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Úvod 
01 Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán“ nebo „EBA“) nyní sídlí v Paříži1. 
Úkolem orgánu je přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů 
regulace a dohledu, přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, 
podněcovat a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, 
sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti jeho působnosti a posilovat ochranu 
vkladatelů a investorů. 

02 Graf 1 obsahuje základní údaje o orgánu2. 

Graf 1: Základní údaje o orgánu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2018 a předběžná 
konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019; údaje o zaměstnancích 
poskytl orgán. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

03 Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán 
zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných 
auditorů a analýza informací poskytnutých vedením orgánu. 

                                                      
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, 

s. 12). 

2 Více informací o pravomocích a činnostech orgánu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.eba.europa.eu. 
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
04 Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky orgánu, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění 
rozpočtu4 za rozpočtový rok 2019; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

05 Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2019 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu 
k 31. prosinci 2019, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv 
za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal 
účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních 
standardů pro veřejný sektor. 

Zdůraznění skutečnosti 

06 Upozorňujeme na přílohu II.3 finančních výkazů konečné účetní závěrky 
orgánu, kde je vykázána rezerva ve výši 10,1 milionu EUR v souvislosti s nájemní 
smlouvou na kancelářské prostory londýnské kanceláře orgánu. 

                                                      
3 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

4 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

07 Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

08 Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Východisko pro vyjádření výroků 

09 Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) 
a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a 
mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými 
Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše 
odpovědnost vymezená těmito standardy je v naší zprávě podrobněji popsána 
v oddílu Odpovědnost auditora. V souladu s Etickým kodexem pro auditory a 
účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (kodex 
IESBA), a etickými požadavky platnými pro audit jsme nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z těchto požadavků a kodexu IESBA. Domníváme se, 
že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou 

10 Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení orgánu je vedení 
orgánu odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě 
mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a 
správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této 
odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém 
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relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení orgánu je 
rovněž odpovědné za to, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené  
v účetní závěrce byly v souladu s požadavky předpisů, kterými se účetní závěrka 
řídí. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá 
účetní závěrka, nese vedení orgánu. 

11 Při sestavování účetní závěrky je vedení orgánu povinno posoudit, zda je 
orgán schopen nepřetržitě trvat. Pokud je to relevantní, musí vysvětlit a popsat 
záležitosti s dopadem na jeho nepřetržité trvání a použít účetnictví založené na 
předpokladu nepřetržitého trvání subjektu, s výjimkou případu, kdy má v úmyslu 
subjekt zrušit nebo ukončit jeho činnost, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost 
než tak učinit. 

12 Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního 
výkaznictví orgánu. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a 
uskutečněných operací 

13 Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu 
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné, a na základě svého auditu předložit Evropskému parlamentu a 
Radě nebo ostatním orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení 
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky orgánu a legality a 
správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota 
představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí 
případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. 
Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se 
považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily 
ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky. 

14 Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotace získané od Komise nebo 
spolupracujících zemí a posuzujeme postupy orgánu pro výběr případných 
poplatků a jiných příjmů. 

15 Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, 
byly zaznamenány a přijaty. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb 
(včetně plateb za pořízení majetku) kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. 
Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití 
a orgán tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo 
později. 
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16 V souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:  

o identifikovat a vyhodnotit rizika významných (materiálních) nesprávností 
v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné 
(materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 
právního rámce Evropské unie, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výroky. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost nebo nesoulad, k nimž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
nebo nesouladu způsobených chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřního kontrolního systému; 

o seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy 
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na 
účinnost vnitřního kontrolního systému; 

o posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti 
vedení účetní jednotky uvedlo v účetní závěrce; 

o posoudit, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na 
předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota související 
s událostmi nebo podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit 
schopnost orgánu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností v naší zprávě 
upozornit na vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti 
v účetní závěrce, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší auditní zprávy. Nicméně budoucí 
události a podmínky mohou vést k tomu, že subjekt přestane nepřetržitě 
trvat; 

o vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 
vysvětlujících a popisných informací, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové operace a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení; 

o získávat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích orgánu, 
aby bylo možné vyjádřit výrok k účetní závěrce a operacím, na nichž se tato 
účetní závěrka zakládá. Zodpovídáme za řízení auditu, dohled nad ním a za 
jeho provedení. Výrok auditora je naší výhradní odpovědností; 
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o v souladu s čl. 70 odst. 6 finančního nařízení EU vzít při vypracovávání této 
zprávy a prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého 
externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou orgánu. 

Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, 
včetně významných nedostatků zjištěných ve vnitřním kontrolním systému. Ze 
záležitostí, o nichž jsme informovali orgán, vybíráme ty, které byly pro audit roční 
účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní 
záležitosti auditu. Tyto záležitosti popisujeme v naší auditní zprávě, pokud právní 
předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže ve zcela výjimečném případě 
usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože 
lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem 
z hlediska veřejného zájmu. 

17 Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

18 Orgán od května 2019 používá rámcové smlouvy se společností v oblasti IT na 
poskytování služeb konzultantů IT na základě stanoveného času a prostředků. 
Konzultanti pracují v prostorách orgánu. Zjistili jsme, že orgán dával některým těmto 
konzultantům IT pokyny přímo, a nikoli prostřednictvím společnosti IT. Mohlo by to 
vést k tomu, že hranice mezi pracovníky orgánu a konzultanty IT se stane nejasná. 
Poskytovat dočasné pracovníky lze pouze v souladu se smlouvami s autorizovanými 
agenturami práce a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES5 a také se 
zvláštními pravidly přijatými členskými státy při provedení této směrnice ve 
vnitrostátním právu. Využití smluv na dodání služeb IT k poskytnutí pracovníků by 
nebylo v souladu s pravidly EU týkajícími se sociálního zabezpečení a zaměstnávání a 
vystavuje orgán právnímu riziku a riziku poškození dobrého jména. Orgán by měl 
zajistit, aby smlouvy vylučovaly jakékoliv nejasnosti o tom, zda se jedná o pořízení 
služeb IT, nebo poskytnutí dočasných pracovníků. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

19 V rozpočtu orgánu jsou zahrnuty příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů, 
Evropské komise a příslušných vnitrostátních orgánů členů ESVO. Avšak příspěvky 
v rozpočtu na rok 2019 nebyly vypočteny podle vzorce stanoveného v tomtéž 
                                                      
5 Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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rozpočtu. Podle vzorce měly být příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů členů 
ESVO přidány k příspěvkům Evropské komise a příslušných vnitrostátních orgánů 
členských států EU. Namísto toho byly příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů 
členů ESVO přidány k příspěvkům příslušných vnitrostátních orgánů členských států EU. 
Celková částka příspěvků zaplacených všemi příslušnými vnitrostátními orgány členů 
ESVO se tak snížila. Příslušné vnitrostátní orgány členských států EU a členů ESVO tak 
v roce 2019 do rozpočtu orgánu zaplatily o 711 247 EUR méně, než měly zaplatit. 

20 V roce 2019 přispěly příslušné vnitrostátní orgány na odvody na důchodové 
zabezpečení hrazené zaměstnavatelem (EBA) částkou 1 810 400 EUR. Tato částka byla 
stanovena na základě odhadů. Příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů však nebyly 
následně upraveny tak, aby odpovídaly reálným údajům (1 755 144 EUR). Nenalezli 
jsme ani žádné důkazní informace o tom, že by se taková úprava plánovala. 

Navíc v roce 2019 byla výše příspěvků příslušných vnitrostátních orgánů a EU snížena 
o 1 823 361 EUR. Důvodem byl rozpočtový přebytek orgánu z roku 2017. Avšak v roce 
2017 přispěla EU na rozpočet 37,16 % a příslušné vnitrostátní orgány 62,84 %. Snížení 
v důsledku rozpočtového přebytku mělo být rozděleno obdobně, tj. v poměru 37,16 % 
ku 62,84 %. Přebytek z roku 2017 byl však rozdělen jinak: v poměru 40 % ku 60 %. 
Příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů tak měly být sníženy o dalších 51 783 EUR. 

Všechny tyto rozdíly souhrnně znamenají, že příspěvky příslušných vnitrostátních 
orgánů měly být o 604 208 EUR vyšší. 

21 Orgán v roce 2019 přestěhoval své sídlo do Paříže. Francie jako nový hostitelský 
členský stát přispěla na náklady spojené s tímto přesunem, včetně nájemného v Paříži. 
Příspěvek činil 2 500 000 EUR v lednu 2019 a 500 000 EUR v lednu 2020. V opravném 
rozpočtu na rok 2019 jsou tyto příspěvky označeny „pro memoria“. V rozpočtu na rok 
2020 nejsou uvedeny vůbec. Oba rozpočty byly schváleny v prosinci 2019, kdy již byla 
částka příspěvků nového hostitelského členského státu jistá. Opravný rozpočet na rok 
2019 a rozpočet na rok 2020 neobsahují dostatečné informace o příspěvcích nového 
hostitelského členského státu na provozní výdaje orgánu. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

22 Od května 2019 má orgán rámcovou smlouvu se společností v oblasti IT. Podle 
této smlouvy společnost IT zajišťuje konzultanty, kteří pracují v prostorách orgánu. 
Společnost nesídlí ve Francii. Orgán nebyl s to auditorům potvrdit, zda konzultanti IT, 
kteří poskytují služby v jejích prostorách, splňují podmínky pro status vyslaného 
pracovníka podle francouzských právních předpisů, jimiž se provádí směrnice o vysílání 
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pracovníků (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES6) a směrnice o jejím 
prosazování (směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/67/EU7). 

Podle finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie má orgán coby smluvní 
zadavatel povinnost ověřit prohlášení smluvních dodavatelů o souladu s unijními a 
vnitrostátními sociálními a pracovněprávními předpisy (včetně legislativy týkající se 
vysílání pracovníků). Orgán měl tento požadavek splnit tím, že by smluvního 
dodavatele požádal, aby předložil seznam těchto pracovníků a doložil, že splnil 
požadavky vnitrostátní legislativy hostitelského členského státu (například doklad, že 
smluvní dodavatel informoval o vyslání pracovníků hostitelský členský stát). 
Skutečnost, že tyto kontroly chybí, vystavuje orgán právnímu riziku a riziku poškození 
dobrého jména.  

23 Podle informací, které poskytl orgán, odstoupil dne 2. srpna 2019 výkonný ředitel 
orgánu z funkce. Oznámil, že hodlá přijmout funkci generálního ředitele Asociace 
finančních trhů v Evropě, která zastupuje finanční odvětví v Evropě. Současní i minulí 
zaměstnanci orgánu podléhají omezením, pokud chtějí tímto způsobem převzít novou 
funkci. Jedním z omezení je, že jejich novou činnost musí schválit rada orgánů dohledu. 
Podle služebního řádu a zakládajícího nařízení orgánu může rada orgánů dohledu ve 
služebním zájmu bývalým zaměstnancům vykonávání následných činností buďto 
zakázat, nebo je schválit za podmínek, které sama považuje za vhodné. V tomto 
případě rada orgánů dohledu svůj souhlas s tím, aby se bývalý výkonný ředitel ujal své 
nové funkce, za určitých podmínek udělila. 

24 Evropská veřejná ochránkyně práv zahájila v lednu 2020 v této věci šetření. Dne 
7. května 2020 oznámila, že rozhodnutí orgánu nezakázat výkonnému řediteli, aby se 
stal generálním ředitelem lobbistické skupiny finančního odvětví, byl nesprávný úřední 
postup8. „Zakázat změnu pracovního místa by v tomto konkrétním případě bylo 
nutným a přiměřeným opatřením.“9 Za nesprávný úřední postup rovněž označila 
skutečnost, že orgán svému výkonnému řediteli ihned neodebral přístup k důvěrným 
informacím. Veřejná ochránkyně práv doporučila, jak má orgán v podobných situacích 
v budoucnosti postupovat10 (případ 2168/2019/KR). 

                                                      
6 Úř. věst. L 18, 21.1. 1997, s. 1. 

7 Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11. 

8 Viz bod 33 nebo s. 11 doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 2168/2019/KR. 

9 Viz bod 33 nebo s. 11 doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 2168/2019/KR. 

10 Viz s. 11 doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 2168/2019/KR. 
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Veřejná ochránkyně práv ve svém doporučení, vydaném 7. května 2020, uložila orgánu 
EBA zaslat jí podrobnou odpověď do 31. srpna 2020. Orgán odpověď zaslal 
28. srpna 202011. V odpovědi uvedl, že přijal novou politiku zohledňující podrobná 
doporučení evropské veřejné ochránkyně práv. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

25 Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem 
v předcházejících letech uvádí příloha. 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Alex Brenninkmeijer, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 22. září 2020. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda 

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

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky Účetního dvora 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 
Orgán zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových 
stránkách a sociálních médiích, ale ne vždy na internetových stránkách Evropského 
úřadu pro výběr personálu (EPSO). 

Dokončeno 

2018 

Společné zadávací řízení EBA a ESMA na pronájem kancelářských prostor v Paříži nebylo 
úspěšné. Šlo o promarněnou příležitost, jak dosáhnout úspor z rozsahu a zvýšit 
efektivitu. Orgány by měly zlepšit vzájemnou spolupráci a kdykoliv je to možné, 
využívat společná zadávací řízení. 

Není relevantní 

2018 
Orgán vložil značné úsilí do přípravy zadávací dokumentace a metodiky hodnocení 
nabídek, avšak stále je zapotřebí větší důslednosti a komplexnějších kritérií pro zadání 
zakázky. 

Dokončeno 

2018 Orgán využil prostřednictvím rámcových smluv se dvěma agenturami práce dočasné 
agenturní zaměstnance, což vedlo k zásadní závislosti na agentuře práce. Toto výrazné 

Probíhá 
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Rok Připomínky Účetního dvora 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

riziko pro kontinuitu činností by měl orgán řešit s rozpočtovými orgány při jednání 
o počtu přímo zaměstnaných statutárních zaměstnanců. 



ODPOVĚĎ ORGÁNU 

18. V roce 2019 opustilo IT oddělení orgánu EBA londýnský model fungování, který se 
vyznačoval vysokou mírou závislosti na dočasných pracovnících v oblasti IT, a přijal v Paříži 
model orientovaný na služby, v jehož rámci jsou uzavřeny smlouvy s IT dodavatelem na 
základě stanoveného času a prostředků (quoted time and means, QTM). V roce 2020 a 
v následujících letech bude orgán EBA se svým hlavním dodavatelem IT i nadále 
zdokonalovat a etablovat přístup založený na míře využívání poskytovaných služeb IT. Tím 
orgán EBA zohlední nutnost jasného vymezení hranice a současně umožní těsnou integraci 
služeb poskytovaných třetími stranami, což je zapotřebí z hlediska kvality a efektivity služeb. 
 
19. Kvůli načasování zjištění chyby ji nebylo možné opravit v rozpočtovém roce 2019. 
Vzhledem k míře plnění rozpočtu v roce 2019 ve výši 97,3 % má dopad této chyby snížit 
celkovou hodnotu přebytku. Orgán EBA stanovil způsob, jakým sjednat nápravu této 
záležitosti spravedlivě z pohledu EK i příslušných vnitrostátních orgánů, a to úpravou 
rozdělení přebytku z roku 2019, který bude vrácen EK a příslušným vnitrostátním orgánům 
v roce 2021. 
 
20. V připomínkách EÚD se neuvádí, že Komise poskytuje rovněž odvody zaměstnavatele na 
důchodové zabezpečení. Orgán EBA však uznává, že Účetní dvůr potřebuje dále vyjasnit 
pravidla ohledně příspěvků určených orgánu EBA. 
 
21. Orgán EBA se touto připomínkou bude zabývat v budoucích rozpočtech. 
 
22. Orgán EBA uznává nutnost kontroly a nezávislého posouzení, zda jeho smluvní 
dodavatelé postupují plně v souladu s francouzskými právními předpisy. V roce 2019 orgán 
EBA začal vytvářet systém pro ověřování prohlášení o souladu s předpisy. Práce na něm 
budou dokončeny v roce 2020 a bude aktualizován tak, aby obsahoval informace týkající se 
zachovávání souladu v roce 2019 i v současnosti. 
 
23. Bývalý výkonný ředitel orgánu EBA informoval orgán EBA dva dny po obdržení dopisu 
s nabídkou od svého potenciálního nového zaměstnavatele. Pokud jde o období, během 
kterého byl uchazečem o tuto pozici, přezkum povinností a úkolů bývalého výkonného 
ředitele provedený orgánem EBA během uvedeného období neprokázal, že by tyto 
povinnosti a úkoly představovaly riziko střetu zájmů. Platí to zejména pro oblast politické 
činnosti orgánu EBA, a to na základě přezkumu bodů pořadu jednání na schůzích rady 
orgánů dohledu, které se v tomto období konaly. 
 
24. Orgán EBA obdržel závěry veřejného ochránce práv a v souladu s žádostí veřejného 
ochránce práv poskytne podrobné stanovisko do 31. srpna 2020. Orgán EBA podniká kroky 
k provedení doporučení ze strany veřejného ochránce práv a zejména přijal interní postupy 
týkající se odepření přístupu k důvěrným informacím v případě nástupu zaměstnance na jiné 
pracovní místo. 
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