňovaly podle činností, bylo by možné propojit 
zdroje s činnostmi, na které jsou využívány. 

o Příslušné agentury by s Komisí měly konzultovat případnou potřebu úprav 
právního rámce tak, aby se poplatky vypočítávaly na základě přesných informací 
odrážejících ekonomickou realitu. 
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Co jsme kontrolovali 
01 Agentury EU jsou právně samostatné subjekty zřízené sekundárními právními 
předpisy, aby prováděly určité technické, vědecké či řídicí úkoly, které napomáhají 
orgánům EU při navrhování a provádění politik. V členských státech jsou 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, 
bezpečnost, ochrana, svoboda a spravedlnost. Jednotlivé agentury se v tomto shrnutí 
označují zkratkami svých plných názvů, které jsou uvedeny v seznamu zkratek na konci 
dokumentu.  

02 V závislosti na uspořádání a úkolech rozlišujeme tři typy agentur: decentralizované 
agentury, výkonné agentury Komise a další subjekty. Jejich hlavní charakteristiky jsou 
uvedeny níže.  

03 Počet agentur během let rostl a v roce 2019 dosáhl 43 (obrázek 1), včetně dvou 
nových agentur, které v současné době vznikají. Jedná se o Úřad evropského veřejného 
žalobce (EPPO), jehož zakládající nařízení je v platnosti již od roku 2017, a Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti (ELA), jehož zakládající nařízení vstoupilo v platnost 
v srpnu 2019. 
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Obrázek 1 – Nárůst počtu agentur 

 
*Některé agentury dříve působily jako mezivládní organizace a měly jiný status. 
Zdroj: EÚD. 

04 Výkonné agentury Komise se nacházejí v sídlech Komise v Bruselu a Lucemburku. 
Decentralizované agentury a další subjekty sídlí po celé EU v různých členských státech, 
jak je patrné ze seznamu zkratek a z obrázku 2. O jejich umístění rozhoduje Rada, 
případně Rada společně s Evropským parlamentem. Poté, co se Spojené království 
rozhodlo vystoupit z EU, byla během první poloviny roku 2019 agentura EMA 
přemístěna do Amsterodamu a orgán EBA do Paříže. Úřad EPPO bude sídlit 
v Lucemburku a orgán ELA v Bratislavě na Slovensku. 
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*ESA byla zřízena v roce 1958ELA
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Obrázek 2 – Umístění agentur v členských státech 

 
Zdroj: EÚD. 

Decentralizované agentury se zabývají potřebami konkrétních 
politik 

05 Při přípravě a provádění politik EU, zejména úkolů technické, vědecké, operační 
a/nebo regulační povahy, hraje důležitou roli 34 decentralizovaných agentur2. Záměrem 
je řešit potřeby konkrétních politik a posilovat evropskou spolupráci skrze sdílení 
technických a odborných zkušeností EU a vnitrostátních vlád. Agentury byly založeny na 
dobu neurčitou nařízením Rady nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady.  

06 Nově zřízený úřad EPPO je nezávislým a decentralizovaným úřadem žalobce 
Evropské unie s pravomocí vyšetřovat, trestně stíhat a předvádět před soud pachatele 
trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou například podvody, korupce nebo 

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

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA, 
EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH. Úkolem orgánu ELA bude posílit spolupráci 
mezi orgány pracovního trhu na všech úrovních, zlepšit řešení přeshraničních situací 
a zavést další iniciativy na podporu spravedlivé mobility. V obou těchto subjektech 
provedeme audit za rozpočtový rok 2019. 

Výkonné agentury Komise 
provádějí programy EU 

07 Šest výkonných agentur3 Komise je 
pověřeno výkonnými a operačními úkoly 
v souvislosti s jedním či více programy 
Unie a zřizují se na pevně stanovenou 
dobu.  

 

Další subjekty mají zvláštní pověření 

08 Třemi dalšími subjekty jsou Evropský inovační a technologický institut (EIT), 
Zásobovací agentura Euratomu (ESA) a Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB). EIT, se 
sídlem v Budapešti, je nezávislým decentralizovaným subjektem EU, který za účelem 
posílení inovační kapacity Unie sdružuje zdroje z oblasti vědy, podnikání a vzdělávání 
a poskytuje grantové financování. Byl založen na dobu neurčitou. Agentura ESA 
v Lucemburku byla zřízena Radou na dobu neurčitou s cílem zajistit pravidelné 
a rovnoměrné zásobování uživatelů v EU jadernými palivy v souladu se Smlouvou 
o Euratomu. SRB v Bruselu je hlavním orgánem jednotného mechanismu pro řešení krizí 
v evropské bankovní unii. Jeho úkolem je zajišťovat řádné řešení problémů bank, které 
se potýkají s obtížemi, s co nejmenším dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné 
finance v členských státech EU i jinde.  

Agentury jsou financovány z různých zdrojů a z různých okruhů 
víceletého finančního rámce 

09 Celkový rozpočet všech agentur (kromě SRB) na rok 2018 činil 4,2 miliardy EUR 
(o 20 % více ve srovnání s rozpočtem 3,5 miliardy EUR v roce 2017), což odpovídá asi 
2,9 % souhrnného rozpočtu EU na rok 2018 (2017: 2,7 %), jak je znázorněno 

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

© Evropská unie 2016 / Etienne Ansotte / 
Lucien De Vestel, Jean Gilson, A & J Polak. 
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na obrázku 3. Agenturami, jejichž rozpočet se mezi lety 2017 a 2018 v absolutním 
vyjádření zvýšil nejvíce, jsou EIT, EMSA a ECHA, které jsou financovány z okruhu 1a 
víceletého finančního rámce (konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), a eu-LISA, 
Frontex, EMA, EASO a Europol, financované z okruhu 3 víceletého finančního rámce 
(bezpečnost a občanství). 

10 Kromě toho rozpočet SRB na rok 2018 činil 6,9 miliardy EUR (2017: 6,6 miliardy 
EUR). Tato částka se skládá z příspěvků úvěrových institucí na zřízení Jednotného fondu 
pro řešení krizí a financování správních výdajů SRB. 

11 Rozpočty decentralizovaných agentur a dalších subjektů pokrývají jejich personální, 
správní a operační výdaje. Výkonné agentury provádějí programy financované 
z rozpočtu Komise a jejich vlastní rozpočty (v roce 2018 celkem okolo 249 milionů EUR) 
pokrývají pouze jejich personální a správní výdaje. Operační rozpočet Komise 
(prostředky na závazky) plněný šesti výkonnými agenturami v roce 2018 dosáhl přibližně 
11,3 miliardy EUR (2017: 11 miliard EUR).  

Obrázek 3 – Finanční zdroje agentur v roce 2018 

 
Zdroj: souhrnný rozpočet EU na rok 2018 a rozpočty agentur na rok 2018, sestaveno EÚD. 
Fotografie: © Evropská společenství, 2001. 

12 Většina agentur, včetně všech výkonných agentur, je financována téměř výhradně 
ze souhrnného rozpočtu EU. Ostatní jsou zcela nebo částečně financovány z poplatků 

€144,8 mld. EUR
Souhrnný rozpočet EU

€1,0 mld. EUR
Poplatky, platby a 
příspěvky vnitrostátních 
dohledových orgánů

€11,3 mld. EUR
Operační rozpočet 
Komise prováděný 
výkonnými agenturami

€6,9 mld. EUR
Příspěvky úvěrových 
institucí do jednotného 
fondu pro řešení krizí 
a SRB

1,8 mld EUR 
Příspěvky ze souhrnného 

rozpočtu EU

€1,2 mld. EUR
Příjmy vyčleněné Komisí 

na svěřené úkoly

€0,2 mld. EUR
Ostatní příjmy
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a plateb a z přímých příspěvků zemí podílejících se na jejich činnosti. Obrázek 4 ukazuje 
rozdělení rozpočtů agentur podle zdroje příjmů. 

Obrázek 4 – Rozpočty agentur na rok 2018 podle zdroje příjmů 

 
Zdroj: rozpočty agentur na rok 2018, sestaveno EÚD. 

13 Většina agentur neprovádí velké operační výdajové programy, ale spíše menší 
úkoly technické, vědecké a/nebo regulační povahy. Ve většině případů proto jejich 
rozpočty tvoří hlavně personální a správní výdaje. Personální a správní výdaje agentur 

GSA

EMA
EIT
Frontex
EASA
Europol
ECHA
EMSA
eu-LISA
EASO
EFSA
EEA
ECDC
ESMA
CdT
EBA
Eurojust
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
EU-OSHA
CEPOL
ACER
ENISA
EIGE
Úřad BEREC
ESA

REA
EACEA
ERCEA
EASME
INEA
Chafea

SRB

EUIPO (dříve OHIM)
CPVO

Poplatky, platby a 
příspěvky 
vnitrostátních 
dohledových orgánů

≈ 1,0 mld. EUR

Příjmy vyčleněné 
Komisí na svěřené 
úkoly

≈ 1,2 mld. EUR

Příspěvky ze 
souhrnného 
rozpočtu EU

≈ 1,8 mld. EUR

Tradiční
(převážně 
dotované)

Výkonné

Plně 
finančně 
soběstačné

Rozdělení agentur 
podle velikosti příjmu
(v mil. EUR)

1 174,2

326,9
312,9
288,7
139,9
133,2
117,4
102,0

93,6
92,0
78,2
65,8
56,8
43,8
43,1
42,6
38,4
28,1
25,1
22,4
20,4
20,1
17,4
17,3
15,4
15,3
13,7
13,6
10,5

7,8
4,3
0,1

69,6
49,7
48,6
43,8
26,3
10,4

6 940,1

402,9
16,2

Příspěvky úvěrových 
institucí do 
jednotného fondu 
pro řešení krizí a SRB

≈ 6,9 mld. EUR
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celkově představují přibližně 14 % výdajů tohoto typu ve všech orgánech a dalších 
institucích EU (obrázek 5). 

Obrázek 5 – Personální a správní výdaje* orgánů a institucí EU (v mld. 
EUR) v roce 2018 

 
* Personální výdaje zahrnují výdaje na zaměstnance, kteří plní operační i správní činnosti. 
Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka EU za rok 2018. 

14 Příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU ve výši 1,8 miliardy EUR jsou financovány 
v rámci různých okruhů VFR, jak je patrné z obrázku 6. 

Ostatní (Výbor regionů, evropský 
veřejný ochránce práv a evropský 

inspektor ochrany údajů)

Účetní dvůr

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Soudní dvůr

Rada

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

41 agentur a dalších subjektů

Evropský parlament

Komise 5,9

1,9

1,6

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0 1 2 3 4 5 6
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Obrázek 6 – Financování agentur podle okruhů VFR rozpočtu EU 

 
Zdroj: víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020 a rozpočty agentur na rok 2018, sestaveno EÚD. 

15  Na konci roku 2018 pracovalo v agenturách přibližně 
11 400 zaměstnanců4 (2017: přibližně 11 000), což je asi 
pětina celkového počtu pracovníků zaměstnaných orgány, 
institucemi a agenturami EU. 

 

                                                      
4 Tyto údaje o počtu zaměstnanců zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance i vyslané 

národní odborníky. 

VFR 2 VFR 4 VFR 5

VFR 1a

Udržitelný růst: přírodní zdroje Globální Evropa Správa

Konkurenceschopnost 
pro růst a zaměstnanost

Bezpečnost a 
občanství

VFR 3

874 milionů EUR 870 milionů EUR
ACER

Úřad BEREC
Cedefop

EASA
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ESMA
EU-OSHA
Eurofound

GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

Cepol
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex
Chafea

60 milionů EUR
EEA

EFCA

20 milionů EUR
ETF

0,1 milionu EUR
ESA

Celkem:   1 824 milionů EUR 

Zdroj: agentury, sestaveno EÚD. 

V roce 2018 agentury 
zaměstnávaly přibližně  

17 %
z celkového počtu osob 
pracujících v orgánech, 

institucích a agenturách EU.
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©Evropská unie, zdroj: Evropský účetní dvůr. Architekti budov Účetního dvora: Jim Clemes (2004 a 2013) a 
Paul Noël (1988). 

Co jsme zjistili 

„Čistý“ výrok o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur 

16 Vyjádřili jsme výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o účetních závěrkách všech 
agentur. Podle našeho názoru tyto účetní závěrky zobrazují věrně ve všech významných 
(materiálních) ohledech finanční situaci agentur k 31. prosinci 2018 a výsledky jejich 
hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními příslušných finančních 
nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise5.  

Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti jsou důležité pro 
pochopení účetní závěrky (EBA, EMA, Frontex a SRB) 

17 Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti upozorňují čtenáře na důležité 
skutečnosti, které jsou pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem zásadní. Za účetní 
období 2018 jsme odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti zařadili v případě čtyř 
subjektů: EBA, EMA, Frontex a SRB. 

                                                      
5 Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 
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18 V případě orgánu EBA a agentury EMA, 
které dříve sídlily v Londýně, upozorňujeme na 
skutečnost, že v roce 2019 přesídlily ze 
Spojeného království a jejich účetní závěrka 
obsahuje rezervu na náklady na přestěhování. 
V případě agentury EMA jsme rovněž poukázali 
na vývoj, který v souvislosti s nájemní smlouvou 
a na nejistotu ohledně celkového úbytku 
zaměstnanců po přemístění agentury. U orgánu 
EBA i agentury EMA jsme zmínili také možné snížení příjmů v důsledku vystoupení 
Spojeného království z EU. 

19 Pokud jde o účetní závěrku výboru SRB, upozorňujeme, že správní odvolání nebo 
soudní řízení týkající se příspěvků do fondu mezi některými úvěrovými institucemi 
a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krizí a výborem ani žaloby podané 
u Soudního dvora v souvislosti s rozhodnutími o schválení programu řešení krize nebyly 
předmětem našeho auditu. Jejich možný dopad na účetní závěrku výboru za rozpočtový 
rok končící dnem 31. prosince 2018 (zejména podmíněné závazky, rezervy a závazky) je 
předmětem zvláštního ročního auditu v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí, jehož výsledky budou zveřejněny do 1. prosince 2019. 

20 Agentura Frontex spravovala v roce 2018 dohody o financování operačních činností 
uzavřené se spolupracujícími zeměmi v hodnotě 59 % jejího rozpočtu. Účetní dvůr od 
roku 2014 opakovaně upozorňoval, že náklady související se zařízením, o jejichž 
proplacení žádají spolupracující země, bývají nedostatečně doloženy, což potvrdily 
i výsledky letošního auditu. Pokud nadále dochází k proplácení těchto nákladů, které 
nejsou podloženy podpůrnými doklady, je ověřování ex ante prováděné agenturou 
Frontex neúčinné. Agentura navíc stejně jako v loňském roce neprovedla žádné kontroly 
ex post, což riziko neoprávněně proplacených nákladů ještě zvyšuje. 

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

21 U všech agentur jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o legalitě 
a správnosti příjmů, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2018. 
Podle našeho názoru byly příjmy ve všech významných (materiálních) ohledech legální 
a správné. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají 
účetní závěrky agentur, vyjma úřadu EASO 

22 U 40 agentur jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o legalitě 
a správnosti plateb, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2018. 
Podle našeho názoru byly platby těchto agentur ve všech významných (materiálních) 
ohledech legální a správné. 

23 V případě úřadu EASO jsme vydali výrok 
s výhradou z důvodu našich zjištění z účetních 
období 2016 a 2017. Celkově jsme dospěli k závěru, 
že neuspokojivá situace z roku 2017, pokud jde 
o mechanismy úřadu v oblasti řádné správy 
a vnitřní kontroly a o legalitu a správnost operací, 
se zlepšuje jen pomalu a že nápravná opatření, 
která zavedlo vedení úřadu, stále zbývá dokončit. 
Tento stav dokládá také skutečnost, že velké 
zadávací řízení, které úřad uskutečnil v roce 2018, 
bylo opět v rozporu s předpisy kvůli zásadním nedostatkům v zadávacím postupu.  

Odstavce obsahující jiné skutečnosti se zabývají záležitostmi 
zvláštního významu (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB a GSA) 

24 V případě orgánů EBA, EIOPA a ESMA upozorňujeme na to, že jejich rozpočty jsou 
financovány částečně z prostředků Evropské unie a částečně z přímých příspěvků od 
orgánů dohledu a/nebo 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.  

25 Jak již určil orgán ESMA, poplatky účtované ratingovým agenturám vycházejí 
z jejich příjmů jako právnických osob, ale nikoliv jako skupiny nebo skupiny propojených 
subjektů. To vytváří zdánlivě legitimní příležitost snížit poplatky nebo se vyhnout jejich 
placení tím, že se příjmy převedou z ratingových agentur v rámci jurisdikce EU na jejich 
propojené subjekty mimo EU. Pravděpodobný finanční důsledek této mezery v právních 
předpisech není znám.  

26 V případě úřadu EASO i nadále upozorňujeme na to, že se jeho situace v oblasti 
lidských zdrojů od konce roku 2017 exponenciálně zhoršila. Většina volných pracovních 
míst stále nebyla na konci roku 2018 obsazena. Nejproblematičtější je nedostatek 

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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vedoucích pracovníků správního oddělení. Celkově tato situace představuje významné 
riziko, že úřad nebude schopen pokračovat ve své činnosti v současném rozsahu. 

27 V případě agentury ECHA Účetní dvůr opět zdůrazňuje, že agentura je částečně 
financována z vlastních zdrojů a že každé společnosti, která žádá o registraci chemických 
látek, účtuje poplatek, jak stanoví nařízení REACH6. Agentura vypočítává a fakturuje 
poplatky na základě vlastních prohlášení, která jí společnosti poskytují. Agentura při 
ověřování ex post zjistila, že poplatky je třeba výrazně opravit, přičemž celková částka 
oprav nebyla na konci roku 2018 známa.  

28 V případě výboru SRB připomínáme, že příspěvky do Jednotného fondu pro řešení 
krizí se vypočítávají na základě informací, které úvěrové instituce výboru poskytnou 
prostřednictvím vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krizí. Vzhledem k tomu, že 
nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí nestanoví komplexní a jednotný 
kontrolní rámec pro zajištění spolehlivosti těchto informací, nejsou na úrovni úvěrových 
institucí prováděny žádné kontroly. Výbor SRB nicméně provádí kontroly konzistentnosti 
a analytické kontroly těchto informací. Kromě toho jsme konstatovali, že metodika 
výpočtu příspěvků stanovená v právním rámci je velmi složitá, čímž vzniká riziko pro 
správnost. Z důvodu zachování důvěrnosti nemůže výbor uvolnit údaje úvěrových 
institucí pro výpočet příspěvků do fondu, což omezuje transparentnost. 

29 V případě agentury GSA opět upozorňujeme na skutečnost, že zadávací řízení na 
rámcovou dohodu v hodnotě 1,5 miliardy EUR o využívání satelitního systému Galileo 
v období 2017–2027 bylo jedním z uchazečů o zakázku zpochybněno. O legalitě 
a správnosti zadávacího řízení na rámcovou dohodu a všech souvisejících konkrétních 
zakázek a budoucích plateb rozhodne Evropský soudní dvůr.  

                                                      
6 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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Obrázek 7 – Každoroční výroky auditora o účetních závěrkách, příjmech 
a platbách agentur v období 2016–2018 

 
Zdroj: EÚD. 

Naše připomínky se zaměřují na oblasti vyžadující zlepšení 
u 36 agentur 

30 Kromě výroků a souvisejících odstavců, které obsahují „zdůraznění 
skutečnosti“ a „jiné skutečnosti“, jsme u 36 agentur předložili také na 100 připomínek 
k oblastem, jež je dosud potřeba zlepšit. Většina těchto připomínek se stejně jako 
v předchozích letech týká nedostatků v zadávání veřejných zakázek.  

Řízení veřejných zakázek zůstává oblastí nejnáchylnější k chybám 

31 Cílem pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek je zajistit spravedlivou soutěž mezi 
hospodářskými subjekty a dosáhnout 
ekonomicky nejvýhodnějšího nákupu, 
a dodržet tak zásady transparentnosti, 
proporcionality, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. Náš audit zahrnoval 
rámcové smlouvy, zvláštní zakázky 
a přímé smlouvy všech agentur. Ve 27 
agenturách (Úřad BEREC, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBA, ECHA, ECDC, EEA, 
EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurojust, 
Europol, Eurofound, Frontex, REA, SRB) byly tyto smlouvy ovlivněny různými nedostatky 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, které se většinou týkaly řádného finančního řízení 
a aspektů legality. Agenturám doporučujeme dále zlepšovat postupy pro zadávání 
veřejných zakázek tak, aby byla v plném rozsahu dodržována příslušná pravidla a byly 
uzavírány nákladově nejefektivnější veřejné zakázky. 

2016 2017 2018

41 agentur
Platby
Příjmy
Účetní závěrka

Výroky auditora
Výrok bez výhrad („čistý výrok“)
Výrok s výhradou
Záporný výrok

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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Rámeček 1 – Příklady neodůvodněného využití jednacího zadávacího 
řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení 

Jedna agentura uzavřela na základě jednacího zadávacího řízení bez uveřejnění 
oznámení o zahájení zadávacího řízení tříletou rámcovou smlouvu na služby 
v oblasti IT se společností, která jí tytéž služby poskytovala na základě předchozí 
rámcové smlouvy. Celková hodnota uzavřené rámcové smlouvy činila 450 000 EUR 
(150 000 EUR ročně). Podle finančního nařízení je takový zjednodušený postup 
přijatelný pouze za určitých podmínek, které agentura nedoložila. 

Využívání rámcových smluv některými agenturami může omezovat 
hospodářskou soutěž 

32 Rámcové smlouvy jsou dohody s dodavateli, které stanoví podmínky, jimiž se řídí 
zvláštní veřejné zakázky během doby platnosti těchto dohod. Využívají se v případech, 
kdy je předmět smlouvy přesně vymezen, ale kdy nelze předem stanovit přesné 
množství a okamžik dodání. Hlavními důvody pro využití rámcové smlouvy jsou správní 
efektivnost a úspory z rozsahu. Podle našich zjištění však v některých případech (EASA 
a EUIPO) vedlo využití rozsáhlých rámcových smluv na přesně neurčenou řadu různých 
služeb k ohrožení hospodářské soutěže.  

Rámeček 2 – Příklady rámcových smluv bez specifikací 

Jedna agentura se rozhodla pořídit služby datové analýzy v objemu až 5 milionů 
EUR prostřednictvím rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na základě 
otevřeného řízení. Podmínky rámcové smlouvy však nebyly dostatečně konkrétní 
na to, aby umožnily spravedlivou soutěž, protože konkrétní požadavky na služby, 
které měly být poskytnuty, ještě nebyly v době zadávacího řízení známy. Podle 
prováděcích pravidel k finančnímu nařízení musí veřejný zadavatel v takových 
případech uzavřít rámcovou smlouvu s více dodavateli a pro zvláštní veřejné 
zakázky je nutné vyhlásit mezi vybranými dodavateli zadávací řízení.  

 

33 Obrázek 8 ukazuje hodnoty rámcových smluv, které agentury uzavřely mezi lety 
2015 a 2018. V roce 2018 agentury podepsaly víceleté rámcové smlouvy v hodnotě 
přibližně 1,1 miliardy EUR7. 

                                                      
7 Údaje poskytla síť agentur EU. 
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Obrázek 8 – Celková hodnota rámcových smluv podepsaných v letech 
2015–2018 (v mld. EUR) 

 
Zdroj: síť agentur, sestaveno EÚD. 

Společná zadávací řízení mohou přinést větší efektivitu a úspory z rozsahu 

34 35 decentralizovaných agentur a dalších subjektů spolu 
s osmi společnými podniky EU (subjekty EU) také prosazuje větší 
správní účinnost a úspory z rozsahu formou většího využívání 
společných zadávacích řízení, kdy dvě nebo více agentur či 
společných podniků, které potřebují podobné služby, uskuteční 
zadávací řízení společně, a stanou se tak držiteli smlouvy 
(obrázek 9). Nehledě na tento slibný trend nebyly však všechny 
pokusy o společná výběrová řízení úspěšné, a to například kvůli 
nevhodné tržní analýze.  
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© Evropská unie 2009 / 
Christian Lambiotte. 



 22 

 

Obrázek 9 – Výrazný nárůst počtu společných výzev k předkládání nabídek 

 
Zdroj: síť agentur, sestaveno EÚD. 

Rámeček 3 – Příklady neúspěšných společných zadávacích řízení 

Vzhledem k tomu, že ke dvěma celoevropským výzvám k předkládání nabídek na 
telekomunikační a bankovní služby chyběla patřičná tržní analýza, nebyly 
předloženy žádné nabídky, které by pokrývaly požadované místní trhy, a zadávací 
řízení se tedy nezdařilo, což vedlo ke správní neefektivitě. Přestože dvě agentury 
sídlí ve stejném místě, bylo společné zadávací řízení na jejich nové prostory také 
neúspěšné. 

Využití dočasných pracovníků agentur práce a konzultantů není vždy 
v souladu s právním rámcem 

35 V roce 2017 vydal Účetní dvůr rychlý přezkum8 toho, jak orgány, instituce 
a agentury EU plní závazek snížit počet zaměstnanců o 5 %. Konstatovali jsme, že 
agentury 5% snížení dosáhly, byť s určitým zpožděním. Právě v tomto kontextu jsou 
letošní připomínky k využívání služeb konzultantů a dočasných pracovníků některými 
agenturami obzvláště důležité. Přestože jsme neprováděli kontrolu využití externích 
zaměstnanců horizontálně ve všech agenturách, v některých agenturách byla patrná 
tendence kompenzovat nedostatek vlastních statutárních zaměstnanců externisty. 

                                                      
8 Rychlý přezkum týkající se 5% snížení počtu pracovních míst, zveřejněný dne 21. prosince 

2017. 
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Obrázek 10 zachycuje informace shromážděné sítí agentur EU o rostoucím počtu 
konzultantů IT, kteří pracují v prostorách agentur a dalších subjektů na základě smluv na 
bázi odpracovaných hodin a použitých prostředků, a o dočasných zaměstnancích 
využívaných ve 33 agenturách, které odpověděly na příslušný průzkum. 

Obrázek 10 – Počet konzultantů IT a dočasných zaměstnanců (33 agentur) 

 
Zdroj: síť agentur EU, údaje sestaveny EÚD. 

36 U osmi agentur (Úřad BEREC, CHAFEA, CPVO, EASO, ERCEA, ESMA, SRB a EUIPO) 
jsme zjistili, že na poskytování služeb IT a dalších konzultačních služeb využily smlouvy, 
jež byly formulovány a/nebo prováděny takových způsobem, který v praxi může obnášet 
zajištění dočasných zaměstnanců agentury práce namísto poskytnutí jasně definovaných 
služeb či produktů. Poskytnutí dočasných zaměstnanců lze provádět pouze v souladu se 
smlouvami s registrovanými agenturami práce a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES a také se zvláštními pravidly přijatými členskými státy při provádění 
uvedené směrnice.  

37 Sedm agentur (EASO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA a SRB) využilo dočasné 
zaměstnance poskytnuté registrovanými agenturami práce, ale nedodrželo pravidla 
stanovená nařízením ani příslušnými vnitrostátními předpisy, například pokud jde 
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Poradenské a další služby v úřadu EUIPO 

38 Vzhledem k rozsahu poradenských služeb využívaných úřadem EUIPO jsme 
analyzovali, jak úřad tyto služby řídí. Počet externích zaměstnanců zajištěných 
poskytovateli služeb podle těchto a podobných smluv odpovídal přibližně 20 % 
statutárních zaměstnanců úřadu na začátku roku 2018.  

39 Jsme si vědomi toho, že část služeb, které byly poskytnuty na základě těchto smluv, 
představovaly konzultace, ve zbývajících případech se však jednalo spíše 
o administrativní podporu, která představuje pořízení pracovní síly nebo poskytnutí 
zaměstnanců, což je přísně regulováno evropským a vnitrostátním pracovním právem. 
Externisty mohou poskytovat pouze autorizované agentury práce a poradenské 
společnosti takové služby nabízet nemohou. 

Připravuje se zavedení nového rámce vnitřní kontroly 

40 Vnitřní kontrola se vztahuje na všechny finanční a nefinanční činnosti a představuje 
proces, který pomáhá organizaci dosáhnout jejích cílů a zachovat výkonnost a soulad 
s pravidly a nařízeními. Podporuje řádné rozhodování a zároveň zohledňuje rizika pro 
dosažení cílů a prostřednictvím nákladově efektivních kontrol je snižuje na přijatelnou 
úroveň. V dubnu 2017 Komise schválila revidovaný rámec vnitřní kontroly. Stejně jako 
tomu bylo v případě standardů Komise pro vnitřní kontrolu, které jsou nyní nahrazovány 
rámcem vnitřní kontroly, plnění rámce vnitřní kontroly se obdobně očekává i od 
pověřených subjektů, jako jsou agentury. Do konce roku 2018 byl rámec vnitřní kontroly 
přijat správními radami 29 agentur a 15 agentur rovněž informovalo o jeho plnění. 

Ne všechny agentury mají zavedenou politiku týkající se citlivých 
pracovních míst 

41 Řízení citlivých funkcí je standardní součástí vnitřní kontroly a jejím cílem je snížit 
riziko zneužití pravomocí, jimiž byli zaměstnanci pověřeni, na přijatelnou míru. 
V účinném rámci vnitřní kontroly jsou rizika spojená s citlivými funkcemi řízena 
prostřednictvím zmírňujících opatření a následně mobilitou zaměstnanců. Zjistili jsme, že 
v sedmi agenturách (EASO, EASME, ECHA, EEA, ENISA, Frontex a SRB) nejsou zavedeny 
politiky definující jejich citlivá pracovní místa a související zmírňující opatření. 

42 Přestože mají agentury podobnou správní strukturu a role účastníků finančních 
operací se řídí obdobnými finančními nařízeními, uplatňují různé výklady toho, jaká 
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pracovní místa by měla být považována za potenciálně citlivá. Obrázek 11 ukazuje, kolik 
agentur považuje určité pracovní místo za potenciálně citlivé.  

Obrázek 11 – Potenciálně citlivá pracovní místa 

 
Zdroj: EÚD. 

Struktura rozpočtu a vykazování mohou být smysluplnější  

43 Stejně jako v předchozích letech se počet a objem pověřovacích a grantových 
dohod uzavřených mezi Komisí a některými agenturami i v roce 2018 zvýšil. Na základě 
těchto dohod dostávají agentury od Komise finanční prostředky, které jsou určeny na 
plnění zvláštních úkolů jménem Komise. Konstatovali jsme, že je zapotřebí, aby 
agentury, které plní účelově vázané příjmy, zvýšily transparentnost rozpočtového 
vykazování a do účetních závěrek zahrnuly standardizovaný přehled účelově vázaných 
příjmů a souvisejících výdajů podle jednotlivých pověřovacích dohod s Komisí. 
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výdaje), nikoliv podle činnosti. Není proto zřejmé, jaké prostředky byly vynaloženy na 
jednotlivé činnosti. 

Rizika pro správný výpočet poplatků za registraci a služby 

45 Několik agentur (CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO SRB) 
má příjmy z poplatků za registraci a služby účtovaných hospodářským subjektům. Zjistili 
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jsme rizika týkající se správného výpočtu těchto poplatků. Příslušné agentury by měly 
s Komisí konzultovat případnou potřebu upravit právní rámec tak, aby bylo vypočítávání 
poplatků zaručeno. 

Agentury reagují na zjištění auditů z předchozích let 

46 Informovali jsme o stavu provádění opatření přijatých agenturami v reakci na 
připomínky z předchozích let. Obrázek 12 ukazuje, že u 223 připomínek, které nebyly na 
konci roku 2017 řešeny, byla nápravná opatření v roce 2018 ve většině případů 
dokončena či probíhala. Ze 107 připomínek, které nebyly vyřešeny nebo jejichž řešení 
teprve probíhalo, byla potřebná nápravná opatření ke 13 připomínkám mimo (výhradní) 
kontrolu agentury. 

Obrázek 12 – Opatření agentur reagující na připomínky z předchozích let 

 
Zdroj: EÚD. 

47 V průběhu loňského výročního auditu jsme přezkoumali účetní prostředí agentur. 
Na základě připomínek Účetního dvora, které se týkaly nezávislosti účetních, se touto 
otázkou v roce 2018 zabývala většina agentur, s výjimkou dvou (EACEA a EFSA). 
Podobný trend byl zaznamenán v souvislosti se zatím neprovedeným potvrzováním 
(nebo opětovným potvrzováním) platnosti účetních systémů. Všech sedm agentur, 
u nichž jsme informovali o potřebě potvrdit platnost systému, nápravná opatření v roce 
2018 dokončilo. 

48 Pokrok byl zaznamenán v souvislosti se zaváděním elektronického zadávání 
zakázek. Obrázek 13 znázorňuje pokrok dosažený v zavádění nástrojů do konce roku 
2018.  
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Obrázek 13 – Zavádí se elektronické zadávání veřejných zakázek 

 
Zdroj: EÚD. 

49 Určitého pokroku bylo v roce 2018 dosaženo také v souvislosti se zavedením 
systému SYSPER II, což je nástroj pro řízení lidských zdrojů vyvinutý Komisí.  
Z obrázku 14 je patrné, že v roce 2018 začalo tento nástroj používat pět dalších agentur. 

Obrázek 14 – Zavádění nástroje řízení lidských zdrojů SYSPER II 

 
* Údaje na posledním řádku za rok 2018 zahrnují také EPPO. 
Zdroj: EÚD. 
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Obrázek 15 – Postup udělování absolutoria ve většině agentur 

 
Zdroj: EÚD. 

51 Na rozdíl od ostatních agentur uděluje finančně plně soběstačné decentralizované 
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52 Jedná se o finančně soběstačné agentury a subjekty, jejichž rozpočty nejsou 
součástí souhrnného rozpočtu Unie, nicméně jejich příjem plyne z výkonu veřejné moci 
na základě práva Unie. EÚD tudíž soustavně uvádí, že na všechny subjekty spojené s EU 
by se měly vztahovat stejné zásady odpovědnosti a transparentnosti. V případě EUIPO 
vyjádřil EÚD ve svých stanoviscích v letech 20159 a 201910 obavy týkající se postupu 
udělování absolutoria. V případě SRB11 a CPVO12 vyjádřil Účetní dvůr své obavy ve 
stanoviscích zveřejněných v roce 2015.  

  

                                                      
9 Viz stanovisko EÚD č. 5/2015 k návrhu pozměněného nařízení rozpočtového výboru Úřadu 

pro harmonizaci na vnitřním trhu., kterým se stanoví finanční předpisy platné pro úřad. 

10 Viz stanovisko EÚD č. 1/2019 k návrhu nařízení rozpočtového výboru Úřadu Evropské unie 
pro duševní vlastnictví BC-01-2019, kterým se stanoví finanční předpisy platné pro úřad. 

11 Viz stanovisko EÚD č. 3/2015 k návrhu finančního nařízení Jednotného výboru pro řešení 
krizí, kterým se stanoví finanční předpisy platné pro výbor. 

12 Viz stanovisko EÚD č. 2/2015 k návrhu pozměněného finančního nařízení Odrůdového úřadu 
Společenství. 



 30 

 

Výsledky auditů z jiných zpráv 
o agenturách, které Účetní dvůr vydal 
v roce 2018 

Zvláštní zpráva EÚD č. 29/2018: Orgán EIOPA významně přispěl 
k dohledu a stabilitě v odvětví pojišťovnictví, velké výzvy však 
přetrvávají 

53 Při zvláštním auditu prováděném vedle každoročního finančního auditu a auditu 
souladu v orgánu EIOPA jsme kontrolovali, zda orgán účinně přispívá k dohledu 
a finanční stabilitě v odvětví pojišťovnictví. Konkrétně jsme analyzovali jeho činnost 
v oblasti dohledu a sbližování dohledu, zátěžový test pojišťovnictví v roce 2016 
i přiměřenost zdrojů a řízení orgánu EIOPA. 

54 Náš celkový závěr je takový, že orgán EIOPA dobře využil širokou škálu nástrojů 
k podpoře sbližování dohledu a finanční stability. Přesto však existují významné 
problémy, které musí řešit samotný orgán EIOPA, vnitrostátní orgány dohledu 
i normotvůrci, například v souvislosti s přezkumem evropských orgánů dohledu 
a Solventnosti II. Dále jsme doporučili, aby orgán EIOPA zlepšil efektivnost a účinnost 
svých opatření tím, že na oblast dohledu přidělí více personálních zdrojů. Úplné závěry 
auditu a související doporučení a odpovědi orgánu jsou uvedeny v naší zvláštní zprávě 
č. 29/2018, která je k dispozici na naší internetové stránce eca.europa.eu. 

Specifická výroční zpráva EÚD za rok 2017 v souladu s čl. 92 
odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 o všech podmíněných závazcích 
vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada 
a Komise plnily své úkoly podle uvedeného nařízení za 
rozpočtový rok 2017 

55 Na základě čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
provádíme každý rok audit výskytu veškerých podmíněných závazků vyplývajících z toho, 
jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada a Komise plnily své úkoly podle uvedeného 
nařízení. Závěry auditu za rozpočtový rok 2017 a související doporučení a odpovědi SRB 
jsou uvedeny v naší specifické zprávě, která je k dispozici na naší internetové stránce 
eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx
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Další zvláštní zprávy EÚD týkající se jedné či více agentur 

56 Kromě auditních zpráv věnovaných konkrétně agenturám jsme během roku 2018 
vydali řadu zvláštních zpráv o provádění politik EU, v nichž se o některých z agentur 
hovoří (viz obrázek 16). 
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Obrázek 16 – 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 Paříž, Francie 

ECDC Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 
nemocí 

Stockholm, Švédsko 

ECHA Evropská agentura pro chemické látky Helsinky, Finsko 

EEA Evropské agentury pro životní prostředí Kodaň, Dánsko 

EFCA Evropská agentura pro kontrolu rybolovu Vigo, Španělsko 

EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin Parma, Itálie 
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EIGE Evropský institut pro rovnost žen a mužů Vilnius, Litva 

EIOPA Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 

Frankfurt, Německo 

EIT Evropský inovační a technologický institut Budapešť, Maďarsko 

ELA Evropský orgán pro pracovní záležitosti Bratislava, Slovensko 

EMA Evropská agentura pro léčivé přípravky Amsterodam, 
Nizozemsko 

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 

EPPO Úřad evropského veřejného žalobce Lucemburk, 
Lucembursko 

ERA Agentura Evropské unie pro železnice Valenciennes, Francie 

ERCEA Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum Brusel, Belgie 

ESA Zásobovací agentura Euratomu Lucemburk, 
Lucembursko 

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 

Tallin, Estonsko 

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

Bilbao, Španělsko 

Eurofound Evropská nadace pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek 

Dublin, Irsko 

Eurojust Evropská jednotka pro soudní spolupráci Haag, Nizozemsko 
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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 

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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Třetí řada (zleva doprava): Hans Christian Monz (vedoucí úkolu), Sevdalina Todorovová 
(auditorka), Joao Pedro Bento (auditor), Tomas Mackevičius (tajemník), Arunas 
Juozulynas (vedoucí úkolu), Flavia Di Marcová (auditorka), Mindaugas Pakštys (vedoucí 
kabinetu) 

Druhá řada (zleva doprava): Bob De Blick (auditor), Janis Gaišonoks (vyslaný národní 
odborník), Roberto Sanz Moratal (auditor), Mari Liis Pelmasová Gardinová (sekretářka), 
Iveta Adovicaová (auditorka), Christine Beckerová (auditorka), Andrea Ferraris (vedoucí 
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(grafička) 

První řada (zleva doprava): Julio César Santín Santos (auditor), Helder Vasco Travado 
(auditor), Peter Eklund (vedoucí úkolu), Friedemann Zippel (vyšší manažer), Judita 
Frangezová (sekretářka), Rimantas Šadžius (člen EÚD), Ioanna Metaxopoulová (ředitelka 
senátu IV), Svetoslava Taškovová (auditorka), Jonathan Lannin (stážista) 
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