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Úvod 
01 Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“ alebo „EMSA“), 
so sídlom v Lisabone, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1406/20021. Úlohou agentúry je zabezpečovať vysokú úroveň námornej 
bezpečnosti, zabrániť znečisťovaniu z lodí, poskytovať Komisii a členským štátom 
technickú pomoc, kontrolovať vykonávanie právnych predpisov Únie a hodnotiť ich 
účinnosť. 

02 Na ilustrácii 1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre2. 

Ilustrácia 1: Hlavné údaje o agentúre 

 
* 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 poskytla agentúra. 

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 
agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií 
vo vyhláseniach vedenia agentúry. 

                                                      
1 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. 

2 Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovom sídle: 
www.emsa.europa.eu. 

122

121

Rozpočet (mil. EUR)*

256

268

Počet zamestnancov (k 31. decembru)**

2019
2018

http://www.emsa.europa.eu/
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Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti predkladané 
Európskemu parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 
04 Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov3 a výkazov 
o plnení rozpočtu4 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 agentúry za rok končiaci sa 
31. decembra 2019 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú 
situáciu agentúry k 31. decembru 2019, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky 
a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením 
o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 
Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor. 

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

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

4 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 agentúry vedenie agentúry zodpovedá za vyhotovenie a predloženie 
účtovnej závierky agentúry 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 



5 

 

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

10 Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie agentúry zodpovedné 
za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných 
prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti 
a za používanie účtovníctva založeného 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 agentúry. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
a príslušných transakcií 

12 Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke 
agentúry 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 agentúry 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 agentúry 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 agentúra 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 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 agentúry 
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 agentúry, 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 agentúry 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 agentúre 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 Pri jednom výberovom postupe výberová komisia zorganizovala dodatočný 
písomný test, ktorý sa v oznámení o voľnom pracovnom mieste nespomínal. Podľa 
pravidiel agentúry na vykonávanie služobného poriadku musí byť typ testov, ktoré sa 
použijú vo výberovom postupe, špecifikovaný v oznámení o voľnom pracovnom 
mieste. Komisia pre predbežný výber navyše pri tomto postupe nerozhodla o bodovom 
hodnotení, ktoré musia uchádzači získať, aby mohli postúpiť do ďalšej fázy výberového 
postupu, pred tým, ako začala prihlášky hodnotiť. Týmto sa oslabuje zásada 
transparentnosti a požiadavka zaistiť primeraný audítorský záznam (audit trail). 

18 Na zabezpečenie spravodlivých výberových postupov je dôležité náležité 
vyriešenie potenciálnych konfliktov záujmov. Členovia výberových komisií v postupoch 
prijímania zamestnancov v agentúre podpisujú vyhlásenie o tom, že nie sú v žiadnom 
konflikte záujmov. Toto vyhlásenie vydávajú na začiatku postupu pred tým, ako sa 
uverejnia oznámenia o voľnom pracovnom mieste a ako sú známi uchádzači. Vo 
vyhlásení sa uvádza, že ak člen komisie v priebehu výberového postupu zistí, že vznikol 
konflikt záujmov, musí to okamžite oznámiť a z výberovej komisie odstúpiť. Okrem 
takýchto potvrdených konfliktov záujmov sa v služobnom poriadku od členov 
výberovej komisie tiež požaduje, aby oznámili akýkoľvek osobný záujem, ktorý by 
mohol ohroziť ich nezávislosť vo vzťahu k niektorému uchádzačovi. Zistili sme, že toto 
pravidlo nebolo vždy dodržané. V jednom výberovom postupe, ktorý sme 
skontrolovali, uchádzač, ktorému bola ponúknutá zmluva, v čase, keď začalo výberové 
konanie, už pracoval na oddelení, ktoré viedol predseda výberovej komisie. Napriek 
tomu ani jeden z členov výberovej komisie neoznámil potenciálny konflikt záujmov. 
Zodpovednosť za rozhodnutie o tom, či by takéto potenciálne konflikty záujmov mohli 
skutočne ohroziť nezávislosť členov výberovej komisie, nesie menovací orgán. Ak je 
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však vyhlásenie o konflikte záujmov výhradne na uvážení člena komisie, existuje riziko, 
že niektoré konflikty záujmov zostanú neodhalené. 

19 Agentúra má uzavretú rámcovú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania 
o poskytovaní alebo dočasných agentúrnych pracovníkov (alebo dočasných 
zamestnancov). V roku 2019 agentúra okrem svojich 268 zamestnancov 
(k 31. decembru 2019) využívala aj piatich dočasných zamestnancov a za ich služby 
zaplatila 96 574 EUR. Na zmluvy s dočasnými zamestnancami sa vzťahuje osobitný 
právny rámec. Agentúram dočasného zamestnávania a orgánom, v ktorých sú dočasní 
zamestnanci umiestnení, ukladá rôzne povinnosti. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/104/ES5 sa stanovuje, že základné pracovné podmienky pre dočasných 
agentúrnych pracovníkov musia byť minimálne rovnaké alebo lepšie ako podmienky, 
ktoré by sa na nich vzťahovali, keby boli tom istom pracovnom mieste zamestnaní 
priamo. Zistili sme, že odmena dočasných zamestnancov v agentúre bola nižšia ako 
najnižšia možná odmena, na ktorú by mal nárok zmluvný zamestnanec zamestnaný 
priamo agentúrou na vykonávanie tej istej úlohy. Avšak vzhľadom na to, že na Súdnom 
dvore prebieha súdne konanie, ktoré sa dotýka týchto otázok, a že rozhodnutie, 
keď bude vydané, môže ovplyvniť stanovisko Dvora audítorov, pokiaľ ide o využívanie 
dočasných zamestnancov agentúrou, Dvor audítorov do rozhodnutia Súdneho dvora 
nevyjadrí žiadne pripomienky k správnosti prístupu agentúry k tejto záležitosti, a to 
ani v rámci kontroly prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich 
rokov. 

20 V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že orgány EÚ sú povinné 
uhrádzať platby v stanovených lehotách. V roku 2019 to agentúra často nedodržala. 
Zistili sme, že v 18 % prípadov platby uhradila s oneskorením. Podobné, či dokonca 
vyššiu mieru oneskorení sme zaznamenali v rokoch 2018, 2017 a 2016. Vo všetkých 
uvedených rokoch sa väčšina oneskorených platieb týkala preplatenia cestovných 
nákladov účastníkov seminárov, a to aj napriek určitým snahám znížiť počet 
neuhradených platieb. Tento opakujúci sa nedostatok vystavuje agentúru finančnému 
riziku a riziku poškodenia dobrého mena.  

                                                      
5 Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

21 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) 

2017 

Rámcový dodávateľ je oprávnený zvýšiť si za sprostredkovanie ceny dodávateľov o dve 
až deväť percent. Celkové platby rámcovému dodávateľovi v roku 2017 predstavovali 
1,7 mil. EUR. Agentúra systematicky nekontrolovala ceny ani zvýšenia účtované 
na ponuky dodávateľov a faktúry vystavené rámcovému dodávateľovi. 

Dokončené 

2017 
Agentúra zverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na vlastnom webovom 
sídle a v sociálnych médiách, nie však na webovom sídle Európskeho úradu pre výber 
pracovníkov (EPSO). 

Dokončené 

2018 

Ex ante kontroly vykonané agentúrou v súvislosti s rámcovou zmluvou na IT služby 
neboli účinné. Agentúra by mala prispôsobiť svoje ex ante kontroly platieb v rámci 
takýchto zmlúv a zabezpečiť, aby sa pri všetkých obstarávaniach uplatňovalo súťažné 
konanie. 

Dokončené 



 

 

Odpoveď agentúry 

17. EMSA zabezpečí, aby sa vo všetkých budúcich oznámeniach o voľných pracovných 
miestach jednoznačnejšie poukazovalo na typ testov a aby sa vopred rozhodlo 
o minimálnom počte bodov, ktoré uchádzači musia dosiahnuť na postúpenie 
do ďalšieho kola. 

18. EMSA v plnej miere uznáva, že na zabezpečenie spravodlivých a transparentných 
procesov prijímania zamestnancov je nevyhnutné primerané riadenie možných 
konfliktov záujmu. V nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov EMSA prehodnotila 
svoje postupy a usmernenia týkajúce sa identifikácie a riadenia konfliktu záujmov 
členov výberovej komisie. Nový postup sa uplatňuje od začiatku roku 2020. 

Posilneným postupom sa zabezpečuje primerané podávanie správ a riadenie možných 
konfliktov záujmov s cieľom zabezpečiť spravodlivý a transparentný proces prijímania 
zamestnancov. 

19. EMSA si v plnej miere uvedomuje, že uplatňovanie smernice 2008/104/ES so sebou 
prináša mnohé právne problémy a neistoty. Príkladom je osobitná povaha úloh, 
ktorými sú poverení dočasní agentúrni zamestnanci, ktoré často nie sú porovnateľné 
s existujúcimi pracovnými miestami v agentúre alebo kategorizáciou služobného 
poriadku/PZOZ ako „nástroja na reguláciu kolektívnej práce“, pričom ide o konkrétny 
portugalský nástroj, ktorý je výsledkom rokovaní medzi, okrem iného, príslušnými 
vládnymi organizáciami a príslušnými odborovými zväzmi zamestnancov. EMSA uznáva 
obavy Dvora audítorov a v roku 2019 uvedenú zmluvu vypovedala. V decembri 2019 sa 
po konzultácii s odborníkom na portugalské pracovné právo začalo nové verejné 
obstarávanie. Nová zmluva bola podpísaná v máji 2020. 

20. Agentúra uznáva, že počas roka došlo k miernemu zvýšeniu počtu prípadov 
oneskorených platieb. Napriek vyriešeniu nahromadenia neuhradených platieb z roku 
2018, vďaka úsiliu našich príslušných zamestnancov, k oneskoreniam v roku 2019 došlo 
predovšetkým z týchto dôvodov:  
• dočasne menší počet zamestnancov zodpovedných za spracovanie náhrad v dôsledku 
určitých interných presunov a dodatočných projektov. 

• výnimočné zvýšenie počtu pracovných seminárov počas prvého a tretieho štvrťroku. 
Počet podujatí v poslednom štvrťroku, ktorý je zvyčajne veľmi rušným obdobím pre 
zamestnancov finančného útvaru, bol takisto vyšší ako zvyčajne. 



 

 

Boli prijaté opatrenia, aby sa zabránilo vzniku podobnej situácii počas tohto roka. 
Treba poznamenať, že pokiaľ ide o faktúry vystavené dodávateľmi EMSA, situácia je 
pod kontrolou. 
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