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Úvod 
01 Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž („agentúra“ alebo „Frontex“) 
sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 
2019, ktorým boli zrušené nariadenia (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/16241 Európsku 
pohraničnú a pobrežnú stráž tvoria vnútroštátne orgány členských štátov zodpovedné 
za riadenie hraníc a návratové operácie a agentúra. Ústredie agentúry je vo Varšave. 
Jej poslaním je zabezpečiť európske integrované riadenie hraníc, za čo nesie spoločnú 
zodpovednosť s vnútroštátnymi orgánmi na vonkajších hraniciach, s cieľom účinne 
riadiť prekračovanie vonkajších hraníc. Zahŕňa to aj riešenie migračných výziev 
a prípadných budúcich hrozieb na týchto hraniciach, čím sa prispieva k riešeniu 
závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne vnútornej bezpečnosti v Únii pri plnom rešpektovaní základných práv 
so súčasným zabezpečením voľného pohybu osôb v rámci Únie. Súčasťou agentúry je 
stály zbor s kapacitou 10 000 operačných pracovníkov. 

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 
                                                      
1 Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1. 

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

Zdôraznenie skutočnosti týkajúcej sa zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

08 V roku 2019 agentúra riadila dohody o grantoch podpísané 
so spolupracujúcimi krajinami a týkajúce sa operačných činností v hodnote 
183 mil. EUR (171 mil. EUR v roku 2018), čo predstavuje 55 % rozpočtu agentúry. 
Dvor audítorov v minulosti informoval, že dôkazy o skutočných nákladoch 
vykázaných spolupracujúcimi krajinami často neboli dostatočne spoľahlivé alebo 
úplné, v dôsledku čoho dochádza pri preplácaní nákladov k chybám. V tejto 
súvislosti sa zdá, že zjednodušený systém financovania, zavedený na začiatku roku 
2018, ktorý sa vzťahuje na nasadzovanie ľudských zdrojov, prispieva k znižovaniu 
administratívnej pracovnej záťaže, zjednodušeniu a lepšiemu monitorovaniu 
grantov, v dôsledku čoho sa znižuje aj riziko chýb. Dvor audítorov však upozorňuje 
na skutočnosť, že preplácanie výdavkov týkajúcich sa vybavenia (približne 35 % 
celkových nákladov na operačné činnosti alebo 64 mil. EUR) je stále založené 
na skutočných nákladoch a teda viac náchylné na chyby. Zámer prejsť pri tomto 
type nákladov na systém preplácania na základe jednotkových nákladov zatiaľ 
vo svojej aktuálnej podobe nebol úspešný. Dvor audítorov v tomto kontexte 
uznáva, že agentúra prijala opatrenia na zlepšenie ex ante overovaní, 
a zaznamenal, že v roku 2019 znovu zaviedla ex post overovania preplatených 
nákladov v súlade s odporúčaním z predchádzajúcich rokov.  
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Základ pre vyjadrenie stanovísk 

09 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 

10 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 
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 agentúry. 

11 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 agentúry 
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. 

12 Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom 
finančného výkazníctva agentúry. 
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
a príslušných transakcií 

13 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. 

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

15 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. 

16 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, 



 7 

 

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. 

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. 

17 Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov. 
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Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

18 Takisto ako v predchádzajúcich rokoch sme zistili, že spolupracujúce krajiny nie 
vždy k deklarovaným nákladom dokladali faktúry či iné dôkazy, ktoré by náležite 
preukazovali skutočne vzniknuté náklady spojené s operáciami. Agentúra napríklad 
preplatila 115 000 EUR lotyšskej pohraničnej stráži na pokrytie výdavkov na pohonné 
látky a mazivá použité pri spoločnej operácii. Agentúra ako dôkaz vykázaných nákladov 
prijala pro forma faktúry. Tieto však predstavujú len predbežný dokument o predaji, 
a nie dôkaz o skutočne vynaložených nákladoch. V tomto prípade sme dospeli k záveru, 
že ex ante overovania agentúry boli neúčinné a že pri tomto preplatení nákladov neboli 
dodržané ustanovenia dohody o grante. 

19  V inom prípade poľská pohraničná stráž nepredložila žiadosť o preplatenie sumy 
vo výške 413 000 EUR za nasadenie ľudských zdrojov v rámci spoločných operácií do 75 
dní tak, ako sa stanovuje v dohode o grante. Spracovanie platby sa oneskorilo 
aj z dôvodu chýb v žiadosti. 

20 Dvor audítorov zároveň zdôrazňuje, že zodpovednosť za včasné predloženie 
správnych podporných dokladov spolu so žiadosťami o preplatenie nákladov nesú 
spolupracujúce krajiny.  

Pripomienky k vnútorným kontrolám 

21 Agentúra v roku 2019 pokračovala v prijímaní nových zamestnancov v súlade 
s rozšíreným mandátom. V tomto roku bolo prijatých 218 nových zamestnancov. Na 
konci roku bolo obsadených 82 % pracovných miest v pláne pracovných miest (bez 
započítania miest pre stály zbor). Pri audite prijímania zamestnancov v tomto roku sme 
zistili, že postupy fungovali, ako mali, agentúra by však mala zlepšiť usmernenia 
pre členov výberových komisií a dôslednejšie overovať finančné nároky uchádzačov 
v súvislosti s platmi. 

Pripomienky k správnemu finančnému riadeniu 

22 Skontrolovali sme platbu vo výške 2 mil. EUR za rekonštrukčné práce 
v priestoroch agentúry. Zistili sme, že agentúra vo veľmi neskorom štádiu projektu 
pozmenila zmluvné ustanovenia. Zaviedla možnosť predbežného financovania 
(hotovosti) na práce, ktoré sa ešte len majú dokončiť. Podľa pôvodných zmluvných 
ustanovení sa platby mali uhradiť len po tom, ako budú práce zrealizované 
a akceptované. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo zabrániť nutnosti zrušiť viazanosť 
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súvisiacich rozpočtových prostriedkov a ich zrušeniu. Touto zmenou sa však agentúra 
vzdala kľúčového prvku kontroly. Čerpanie finančných prostriedkov okrem toho 
neodráža hospodársku podstatu operácie ani skutočné napredovanie prác a ovplyvňuje 
schopnosť rozpočtových orgánov riadne monitorovať plnenie rozpočtu a vykonávanie 
činností agentúry. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

23 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 Dokumentácia spolupracujúcich krajín na podporu vykázaných výdavkov nie je vždy 
dostatočná. Okrem toho neboli vyžiadané žiadne audítorské osvedčenia. Dokončené 

2015 Existuje neriešené riziko dvojitého financovania z Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
spravovaného z financií Komisie a agentúry Frontex. Prebieha 

2015 

Štáty podieľajúce sa na operáciách na hraniciach vykazujú vzniknuté náklady pomocou 
hárkov žiadostí o preplatenie nákladov. Dvor audítorov vo svojej správe č. 12/2016 
odporučil, aby agentúry používali možnosti zjednodušených nákladov, ak je to vhodné, 
aby sa predišlo takýmto neefektívnym postupom. 

Dokončené (nasadenie 
ľudských zdrojov) 

Prebieha (technické 
vybavenie) 

2016 
Miera prenesených rozpočtových prostriedkov bola vysoká. Od spolupracujúcich krajín 
je potrebné získať presnejšie odhady nákladov a včasnejšie vykazovanie nákladov. 
Agentúra by tiež mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

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

2016 Len 71 % pracovných miest schválených v pláne pracovných miest agentúry bolo 
obsadených. Nevzťahuje sa 

2017 Agentúra v roku 2017 preplatila v plnej výške výdavky vykázané islandskou pobrežnou 
strážou, hoci faktúry dokladajúce jeden typ deklarovaných výdavkov neboli poskytnuté. Nevzťahuje sa 

2017 Agentúra tiež spolufinancovala výdavky, ktoré deklarovala španielska Guardia Civil, hoci 
nie k všetkým výdavkom boli doložené dôkazy. Nevzťahuje sa 

2017 Napriek tomu, že agentúra sa presťahovala do svojich nových priestorov už v roku 
2014, stále nemá komplexný plán kontinuity činnosti schválený správnou radou. Prebieha 

2017 

Agentúra znovu zrušila vysoký objem viazaných rozpočtových prostriedkov 
prenesených z predchádzajúceho roka na náhrady výdavkov krajinám, ktoré 
spolupracujú na spoločných operáciách, čo znovu poukazuje na skutočnosť, 
že spolupracujúce krajiny výrazne nadhodnocujú výdavky, ktoré má agentúra preplatiť. 

Dokončené 

2017 

V roku 2017 boli na návratové operácie k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 
66,5 mil. EUR. Operácie však nedržali krok s disponibilnými prostriedkami a agentúra 
preto Komisii vrátila 13,5 mil. EUR. Agentúra okrem toho vrátila 4 mil. EUR 
z rozpočtovej hlavy I, pretože v roku 2017 nebolo možné prijať plánovaný počet nových 
zamestnancov. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

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

2017 
Zostavovanie rozpočtu a využívanie rozpočtových rezerv, ktoré nevyplývajú 
z predpisov, je v rozpore so zásadou špecifikácie rozpočtu a oslabuje rozpočtovú 
transparentnosť. 

Nevzťahuje sa 

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

Dokončené 

2017 

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

Dokončené 

2018 Agentúra preplatila náklady spolupracujúcim krajinám bez potrebných podporných 
dokumentov. Prebieha 

2018 Agentúra financovala nasadenie jedného lietadla a jedného plavidla bez toho, 
aby dostala potrebné dôkazy k jednej kategórii vykázaných výdavkov. Nevzťahuje sa 

2018 
Ex ante overovania boli neúčinné. Agentúra by mala vytvoriť zjednodušený 
a transparentný systém financovania, ktorý sa vzťahuje aj na náklady súvisiace 
s vybavením.  

Prebieha 
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Rok Pripomienky Dvora audítorov 

Opatrenia prijaté v reakcii 
na pripomienky Dvora 

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

2018 

Agentúra podpísala rámcovú zmluvu v pôvodnej odhadovanej hodnote napriek tomu, 
že finančná ponuka uchádzača bola o 30 % nižšia. Agentúra by mala vykonávať 
realistickejšie odhady hodnoty zmlúv a uplatňovať prísne finančné riadenie zákaziek 
v oblasti IT. 

Dokončené 

2018 Agentúra by mala prijať a zaviesť politiku pre citlivé pracovné miesta. Prebieha 

2018 
Objem rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2019 a zrušených prenesených 
prostriedkov do roku 2018 bol vysoký. Agentúra by sa mala snažiť presnejšie odhadovať 
náklady a robiť lepšie rozpočtové prognózy. 

Prebieha 

2018 Agentúre sa podarilo splniť plán pracovných miest len na 83 %. Prebieha 



 

 

Odpoveď Európskej agentúry pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž 

Zdôraznenie skutočnosti týkajúcej sa zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

08. Agentúra víta, že Dvor audítorov v tomto kontexte uznáva, že agentúra prijala 
opatrenia na zlepšenie ex ante overovaní, a že Dvor audítorov zaznamenal, že 
v roku 2019 znovu zaviedla ex post overovania preplatených nákladov v súlade 
s odporúčaniami z predchádzajúcich rokov. 

Agentúra podnikla zásadné kroky smerujúce k integrácii a sfunkčneniu zjednodušeného 
systému financovania (jednotkové náklady), ktorý zahŕňa aj financovanie používania 
ťažkých zariadení. Žiaľ, súvisiaci projekt, na ktorom bolo ochotných zúčastniť sa veľmi 
málo členských štátov, vykazoval značné nedostatky, ktoré boli členskými štátmi 
vnímané ako narúšajúce rovnováhu a nepriaznivé. 

Zriadenie stáleho zboru a rezerva vybavenia vo vlastníctve agentúry sa použijú na 
opätovné začatie ďalších krokov k prepracovaniu a zjednodušeniu spôsobov preplácania 
nákladov členským štátom a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

18. Štátna pohraničná stráž Lotyšska informovala, že dokument poskytnutý na 
podporenie jej tvrdenia rešpektuje regulačný rámec Lotyšska. Lotyšské orgány boli 
vyšetrované v súvislosti s prípadom, na ktorý upozornil Dvor audítorov, a uviedli, že 
nárok bol predložený ako spĺňajúci uvedené podmienky.  V súvislosti s uvedeným 
agentúra Frontex usúdila, že tento postup poskytuje dostatočné uistenie o skutočnosti 
preplatených nákladov, keďže je založené na lotyšskom uistení o kontrolnom prostredí. 
Počas kontroly ex post sa agentúra uistila o spochybnených výdavkoch na základe 
výpisov z bankových účtov. Napriek tomu bol na základe pripomienky Dvora audítorov 
prijímateľ informovaný, že pro forma faktúry už nebudú akceptované ako podporné 
doklady. 

19. Poľský orgán predložil žiadosť o záverečnú platbu jeden deň po oficiálnej lehote. 
Agentúra by rada pripomenula, že v roku 2018 bol zavedený zjednodušený grantový 
systém pre vysielanie úradníkov. Záverečné platby za granty v roku 2018 boli prvé 
v rámci nového systému financovania a postup záverečnej platby bol preto výrazne 
predĺžený, aby sa zabezpečilo správne finančné riadenie.  V súlade s článkom 20 dohody 
o grante agentúra Frontex iniciovala kontrolu predloženej dokumentácie. Potom bola 



 

 

vybraná druhá vzorka v súlade so zavedenou politikou kontrol ex ante, vzorka bola 
overená a záverečná monitorovacia správa bola vyhotovená 17. júna 2019. Poľsko 
predložilo 18. júna 2019 opravenú žiadosť o záverečnú platbu na základe záverečnej 
monitorovacej správy. 

Pripomienky k vnútorným kontrolám 

21. Posúdenie úrovní splnenia akéhokoľvek kritéria (okrem typu áno/nie) jednotlivými 
členmi výberových komisií je úkon individuálneho posúdenia čiastočne prijatého na 
základe osobitných odborných znalostí a skúseností jednotlivých členov na základe 
spoločnej stupnice stanovenej komisiou. Komplementárnosť jednotlivých úkonov 
posúdenia spolu vytvára rovnováhu v záveroch skupiny a nie je ukazovateľom 
nedostatočnej kolegiality a zosúladenia v záveroch, ku ktorým sa dospelo. Frontex 
organizuje odbornú prípravu pre členov výberových komisií s cieľom zabezpečiť, aby 
mali náležité znalosti, aby pri plnení svojej úlohy rešpektovali priestor na voľné konanie 
a nezávislosť, ktorým disponuje každá výberová komisia. Iba tzv. konsolidované 
bodovanie dohodnuté a schválené všetkými členmi výberovej komisie je jediným 
oficiálnym výstupom kolektívnych rokovaní výberových komisií. 

Práva a nároky stanovené Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov pre 
zamestnancov boli oznámené agentúre Frontex 6. februára 2020, po uverejnení 
a vyplatení miezd. Mzdy nových zamestnancov sa kontrolujú podľa rozhodnutí 
o právach a nárokoch a v prípade odhalených nezrovnalostí musí byť Úrad pre správu 
a úhradu individuálnych nárokov informovaný do 12. dňa daného mesiaca. Tieto 
informácie boli zaslané Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov v stanovenej 
lehote a oprava so spätnou účinnosťou bola vykonaná v marcových mzdách. 

Pripomienky k správnemu finančnému riadeniu 

22. Rekonštrukčné práce nemohli byť dokončené podľa plánu vzhľadom na vážne 
ťažkosti na poľskom stavebnom trhu, nad ktorými nemala kontrolu agentúra Frontex, 
ani prenajímateľ. Tento nepriaznivý vývoj zasiahol projekt už skôr, ale až ku koncu roka 
bolo možné predpokladať s dostatočnou mierou istoty, ktoré práce budú dokončené 
v roku 2019 a ktoré bude treba dokončiť v roku 2020. 
Predbežné financovanie predstavovalo riešenie, ktoré umožnilo pokračovať 
v rekonštrukcii budovy a dokončiť ju. Agentúra sa nepripravila o kľúčovú kontrolu, ale, 
naopak, udržala si úplnú kontrolu: predbežné financovanie bolo vyplatené 
prenajímateľovi, a nie dodávateľovi. Prenajímateľ by neuhradil žiadnu platbu 
dodávateľovi, kým by nebola určitá časť prác akceptovaná agentúrou Frontex, ako aj 
prenajímateľom. Prenajímateľ vráti agentúre Frontex všetky nevyužité finančné 
prostriedky, to všetko je garantované zmluvnými zárukami. 



 

 

Z hľadiska proporcionality predbežné financovanie zodpovedá približne poplatkom 
nájomného za 3,5 mesiaca, ktoré uhrádza agentúra Frontex podľa nájomnej zmluvy, 
preto by prípadné zneužitie finančných prostriedkov prenajímateľom mohlo byť 
započítané s bežnými faktúrami za nájomné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
agentúra udržiavala správne monitorovanie svojho rozpočtu a činností, a to aj smerom 
k rozpočtovým orgánom. 
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