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Úvod 
01 Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť („agentúra“ alebo 
„ENISA“), so sídlom v Aténach a Heraklione1, bola zriadená na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/20042, ktoré bolo po rôznych zmenách 
nahradené nariadením (EÚ) č. 2019/8813. Hlavným poslaním agentúry je zabezpečiť 
vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej Únii vrátane aktívnej 
podpory členských štátov, inštitúcií, orgánov a úradov a agentúr Únie pri zlepšovaní 
kybernetickej bezpečnosti. Agentúra funguje ako referenčný bod pre poradenstvo 
a expertízu v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
EÚ, ako aj pre iné relevantné zainteresované strany v Únii.  

02 Na ilustrácii 1 sú uvedené hlavné údaje o agentúre4. 

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 

                                                      
1 Prevádzkoví zamestnanci agentúry boli premiestnení do Atén v marci 2013. 

2 Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1. 

3 Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 15. 

4 Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovom sídle: 
www.enisa.europa.eu. 
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agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza informácií 
vo vyhláseniach vedenia agentúry. 

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 výkazov5 a výkazov 
o plnení rozpočtu6 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. 

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

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

6 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 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 významné 
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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 agentúry. 

10 Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie agentúry zodpovedné 
za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti. V príslušných 
prípadoch musí zverejniť záležitosti týkajúce sa nepretržitosti činnosti strediska 
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 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 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 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 Zistili sme niekoľko nedostatkov v kontrolovaných postupoch verejného 
obstarávania agentúry. V troch zo štyroch kontrolovaných postupoch sme zistili, 
že výberové kritériá a kritériá na vyhodnotenie ponúk sa čiastočne prekrývali. 
Chýbajúce jasné oddelenie týchto dvoch typov kritérií predstavuje procedurálny 
nedostatok, ktorý agentúru vystavuje riziku, že postup obstarávania bude v prípade 
sporu zrušený. V troch zo štyroch kontrolovaných prípadov agentúra okrem toho 
nedodržala termíny stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách pre uverejnenie 
oznámenia o výsledku verejného obstarávania v úradnom vestníku. Tento interný 
nedostatok oslabuje transparentnosť postupu verejného obstarávania7. 

18 V dvoch zo štyroch rámcových zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré sme 
kontrolovali, bolo cenové kritérium založené výhradne na denných sadzbách 
pre jednotlivé kategórie expertov, ktorí mali služby poskytnúť. Iné kvalitatívne 
ani kvantitatívne kritériá založené na rôznych možnostiach vývoja neboli do špecifikácií 
obstarávania zahrnuté (napr. uplatnenie konkrétneho prístupu a počet osobodní 
na kategóriu požadovaných expertov). Skutočnosť, že v špecifikáciách obstarávania 
neboli uvedené presné informácie (o metóde porovnávania finančných ponúk 
založených na rôznych možnostiach vývoja), vyvoláva riziko, že zmluvy nezaistia 
najhospodárnejšiu realizáciu príslušných projektov. 

                                                      
7 Články 38 a 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách a body 2.3, 2.4, 3.2 a 3.3 prílohy 1 

k nariadeniu o rozpočtových pravidlách. 



8 

 

Pripomienky k správnemu finančnému riadeniu 

19 Zistili sme, že v troch kontrolovaných postupoch verejného obstarávania stanovila 
agentúra v špecifikáciách výberové kritérium týkajúce sa minimálneho priemerného 
ročného obratu uchádzačov. V nariadení o rozpočtových pravidlách8 sa takéto 
kritérium povoľuje a ich účelom je zaručiť, že sú uchádzači schopní splniť zákazku 
v plnej miere a že zmluvní dodávatelia nebudú na agentúre príliš finančne závislí. 
Agentúra však stanovila príliš nízku minimálnu hodnotu. Agentúra stanovila fixnú 
prahovú hodnotu pri každej z troch zákaziek vo výške 50 000 EUR, bez ohľadu 
na hodnotu a rozsah zákazky. Agentúra nevykonala žiadne posúdenie toho, či by táto 
hodnota zmiernila riziko spojené so skutočnou realizáciou zákazky a inherentné riziko 
finančnej závislosti dodávateľa na agentúre. 

20 Na podporu pri vykonávaní svojich úloh agentúra využíva dočasných agentúrnych 
pracovníkov (dočasných zamestnancov). Na tento účel podpísala rámcovú zmluvu 
s agentúrou dočasného zamestnávania. V decembri 2019 zamestnávala agentúra 
okrem vlastných 75 zamestnancov aj 30 aktívnych dočasných zamestnancov. 
V decembri 2018 ich mala 15. Počet z roku 2019, ktorý predstavuje 29 % celkového 
počtu zamestnancov, predstavuje oproti predchádzajúcemu roku výrazný nárast. Je to 
znakom toho, že agentúra je čoraz viac závislá od dočasných zamestnancov. Dočasní 
zamestnanci pracujú v mnohých rôznych oblastiach prevádzky agentúry ako právne 
služby a prijímanie zamestnancov, zariadenia, financie a obstarávanie, bezpečnosť 
a normalizácia, prevádzková bezpečnosť a ľudské zdroje. V priebehu roku 2019 
agentúra zaplatila za tieto služby približne 923 000 EUR (t. j. 5,6 % rozpočtu). 

21 Na využívanie dočasných zamestnancov sa okrem toho vzťahujú osobitné právne 
ustanovenia. Agentúry dočasného zamestnávania a subjekty využívajúce služby 
dočasných zamestnancov majú rôzne špecifické povinnosti. Podľa smernice 
2008/104/ES a konkrétnych ustanovení gréckeho pracovného práva (4052/2012) by 
mali dočasní zamestnanci pracovať v rovnakých podmienkach ako zamestnanci priamo 
zamestnaní príslušným subjektom. V zmluve medzi agentúrou ENISA a agentúrou 
dočasného zamestnávania sa nestanovujú základné pracovné podmienky 
zdôvodňujúce kategóriu, v ktorej je dočasný pracovník zamestnaný. Dočasní 
zamestnanci tiež nevyužívajú rovnaké sociálne dávky ako zamestnanci agentúry ENISA. 

                                                      
8 Bod 19.1 prílohy 1 k nariadeniu o rozpočtových pravidlách: „… minimálny ročný obrat 

neprekročí dvojnásobok predpokladanej ročnej hodnoty zákazky s výnimkou náležite 
odôvodnených prípadov týkajúcich sa povahy nákupu, ktoré verejný obstarávateľ vysvetlí 
v súťažných podkladoch“. 
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Avšak vzhľadom na to, že Súdny dvor EÚ (SDEÚ) v súčasnosti rozhoduje o veci 
súvisiacej s uplatňovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES9 
o dočasnej agentúrnej práci na agentúry EÚ, Dvor audítorov do konečného 
rozhodnutia SDEÚ v tejto veci nevyjadrí žiadne pripomienky k správnosti prístupu 
agentúry v tejto záležitosti. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

22 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 

                                                      
9 Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9. 



 10 

 

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) 

2015 

Agentúra plánuje premiestniť administratívnych zamestnancov do Atén, no v jej 
zakladajúcom nariadení sa stanovuje, že administratívni zamestnanci musia byť 
umiestnení v Heraklione. 

Dokončené 

2016 

Agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet 
zamestnancov v Heraklione na 14 (podľa agentúry sa tento počet do konca roku 2019 
znížil na sedem zamestnancov). Je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ešte viac 
znížiť, keby boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste. 

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 

2017 
Agentúra nevykonala komplexnú analýzu vplyvu odchodu Spojeného kráľovstva 
z Európskej únie. Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

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

2018 

Agentúra nemala politiku v súvislosti s citlivými pracovnými miestami, ktorá by 
vymedzovala citlivé funkcie, zaisťovala ich aktuálnosť a stanovila primerané opatrenia 
na zmiernenie rizika cudzích záujmov. Je to v rozpore so štandardmi vnútorných kontrol 
agentúry. Agentúra by mala prijať a zaviesť takúto politiku pre citlivé pracovné miesta. 

Zatiaľ nevykonané 



 

 

Odpoveď agentúry 

18. ENISA víta toto zistenie, pretože jej pomáha ďalej dolaďovať jej interné procesy, 
čím prispieva väčším uistením o dodržiavaní súladu v oblasti verejného obstarávania. 
Konkrétne bolo odvtedy prehodnotené cenové kritérium a v relevantných budúcich 
verejných obstarávaniach sa plne zohľadní pripomienka Dvora audítorov. 

19. ENISA víta toto zistenie a odvtedy bolo zavedené náležité opatrenie spočívajúce 
v stanovení požiadavky, aby bol minimálny priemerný ročný obrat stanovený na úrovni 
100 % odhadovanej ročnej hodnoty zákazky v prípade všetkých jej budúcich verejných 
obstarávaní. 

20. S cieľom plniť svoj ročný pracovný program sa ENISA nespolieha na dočasných 
agentúrnych zamestnancov pri vykonávaní niektorých z jej úloh, ale len v prípade 
neobsadených voľných pracovných miest a veľkej pracovnej záťaže. 

Na zmiernenie rizík súvisiacich s voľnými pracovnými miestami ENISA predefinovala 
svoju stratégiu získavania zamestnancov.  Agentúra dokonca uverejnila dve 
kombinované oznámenia o voľných pracovných miestach pre dočasných zamestnancov 
a zmluvných zamestnancov, na základe ktorých pravdepodobne získa veľký počet 
nových pracovníkov, ktorí vo veľkej miere naplnia počty zamestnancov požadované na 
základe aktu o kybernetickej bezpečnosti. Agentúra takisto dosiahla dobrý pokrok 
v prilákaní rozmanitej množiny vyslaných národných expertov, vďaka čomu sa ešte 
znížilo jej zaostávanie v tejto oblasti. Očakáva sa teda rapídne zníženie jej závislosti od 
dočasných agentúrnych zamestnancov. Je však pravdepodobné, že dočasní agentúrni 
zamestnanci budú naďalej poskytovať služby v oblastiach, v ktorých v súčasnosti 
pretrváva vysoký dopyt. 

21. Pokiaľ ide o podmienky a výhody zamestnania, agentúra aktualizovala základné 
podmienky zamestnania s cieľom odôvodniť kategóriu, v ktorej je dočasný agentúrny 
zamestnanec prijatý do zamestnania, okrem iného doplnením opisu pracovného 
miesta do zmluvy. ENISA takisto revidovala najmiernejšie výhody nad rámec právnych 
predpisov a kategórie zamestnancov, ktoré ich využívajú, s cieľom zabezpečiť, aby 
dočasní agentúrni pracovníci mali rovnaké pracovné podmienky ako pracovníci 
zamestnaní priamo. 

V reakcii na odporúčania Dvora audítorov a v súlade s uvedeným prístupom je 
pravdepodobné, že agentúra bude naďalej pomerne príťažlivým miestom na prácu, 
zmierni akékoľvek legislatívne obavy týkajúce sa jej dočasných agentúrnych 
zamestnancov a riadne odôvodní svoje rozhodnutie o rozdeľovaní rozpočtových 
prostriedkov zodpovedajúcim spôsobom. 
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