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Úvod 
01 Európsky inovačný a technologický inštitút („inštitút“ alebo „EIT“) má sídlo 
v Budapešti. Zriadený bol na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 294/2008 z 11. marca 20081 (zakladajúce nariadenie), zmeneného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 20132. Cieľom 
inštitútu je prispievať k trvalo udržateľnému európskemu hospodárskemu rastu 
a konkurencieschopnosti posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Európskej 
únie. Inštitút udeľuje granty čoraz väčšiemu počtu tzv. znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS) a navzájom prepája sektory vysokoškolského vzdelávania, 
výskumné a obchodné sektory, čím podporuje inovácie a podnikanie. ZIS koordinujú 
činnosti stoviek partnerov. Prostredníctvom grantov, ktoré poskytuje inštitút, sa 
preplácajú náklady partnerov a náklady súvisiace s koordinačnými činnosťami ZIS. 
V roku 2019 dosiahli prevádzkové výdavky súvisiace s grantmi pre ZIS výšku 
434 mil. EUR, čo predstavuje 98 % celkových výdavkov inštitútu v roku 2019.  

02 Na ilustrácii 1 sú uvedené hlavné údaje o inštitúte3. 

Ilustrácia 1: Hlavné údaje o inštitúte 

 
* Rozpočtové údaje sú založené na celkových platobných rozpočtových prostriedkoch dostupných 

v priebehu rozpočtového roka. 

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

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie za rozpočtový rok 2018 a predbežná 
konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie za rozpočtový rok 2019; údaje o počtoch 
zamestnancov poskytol inštitút. 

                                                      
1 Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1. 

2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174. 

3 Viac informácií o právomociach a činnostiach inštitútu je dostupných na jeho webovom 
sídle: https://eit.europa.eu/. 
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

03 Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame 
testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly 
inštitútu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií 
vo vyhláseniach vedenia inštitútu. 

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

Stanovisko 
04 Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku inštitútu, ktorá pozostáva z finančných výkazov4 a výkazov 
o plnení rozpočtu5 za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2019; 

b) a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

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

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

05 Zastávame názor, že účtovná závierka inštitútu za rok končiaci sa 
31. decembra 2019 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú 
situáciu inštitútu k 31. decembru 2019, ako aj výsledky jeho transakcií, peňažné 
toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením 
o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 
Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor. 

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

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

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

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

06 Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2019 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

07 Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2019 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Základ pre vyjadrenie stanovísk 

08 Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných 
inštitúcií INTOSAI (ISSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov sú ďalej 
opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti audítora. Sme nezávislí 
v súlade s etickým kódexom profesionálnych účtovníkov, ktorý vydala 
Medzinárodná rada pre etické štandardy pre účtovníkov (kódex IESBA), ako 
aj s etickými požiadavkami, ktoré sú relevantné pre náš audit, a svoje ďalšie etické 
povinnosti sme si splnili v súlade s týmito požiadavkami a kódexom IESBA. Sme 
presvedčení, že sme získali dostatočné a primerané audítorské dôkazy 
na vyjadrenie stanoviska. 

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených 
správou 

09 V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových 
pravidlách inštitútu vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej 
závierky inštitútu na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. To zahŕňa 
návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre vyhotovenie 
a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné 



5 

 

nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie inštitútu tiež zodpovedá 
za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné transakcie a informácie uvedené 
vo finančných výkazoch v súlade s oficiálnymi požiadavkami, ktoré sa vzťahujú 
na tieto výkazy. Vedenie inštitútu nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť 
a správnosť príslušných transakcií inštitútu. 

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

11 Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom 
finančného výkazníctva inštitútu. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
a príslušných transakcií 

12 Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke 
inštitútu nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné transakcie 
zákonné a správne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu 
a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenia 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky inštitútu a zákonnosti 
a správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň 
uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných 
nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno 
odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické 
rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky. 

13 V súvislosti s príjmami overujeme dotácie prijaté od Komisie alebo 
spolupracujúcich krajín a posudzujeme postupy inštitútu na výber prípadných 
poplatkov a iných príjmov. 

14 V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné transakcie v okamihu, 
keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje 
na všetky kategórie platieb (vrátane platieb za nákup majetku) okrem záloh 
v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca 
prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a inštitút tieto podklady 
schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr. 
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15 V súlade s ISA a ISSAI v priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Ďalej je našou povinnosťou:  

o identifikovať a posúdiť riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, 
ako i toho, či v súvislosti s príslušnými transakciami nedošlo k významnému 
porušeniu požiadaviek právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu 
podvodu alebo chyby, navrhovať a vykonávať audítorské postupy, ktoré 
na tieto riziká reagujú, a získavať audítorské dôkazy, ktoré predstavujú 
dostatočný a primeraný základ pre vyjadrenie stanovísk. Riziko, 
že neodhalíme prípady významných nesprávností či porušenia pravidiel 
vyplývajúcich z podvodu, je vyššie ako riziko prípadov spôsobených chybou, 
pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné opomenutie, 
skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútorných kontrol, 

o porozumieť vnútorným kontrolám, ktoré sú relevantné pre audit, s cieľom 
navrhnúť také audítorské postupy, ktoré zodpovedajú daným okolnostiam, 
nie však s cieľom vyjadriť stanovisko k účinnosti vnútorných kontrol, 

o posúdiť vhodnosť uplatnených účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a súvisiacich údajov zverejnených vedením, 

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

o hodnotiť celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
zverejnených informácií, i to, či účtovná závierka verne odráža príslušné 
transakcie a udalosti, 

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

o v relevantných prípadoch zohľadniť audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou inštitútu v súlade 
s článkom 70 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ. 
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S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a načasovaní 
auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane prípadných závažných 
nedostatkov vo vnútorných kontrolách, ktoré zistíme v priebehu auditu. Zo 
záležitostí oznámených inštitútu určíme tie, ktoré boli pre audit účtovnej závierky 
za príslušné obdobie najvýznamnejšie a tie potom predstavujú hlavné záležitosti 
týkajúce sa auditu. Tieto skutočnosti opisujeme v audítorskej správe, ak zákon 
alebo právny predpis nezakazuje tieto skutočnosti zverejniť alebo 
keď v mimoriadne ojedinelých prípadoch usúdime, že daná skutočnosť by nemala 
byť zverejnená v našej správe, pretože možno reálne predpokladať, že negatívne 
dôsledky tohto kroku prevážia nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 

16 Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií  

17 Z nášho auditu platobných transakcií vyplynulo, že postupy kontroly v inštitúte 
spravidla fungovali, ako majú. Našli sme jednu výnimku: inštitút uhradil platbu vo výške 
1 200 EUR, ktorou preplatil cestovné výdavky a náklady spojené s pobytom, hoci sa 
v príslušnej zmluve o poskytovaní služieb takéto preplácanie nákladov nestanovovalo. 

Pripomienky k vnútorným kontrolám 

18 Vo svojej osobitnej správe č. 4/20166 sme uviedli, že značné zvýšenie rozpočtu 
inštitútu a nárast počtu ZIS (znalostných a inovačných spoločenstiev) nesprevádzalo 
výrazné zvýšenie počtu pracovných miest. V nadväznosti na túto osobitnú správu sme 
v roku 2019 zistili, že rozpočet inštitútu sa vo viacročnom finančnom rámci (VFR) 
na obdobie 2021 – 2027 zvýši o ďalších 600 mil. EUR, teda o 25 % oproti súčasnému 
VFR, zatiaľ čo počet zamestnancov zostáva stále obmedzený na 70. Dospeli sme 
k záveru, že pretrváva riziko, že inštitút nebude mať dostatočnú kapacitu, 
aby v budúcnosti zvládol zvýšený objem práce, a že toto riziko sa od nášho prvého 
auditu ďalej zvyšuje namiesto toho, aby sa zmierňovalo. 

                                                      
6 Osobitná správa č. 4/2016: Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje 

mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie na dosiahnutie očakávaného 
dosahu, s. 40, bod 82. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

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

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Alex Brenninkmeijer, člen Dvora 
audítorov, v Luxemburgu dňa 22. septembra 2020. 

 Za Európsky dvor audítorov 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 predseda 
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

audítorov 
(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ 
nevykonané/Nevzťahuje sa) 

2014 
Hoci ZIS majú vypracovať stratégie finančnej udržateľnosti, sú aj naďalej závislé od 
financovania inštitútom a partnermi ZIS. Prebieha 

2015 

Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 4/2016 dospel k záveru, že podmienka 
financovania, že príspevok EIT na ZIS nesmie presiahnuť 25 %, má malú pridanú 
hodnotu, prípadne nemá žiadnu. 

Dokončené 

2015 

V nariadení, ktorým sa zriaďuje EIT, sa stanovuje, že „EIT mobilizuje finančné 
prostriedky z verejných a súkromných zdrojov… Usiluje sa získavať významný a rastúci 
podiel svojho rozpočtu zo súkromných zdrojov a z príjmov vytvorených vlastnou 
činnosťou“. 

Dokončené 

2016/2017 
Riaditeľ inštitútu sa zmenil štyrikrát od zriadenia inštitútu v roku 2008 do júla 2014. Od 
augusta 2014 je pozícia riaditeľa obsadená dočasne. Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

audítorov 
(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ 
nevykonané/Nevzťahuje sa) 

2016 

Napriek veľkému nárastu rozpočtu z 309 mil. EUR (2008 – 2013) na 2,4 mld. EUR (2014 
– 2020) a nárastu počtu ZIS z troch na šesť ku koncu roka 2016 sa schválený počet 
pracovných miest inštitútu výrazne nezmenil. 

Zatiaľ nevykonané 

(mimo kontroly inštitútu) 

2017 

Inštitút zaviedol v roku 2017 bezpapierový systém platieb, v dôsledku čoho sa zmenili 
postupy a účtovný systém inštitútu. Účtovný systém však nebol znovu potvrdený od 
roku 2012. 

Dokončené 

2017 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ZIS nevyužili celé sumy grantov, ktoré im EIT 
udelil. Prebieha 

2017 

EIT monitoroval výkonnosť ZIS a vypočítal určité opravy výkonnosti. Tieto opravy však 
nemali ani na jedno ZIS žiadny finančný vplyv, pretože EIT uplatňuje len vyššiu opravu 
spomedzi finančnej opravy a opravy výkonnosti. 

Zatiaľ nevykonané 

(mimo kontroly inštitútu) 

2017 

V roku 2017 prijali všetky ZIS stratégie udržateľnosti v súlade s usmernením EIT, čo bol 
dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti ZIS. Príjmy, ktoré ZIS vytvárajú, 
a spolufinancovanie zo strany partnerov ZIS sú však stále veľmi nízke. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

audítorov 
(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ 
nevykonané/Nevzťahuje sa) 

2017 

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

Prebieha 

2017 

Pokiaľ ide o elektronické obstarávanie, inštitút do konca roku 2017 zaviedol 
pre niektoré postupy elektronickú fakturáciu (e-invoicing), elektronické uverejňovanie 
dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania (e-tendering) a elektronické 
predkladanie ponúk (e-submission) však ešte nie. 

Dokončené 

2017 

V súlade so svojimi stanovami môže EIT ponúknuť svojim dočasným zamestnancom len 
zmluvy na dobu určitú s maximálnym trvaním piatich rokov, obnoviteľné raz na ďalších 
päť rokov. To by mohlo obmedziť kontinuitu činností. 

Prebieha 

(mimo kontroly inštitútu) 

2018 

Inštitút uhradil zamestnancom príspevok na vzdelávanie vo výške 3 000 EUR, hoci už 
za nich platil školné, čo predstavuje neoprávnené dvojité financovanie nákladov 
na vzdelávanie, ktoré nie je v služobnom poriadku EÚ povolené. Inštitút by mal napraviť 
situáciu v súlade s pravidlami a náklady na vzdelávanie uhrádzať podľa právneho 
rámca. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

audítorov 
(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ 
nevykonané/Nevzťahuje sa) 

2018 

Inštitút rok a pol vyplácal odmenu člena správnej rady nesprávnej osobe. Inštitút by 
mal zlepšiť postupy vnútorných kontrol, aby zaistil, že platby sa uhrádzajú správnym 
príjemcom. 

Dokončené 

2018 

Ex ante kontroly vykonané inštitútom v súvislosti s rámcovou zmluvou na IT služby 
neboli účinné. Inštitút by mal prispôsobiť ex ante kontroly platieb podľa takýchto zmlúv 
a zabezpečiť, aby sa pri všetkých obstarávaniach uplatňovalo súťažné konanie. 

Dokončené 

2018 

Inštitút meškal s uhradením dohodnutého predbežného financovania dvom ZIS napriek 
tomu, že grantové operácie sú hlavnou činnosťou inštitútu. Inštitút by mal riadiť 
peňažné potreby včas a vyhnúť sa riziku úrokov za neskoré platby a riziku poškodenia 
dobrého mena. 

Dokončené 

2018 

Napriek tomu, že boli v súlade s usmernením EIT prijaté pre všetky ZIS plány 
udržateľnosti, pokrok v súvislosti s udržateľnosťou je stále obmedzený. EIT by sa malo 
zamerať na úsporné riadiace štruktúry, prehodnotiť portfólio vykonávaných činností 
a podporovať alternatívne zdroje príjmov s cieľom zvýšiť finančnú nezávislosť od EIT. 

Prebieha 



 

 

Odpoveď agentúry 

17. Predmetná platba sa vzťahuje na cestovné výdavky a náklady spojené s pobytom, 
ktoré vznikli dočasnému agentúrnemu zamestnancovi, ktorý bol na pracovnej služobnej 
ceste. Náhrada nákladov a výdavkov bola preto odôvodnená. Je dôležité poznamenať, 
že z dôvodu kritického nedostatočného stavu zamestnancov sa musí EIT vzhľadom na 
svoj mandát a rozpočet spoliehať na dodatočnú podporu dočasných agentúrnych 
zamestnancov. EIT napriek tomu uznáva, že v rámcovej zmluve na dočasné služby sa 
náhrada nákladov nestanovuje, a vykoná potrebné právne úpravy. 

18. EIT čelí pri plnení svojich úloh štrukturálnemu nedostatku zamestnancov, čo potvrdili 
rôzne správy Európskeho dvora audítorov a čo uznáva správna rada EIT. Európska 
komisia bola požiadaná, aby sa štrukturálnym nedostatkom zamestnancov EIT zaoberala 
a poskytla primeranú úroveň zdrojov v príslušnom pláne pracovných miest. Týmto 
žiadostiam sa však nevyhovelo. Napriek štrukturálnemu nedostatku zamestnancov bol 
EIT schopný dosiahnuť nižšiu mieru chybovosti, než je priemer v rámci programu 
Horizont 2020, a to vďaka vylepšenej stratégii na zaručenie zákonnosti a správnosti 
grantových operácií. Vzhľadom na prudký nárast počtu príjemcov grantov a ešte 
ambicióznejšie ciele stanovené v prípade VFR na roky 2021 – 2027 nemusí byť EIT 
schopný udržať rovnakú úroveň kontrol bez zvýšenia počtu zamestnancov pracujúcich 
na činnostiach v oblasti riadenia grantov. 
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