
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016, spolu 

s odpovědí agentury

(2017/C 417/31)

ÚVOD

1. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(eu-LISA) (dále jen „agentura“), která sídlí v Tallinnu, Štrasburku a St. Johannu im Pongau, byla zřízena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1077/2011 (1). Hlavním posláním agentury je vykonávat provozní řízení 
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a evropského systému 
pro porovnávání otisků prstů (Eurodac).

2. Tabulka obsahuje základní údaje o agentuře (2).

Tabulka

Základní údaje o agentuře

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 71,7 82,3

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 134 144

(1) Rozpočtové údaje vycházejí z prostředků na platby.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytla agentura.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě 
práce jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (1) za rozpočtový rok 2016;

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

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
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(1) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových stránkách: www.eulisa.europa.eu
(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.
(1) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

http://www.eulisa.europa.eu


Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2016, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv 
za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

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

6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

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

7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení agentury je vedení 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 relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby 
činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou 
odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení agentury.

9. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost agentury pokračovat ve své činnosti 
a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s její schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím 
účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému 
parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se 
spolehlivosti účetní závěrky 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.
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12. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení 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. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení 
a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, 
které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se 
rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také 
celková prezentace účetní závěrky.

13. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy agentury pro výběr 
případných poplatků a jiných příjmů.

14. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. 
Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a agentura tyto doklady přijme 
zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení 
o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou 
agentury (1).

16. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ

17. V roce 2016 agentura obdržela a přijala dodávky ve výši 2,8 milionu EUR, aniž by k tomu byly přijaty příslušné 
rozpočtové a právní závazky (smlouvy). Ty byly přijaty zpětně, aby se tyto nákupy uvedly do souladu s předpisy.

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

18. Útvar interního auditu (IAS) Komise ve své auditní zprávě z července 2016 uvedl, že celková koncepce a provádění 
procesů v praxi zajišťují, aby agentura provozovala informační systémy SIS II, VIS a Eurodac způsobem, který umožňuje 
průběžnou a nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které je používají. Přestože IAS neupozornil na 
žádné závažné problémy, uvedl, že je stále možné zlepšit efektivnost procesů v oblasti řízení konfigurací a změn, spouštění 
a testování systémů, řízení problémů a také řízení služeb a postupů při řešení incidentů. Agentura a IAS se dohodly na 
plánu nápravných opatření.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

19. Přenosy v hlavě II (správní výdaje) jsou vysoké a dosahují 5 milionů EUR, tj. 63 % prostředků přidělených na závazky 
(2015: 9 milionů EUR, tj. 50 %). Souvisejí především se správou budovy a konzultačními službami, které budou poskytnuty 
v roce 2017. Takto vysoká míra přenosů na pokrytí činností následujícího roku je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu.

PŘIPOMÍNKY K ŘÁDNÉMU FINANČNÍMU ŘÍZENÍ A VÝKONNOSTI

20. V červnu 2015 agentura podepsala smlouvu o provedení stavebních prací v hodnotě 21,5 milionu EUR v souvislosti 
s prostory ve Štrasburku. Sjednanou hlavní platební metodou byly postupné splátky. Aby se však zvýšilo čerpání rozpočtu, 
agentura v červenci 2015 smlouvu upravila a jako preferovanou metodu úhrady stanovila zálohové platby. Do listopadu 
2016 agentura zaplatila plnou smluvní částku, přestože dokončena byla méně než polovina prací.
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(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



21. Na jednom z jednání, které proběhlo v roce 2016, se zástupce Komise ve správní radě agentury zabýval otázkou 
narůstajících nákladů na údržbu. Pro tento nárůst sice existuje několik vysvětlení, jako je pokračující vývoj a rozšiřování 
funkcí systémů, ale Účetní dvůr zaznamenal zadávací řízení, v nichž neprověřovala, která nabídka je hospodářsky 
nejvýhodnějším řešením. Agentura například na základě rámcové smlouvy pořídila novou softwarovou licenci za 4,6 
milionu EUR, aniž by zkontrolovala, že smluvní dodavatel v rámci této smlouvy, který jednal jako prostředník mezi 
agenturou a potenciálními dodavateli softwaru, našel nejlepší nabídku.

22. V květnu 2016 agentura podepsala s jedním konsorciem rámcovou smlouvu v hodnotě 194 milionů EUR na další 
vývoj a údržbu vízového informačního systému (VIS) a systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) na maximální 
období šesti let. Zakázka byla udělena formou veřejného zadávacího řízení. Jedním z hlavních požadavků pro přijetí 
uchazečů byl komerční přístup k technologii BMS. Jelikož však společnost, která BMS vyvinula, neměla smluvní povinnost 
jakémukoliv uchazeči komerční přístup udělit, existovalo možné riziko pro konkurenční povahu řízení.

23. Od března do prosince 2015 bylo jménem Komise provedeno externí hodnocení, jehož výsledky byly předloženy 
v závěrečné hodnoticí zprávě z března 2016. Při hodnocení se dospělo k závěru, že agentura přispívá k provoznímu řízení 
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a účinně plní své úkoly. V zájmu dalšího 
zlepšení provozního řízení hodnotitelé předložili 64 doporučení, z nichž sedm je považováno za kriticky důležitá 
a jedenáct za velmi důležitá. Agentura vypracovala plán realizace doporučení, který se provádí.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

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

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 19. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2013

Podle zakládajícího nařízení agentury poskytují země přidružené 
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření 
souvisejících s Eurodacem příspěvek do rozpočtu agentury. Přestože 
země přidružené k Schengenu systémy řízené agenturou v roce 
2013 využívaly, jednání Komise s těmito zeměmi stále pokračovala.

Probíhá

2014

Zdůraznění skutečnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky

Aniž by zpochybňoval výrok vyjádřený v bodě 8, Účetní dvůr 
upozorňuje na ocenění Schengenského informačního systému (SIS 
II), vízového informačního systému (VIS) a (systémů) Eurodac 
v účetnictví agentury. Provozní řízení těchto systémů představuje 
hlavní činnost agentury. Vzhledem k absenci spolehlivých a úplných 
informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů jsou 
systémy zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní hodnotě na 
základě účetních knih Komise a na konci roku jsou aktualizovány 
(přibližně 6,6 milionu EUR k datu převodu a 2,1 milionu EUR 
k 31. prosinci 2014). Tyto hodnoty se týkají zejména hardwaru 
a standardních softwarových komponent a nezahrnují náklady na 
vývoj softwaru (viz bod 6.3.1 přílohy k roční účetní závěrce 
agentury).

Dokončeno

2015

Agentura podepsala rámcovou smlouvy v hodnotě dvou milionů 
EUR na služby zadávání zakázek poskytované dodavatelem (služby 
zadávání zakázek) na služby v oblasti odborného vzdělávání, 
koučingu a učení od externích poskytovatelů (služby odborného 
vzdělávání). Dodavatel vyhledá vhodné služby odborného vzdělávání 
podle konkrétního požadavku a předloží cenovou nabídku služby 
odborného vzdělávání plus poplatek za vlastní služby zadávání 
zakázek (odměna za úspěch). V rámcové smlouvě se však nestanoví, 
že služby zadávání zakázek by měly být v souladu s ustanoveními 
o zadávání zakázek ve finančních pravidlech agentury. Současný 
postup, který spočívá v předkládání cenových nabídek agentuře ke 
schválení, tedy není zárukou, že služby jsou pořízeny v souladu se 
všemi požadavky finančních pravidel.

Zatím neprovedeno

2015
Výzva k vyjádření zájmu a předběžný výběr uchazečů pro účast 
v jednacím řízení s odhadovanou hodnotou 20 milionů EUR byla 
vyhlášena bez pověření schvalující osobou.

Není relevantní
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2015

Přenesené prostředky přidělené na závazky v rozpočtové hlavě II 
(správní výdaje) činí 9 milionů EUR neboli 50 % celkových 
prostředků přidělených na závazky (2014: 15 milionů EUR, tj. 
87 %). Tyto přenosy se týkají hlavně velké smlouvy na rozšíření 
budovy ve Štrasburku (4,6 milionu EUR) a také služeb poskytnutých 
na základě víceletých smluv.

Není relevantní

2015

Stále nebyla uzavřena ujednání se zeměmi přidruženými k Schen-
genu (Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem) vy-
mezující podrobná pravidla jejich účasti na práci agentury, včetně 
ustanovení o hlasovacích právech a jejich příspěvku do rozpočtu 
agentury. Jelikož tato ujednání chybí, země přidružené k Schengenu 
přispívají do hlavy III (operační výdaje) rozpočtu agentury na 
základě ustanovení v dohodách o přidružení podepsaných s EU. 
Nepřispívají však zatím na činnosti spadající do hlavy I a II (platy 
a ostatní správní výdaje) rozpočtu agentury.

Probíhá

2015

Z kontroly zadávacích řízení vyplynulo, že agentura vstupuje do 
smluvních vztahů nebo jednání s jediným dodavatelem, aniž by 
přesně vymezila požadované služby. To omezuje hospodářskou 
soutěž a zvyšuje závislost na dodavateli. Je-li to možné, měla by 
agentura uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo přesněji vy-
mezovat požadované služby.

Zatím neprovedeno
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ODPOVĚĎ AGENTURY

17. Tyto postupy byly zvoleny s cílem uspokojit naléhavé provozní požadavky, ale i jako reakce na rychle narůstající 
potřeby prostoru pro ukládání dat ze strany členských států.

18. Agentura bere připomínku Účetního dvora na vědomí. Agentura eu-LISA a Útvar interního auditu Komise se 
dohodly na akčním plánu za účelem řešení příslušných zjištění, který se v současné době provádí.

20. Přenosy prostředků v hlavách 1 a 2 se průběžně revidují a plánují, aby postupně bylo dosaženo snížení jejich objemu 
na co nejmenší nezbytně nutnou úroveň, a to pouze pokud je příslušný krok odůvodněný.

Jako ukazatel výkonnosti lze uvést, že z 19 551 594,31 EUR nerozlišených prostředků přenesených do roku 2016 zrušeno 
pouze 474 015,04 EUR (2,42 %).

21. Mechanismus, který byl zvolen pro příslušnou úhradu, vycházel z rozpočtových omezení a jeho účelem bylo plné 
využití prostředků C1 a C2 při dodržení pravidel n+1 týkajících se nerozlišených prostředků.

Zálohové platby byly kryty odpovídající finanční zárukou, která byla uvolňována v souladu s postupem prací, což rizika 
agentury minimalizovalo. Vedle finančních záruk smluvní dodavatel poskytl 5 % jistotu pro účely plnění. Jistota pro účely 
plnění je specificky navázána na plnění smluvních závazků.

22. Co se týče prodloužení smlouvy o poskytování údržby pro prvky vízového informačního systému (VIS), 
z hodnocení vyplynulo, že plánované změny nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od hlavní smlouvy. V této 
souvislosti je třeba poznamenat, že společnost WCC je majitelem práv duševního vlastnictví k vyhledávači Elise. Z toho 
vyplývá, že pro jakéhokoli jiného prodejce by společnost WCC ve skutečnosti byla subdodavatelem, a nemohl by tudíž 
nabídnout lepší finanční podmínky. Zvláštní podmínka 14 se navíc netýkala jen trvalých licencí na software Elise 
společnosti WCC, ale také jejich následné údržby. Údržba nemohla být svěřena jinému prodejci, jinak by došlo k omezení 
celkové odpovědnosti dodavatele zajišťujícího údržbu systému v provozuschopném stavu s ohledem na údržbu systému 
VIS.

Navíc je třeba poznamenat, že výsledkem pořízení trvalých licencí na software Elise společnosti WCC jsou z dlouhodobého 
hlediska pro agenturu značné úspory, které by podle odhadů za čtyřleté období měly činit 402 243,22 EUR.

V neposlední řadě je třeba poznamenat, že článek I.19.1 zvláštních podmínek rámcové smlouvy obsahuje doložku 
nejvyšších výhod, což dále chrání finanční zájmy agentury při pořizování hardwaru nebo softwaru od tohoto dodavatele.

23. Agentura bere na vědomí potenciální riziko zjištěné Účetním dvorem, má však za to, že jí nehrozilo, protože žádný 
hospodářský subjekt nevznesl námitky týkající se přístupu k daným technologiím. Máme proto přiměřenou jistotu, že 
dohoda byla respektována.

24. Agentura bere připomínku Účetního dvora na vědomí a potvrzuje, že probíhá provádění dohodnutého akčního 
plánu. 
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