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Podľa článku 287 ods. 1 a 4 ZFEÚ, článku 258 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a článku 43 

nariadenia Rady (EÚ) 2018/1877 z 26. novembra 2018 o finančných pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond a o zrušení nariadenia (EÚ) 2015/323 

 

Dvor audítorov Európskej únie prijal na svojich zasadnutiach v dňoch 7. a 14. júla 2022  

 

VÝROČNÉ SPRÁVY 
za rozpočtový rok 2021  

 

Správy boli spolu s odpoveďami inštitúcií na pripomienky Dvora audítorov zaslané orgánom 
udeľujúcim absolutórium a ostatným inštitúciám. 

 

 

Členovia a členky Dvora audítorov v čase prijatia týchto správ boli: 

Klaus-Heiner LEHNE (predseda), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ  
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Úvod 
0.1. Európsky dvor audítorov (EDA) je inštitúcia1 Európskej únie (EÚ) a externý 
audítor financií EÚ2. V tejto funkcii vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných 
záujmov všetkých občanov EÚ, a to predovšetkým zlepšovaním finančného riadenia 
EÚ. Viac informácií o našej práci môžete nájsť v našich výročných správach o činnosti, 
osobitných správach, preskúmaniach a stanoviskách k novým alebo aktualizovaným 
právnym predpisom alebo k iným rozhodnutiam EÚ s vplyvom na finančné riadenie, 
ktoré sú všetky dostupné na našom webovom sídle. 

0.2. Všeobecný rozpočet EÚ prijíma každoročne Rada Európskej únie a Európsky 
parlament. V máji 2020 Rada Európskej únie prijala dočasný nástroj NextGenerationEU 
(NGEU), ktorý bol zriadený v reakcii na sociálno-ekonomický vplyv pandémie ochorenia 
COVID-19 a je financovaný prostredníctvom emisie dlhopisov. Z nástroja NGEU sa 
poskytujú finančné prostriedky na Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
(RRF)3, ktorý predstavuje približne 90 % finančných prostriedkov z NGEU, ako 
aj na viaceré programy v rámci okruhov VFR na roky 2021 – 2027, ktoré sa vynakladajú 
v súlade s pravidlami platnými v jednotlivých odvetviach. 

0.3. Všeobecný rozpočet EÚ aj financovanie z NGEU podliehajú postupu udelenia 
absolutória. Prostredníctvom tohto postupu Parlament na základe odporúčania Rady 
rozhoduje, či Európska komisia uspokojivo plnila svoje rozpočtové povinnosti. Naša 
výročná správa, v prípade potreby v kombinácii s našimi ďalšími produktmi, poskytuje 
základ pre postup udelenia absolutória. Po uverejnení zasielame našu výročnú správu 
národným parlamentom členských štátov, Európskemu parlamentu a Rade. 

                                                      
1 EDA bol zriadený ako inštitúcia na základe článku 13 Zmluvy o Európskej únii, známej tiež 

ako Maastrichtská zmluva. Ako nový orgán Spoločenstva zodpovedný za vykonávanie 
externého auditu bol však prvýkrát zriadený Bruselskou zmluvou v roku 1977. 

2 Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

3 Nariadenie (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti. 

7

http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=SK


  

 

0.4. Naša výročná správa za rok 2021 je opäť rozdelená na dve samostatné časti. 
Táto časť správy sa týka spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej závierky EÚ a zákonnosti 
a správnosti transakcií4. Druhá časť sa týka správy o výkonnosti rozpočtu EÚ na konci 
roka 20215. 

0.5. Hlavnou časťou našej výročnej správy je vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 
spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti transakcií. 
Toto vyhlásenie dopĺňajú špecifické hodnotenia každej hlavnej oblasti výdavkov 
z rozpočtu EÚ. 

0.6. Táto časť našej správy má nasledujúcu štruktúru: 

— v kapitole 1 sa nachádza vyhlásenie o vierohodnosti a zhrnutie výsledkov auditu 
spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti transakcií, vrátane 
informácií Komisie o správnosti a zhrnutie nášho audítorského prístupu, 

— v kapitole 2 predkladáme analýzu rozpočtového a finančného riadenia, 

— v kapitole 3 sa nachádzajú naše zistenia v súvislosti s príjmami EÚ, 

— v kapitolách 4 – 9 uvádzame výsledky nášho testovania zákonnosti a správnosti 
transakcií a preskúmania výročných správ o činnosti Komisie, prvkov jej systémov 
vnútornej kontroly a iných mechanizmov riadenia, rozdelené podľa hlavných 
okruhov viacročného finančného rámca (VFR). 

— v kapitole 10 sú po prvýkrát uvedené výsledky našej práce týkajúcej sa zákonnosti 
a správnosti transakcií RRF a náš audítorský prístup. 

0.7. Keďže k jednotlivým okruhom VFR sa neviažu samostatné finančné výkazy, 
závery za jednotlivé kapitoly nepredstavujú audítorské stanoviská. V kapitolách sú 
namiesto toho opísané dôležité záležitosti týkajúce sa jednotlivých okruhov VFR. 

0.8. Našou snahou je prezentovať pripomienky jasne a stručne. Nie vždy je možné 
vyhnúť sa používaniu termínov, ktoré sú špecifické pre EÚ, jej politiky a rozpočet 
či účtovníctvo a audit. Na našom webovom sídle sme uverejnili glosár s vysvetlením 
väčšiny týchto špecifických termínov. Termíny definované v glosári sa v jednotlivých 
kapitolách pri prvej zmienke objavujú v kurzíve. 

                                                      
4 V kapitolách 1 – 10 používame termín „správnosť“ v zmysle „zákonnosť a správnosť“. 

5 Správa Európskeho dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2021. 
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0.9. Ako externý audítor sme povinní predkladať kontrolné zistenia a vyvodiť 
potrebné závery, a tým poskytovať nezávislé a nestranné hodnotenie spoľahlivosti 
účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti transakcií.  

0.10. V tejto správe sa uvádzajú aj odpovede Komisie na naše pripomienky 
(prípadne odpovede ostatných inštitúcií a orgánov EÚ). 
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Kapitola 1 

Vyhlásenie o vierohodnosti a podporné informácie 
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Obsah 
Body 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané 
Európskemu parlamentu a Rade – správa nezávislého 
audítora I. – XL. 

Úvod 1.1. – 1.7. 
Úloha Európskeho dvora audítorov 1.1. – 1.5. 

Výdavky EÚ sú významným nástrojom na dosahovanie cieľov 
politík 1.6. – 1.7. 

Zistenia z auditu za rozpočtový rok 2021 1.8. – 1.46. 
Spoľahlivosť účtovnej závierky 1.8. – 1.11. 
Účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými nesprávnosťami 1.8. – 1.10. 

Hlavné záležitosti auditu týkajúce sa finančných výkazov za rok 2021 1.11. 

Správnosť transakcií 1.12. – 1.32. 
Predmetom nášho auditu sú príjmové a výdavkové transakcie, 
na ktorých je založená účtovná závierka 1.13. – 1.17. 

V konkrétnych typoch výdavkov sa naďalej vyskytujú chyby 1.18. 

Riziko chýb je ovplyvnené zložitosťou pravidiel a spôsobom vyplácania 
finančných prostriedkov EÚ 1.19. – 1.32. 

Informácie Komisie o správnosti 1.33. – 1.46. 
Chybovosť odhadovaná Komisiou je pod naším rozpätím 1.35. – 1.39. 

Je pravdepodobné, že v posúdení rizika vypracovanom Komisiou je 
úroveň rizika podhodnotená 1.40. – 1.41. 

Podávanie správ Komisie o finančných korekciách a vymáhaní sa 
zlepšilo, ale prezentácia by mohla viesť k nedorozumeniam 1.42. – 1.45. 

Vplyv postupu pre právny štát na správnosť výdavkov v roku 2021 je 
nejasný 1.46. 

Prípady podozrenia z podvodu ohlasujeme úradu 
OLAF a Európskej prokuratúre 1.47. – 1.53. 
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Závery 1.54. – 1.58. 
Výsledky auditu 1.55. – 1.58. 

Prílohy 
Príloha 1.1 – Audítorský prístup a metodika auditu 
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti 
predkladané Európskemu parlamentu 
a Rade – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 

I. Kontrolovali sme: 

a) konsolidovanú účtovnú závierku Európskej únie, ktorá pozostáva 
z konsolidovaných finančných výkazov1 a správ o plnení rozpočtu2 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2021 a ktorú Komisia schválila 
28. júna 2022; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, ako sa vyžaduje podľa 
článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

II. Zastávame názor, že konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie (EÚ) 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu EÚ k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jej operácií, 
peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami vychádzajúcimi 
z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                      
1 Konsolidované finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, výkaz 

o peňažnom toku, výkaz zmien v čistých aktívach, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky (vrátane vykazovania po segmentoch). 

2 Súčasťou správ o plnení rozpočtu sú aj vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príjmov  

III. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Výdavky 

IV. Za rok 2021 vydávame dve samostatné stanoviská k zákonnosti a správnosti 
výdavkov. Odráža to skutočnosť, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
(RRF) je dočasný nástroj vytvorený a financovaný úplne odlišným spôsobom ako 
bežné rozpočtové výdavky v rámci viacročných finančných rámcov (VFR). 

Záporný výrok k zákonnosti a správnosti rozpočtových výdavkov 

V. Zastávame názor, že vzhľadom na dôležitosť skutočnosti opísanej v bode 
týkajúcom sa základu pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti 
rozpočtových výdavkov sú rozpočtové výdavky schválené v účtovnej závierke 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 významne ovplyvnené chybami. 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príjmov RRF 

VI. Zastávame názor, že výdavky RRF schválené v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Základ pre vyjadrenie výroku 

VII. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi 
(ISA) Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) a etickým kódexom 
a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI (ISSAI). 
Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov a kódexov sú podrobnejšie 
opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti audítora. V tej časti tiež 
poskytujeme viac informácií o základe pre naše stanovisko k príjmom (pozri 
bod XXXV) a výdavkom RRF (pozri bod XXXVII). Splnili sme tiež požiadavky 
nezávislosti a etické povinnosti v súlade s etickým kódexom účtovných 
odborníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada pre etické štandardy pre účtovníkov. 
Sme presvedčení, že sme získali dostatočné a primerané audítorské dôkazy 
na vyjadrenie našich stanovísk. 
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Základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti rozpočtových 
výdavkov 

VIII. Náš odhad celkovej chybovosti rozpočtových výdavkov schválených 
v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021 je 3,0 %. Podstatná časť 
týchto výdavkov je významne ovplyvnená chybami. Týka sa to najmä výdavkov, 
ktoré vznikli na základe preplatenia nákladov, v ktorých je odhadovaná chybovosť 
4,7 %. Tieto výdavky sa zvýšili v roku 2021 na 90,1 mld. EUR, čo predstavuje 63,2 % 
nášho kontrolovaného súboru3. Účinky chýb, ktoré sme zistili, sú teda 
vo výdavkoch schválených za daný rok významné i rozšírené. 

Hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 

Posúdili sme záväzky týkajúce sa dôchodkov a ostatných zamestnaneckých 
požitkov 

IX. Súvaha EÚ zahŕňa záväzok týkajúci sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov, ktorý bol na konci roku 2021 vo výške 122,5 mld. EUR 
(2020: 116,0 mld. EUR), čo predstavuje takmer jednu štvrtinu celkových záväzkov 
v roku 2021 vo výške 496,4 mld. EUR (2020: 313,5 mld. EUR). 

X. Väčšia časť tohto záväzku týkajúceho sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov sa vzťahuje na systém dôchodkového zabezpečenia 
úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie a predstavuje 109,7 mld. EUR 
(2020: 100,7 mld. EUR). Záväzok zaznamenaný v účtovnej závierke predstavuje 
odhad súčasnej hodnoty očakávaných budúcich platieb, ktoré bude EÚ povinná 
uhradiť, aby vyrovnala dôchodkové záväzky. 

XI. Dávky uhrádzané v rámci dôchodkového systému sa účtujú na ťarchu 
rozpočtu EÚ. Hoci EÚ nevytvorila osobitný dôchodkový fond na pokrytie nákladov 
budúcich dôchodkových záväzkov, členské štáty spoločne ručia za vyplácanie 
dávok a úradníci prispievajú jednou tretinou nákladov na financovanie systému. 
Eurostat vypočítava tento záväzok každoročne v mene účtovníka Komisie 
s použitím parametrov, ako je vekový profil a stredná dĺžka života úradníkov EÚ 
a predpoklady o budúcich hospodárskych podmienkach. Tieto parametre 
a predpoklady posudzujú aj poistno-matematickí poradcovia Komisie. 

XII. Dôchodkový záväzok sa v roku 2021 zvýšil najmä preto, že sa znížila 
nominálna diskontná sadzba, ktorá je ovplyvnená znížením globálnych úrokových 
sadzieb4. 

XIII. Druhá najväčšia časť záväzku týkajúceho sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov je odhadovaný záväzok EÚ voči spoločnému systému 
zdravotného poistenia, ktorý na konci roka 2021 dosiahol 10,3 mld. EUR 
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(2020: 12,9 mld. EUR). Tento záväzok sa týka nákladov na zdravotnú starostlivosť 
o zamestnancov EÚ vyplácaných v období po odchode zamestnancov do dôchodku 
(po odpočítaní ich príspevkov). 

XIV. V rámci nášho auditu posudzujeme poistno-matematické predpoklady 
vykonané pre tieto systémy a výsledné ocenenie. Naše hodnotenie sa zakladá 
na práci, ktorú vykonali externí nezávislí poistno-matematickí experti. 
Kontrolujeme základné údaje, na ktorých sú založené výpočty, poistno-
matematické parametre a výpočet záväzku. Preskúmavame aj prezentáciu 
záväzkov v konsolidovanej súvahe a v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej 
závierke. 

XV. Dospeli sme k záveru, že odhad celkového záväzku týkajúceho sa 
dôchodkov a ostatných zamestnaneckých požitkov uvedený v konsolidovanej 
súvahe zodpovedá realite a je spoľahlivý.  

Posúdili sme významné odhady na konci roka uvedené v účtovnej závierke 

XVI. Na konci roka 2021 predstavovala odhadovaná hodnota vzniknutých 
oprávnených výdavkov, ktoré boli splatné prijímateľom, no ešte neboli 
požadované, výšku 129,9 mld. EUR (2020: 107,8 mld. EUR). Tieto sumy boli 
zaznamenané ako časovo rozlíšené náklady5. 

XVII. Nárast tohto odhadu sa týka najmä RRF, ktorý je stredobodom 
NextGenerationEU (NGEU), dočasného nástroja obnovy na pomoc s nápravou 
bezprostredných hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou 
COVID-19. Platby členským štátom v rámci tohto nástroja sú založené na vopred 
vymedzenom profile splátok do roku 2026. Na konci roku 2021 dosahovali 
kumulované výdavky RRF výšku 12,3 mld. EUR. 

XVIII. S cieľom posúdiť tieto odhady na konci roka sme preskúmali systém, 
ktorý Komisia vytvorila na výpočet rozdelenia účtovných období, a preverili sme 
jeho správnosť a úplnosť v rámci generálnych riaditeľstiev, v ktorých vznikla 
väčšina výdavkov. Počas auditu vzorky faktúr a platieb v rámci predbežného 
financovania sme preskúmali príslušné výpočty rozdelenia účtovných období 
s cieľom riešiť riziko nesprávnosti časového rozlíšenia. Účtovné útvary Komisie 
sme požiadali o vysvetlenie všeobecnej metodiky stanovovania týchto odhadov. 

                                                      
3 Bližšie informácie uvádzame v bodoch 1.22 – 1.27 našej výročnej správy za rok 2021. 

4 Ročná účtovná závierka EÚ za rok 2021, poznámka 2.9. 

5 Tvoria ich časovo rozlíšené náklady vo výške 77,8 mld. EUR na strane pasív v súvahe 
a 52,1 mld. EUR, ktoré znižujú hodnotu predbežného financovania, na strane aktív. 
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XIX. Dospeli sme k záveru, že odhad celkovej sumy časovo rozlíšených nákladov 
a iných záloh členským štátom uvedený v konsolidovanej súvahe zodpovedá 
realite.  

Preskúmali sme aktíva vytvorené procesom vystúpenia Spojeného kráľovstva 

XX. Spojené kráľovstvo prestalo byť 1. februára 2020 členským štátom EÚ. 
V dohode o vystúpení sa Spojené kráľovstvo zaviazalo plniť všetky finančné 
záväzky prijaté v rámci predchádzajúcich VFR vyplývajúce z jeho členstva v EÚ. 
Počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, Spojené 
kráľovstvo naďalej prispievalo do rozpočtu EÚ a využívalo ho, ako keby bolo 
členským štátom. 

XXI. Po skončení prechodného obdobia vedú ďalšie vzájomné záväzky EÚ 
a Spojeného kráľovstva k vzniku určitých záväzkov a pohľadávok pre EÚ. Tieto 
záväzky musia byť zachytené v ročnej účtovnej závierke EÚ. Komisia odhadla, 
že k dátumu zostavenia súvahy boli v účtovnej závierke EÚ čisté splatné 
pohľadávky voči Spojenému kráľovstvu vo výške 41,8 mld. EUR (2020: 
47,5 mld. EUR), z ktorých podľa odhadu bude 10,9 mld. EUR splatených 
12 mesiacov po dátume vykazovania.  

XXII. Platobný mechanizmus, ktorý sa má uplatňovať na vzájomné záväzky 
vyplývajúce z dohody o vystúpení, je stanovený v článku 148 (Platby po roku 2020) 
dohody. V roku 2021 dosahovala suma splatná Spojeným kráľovstvom podľa 
článku 136 a článkov 140 až 147 výšku 11,9 mld. EUR. Celkové platby prijaté 
od Spojeného kráľovstva v roku 2021 dosiahli výšku 6,8 mld. EUR. Zvyšný zostatok 
na konci roka vo výške 5,1 mld. EUR bol splatný v piatich rovnakých splátkach 
od januára do mája 2022 vrátane, v súlade s mechanizmom stanoveným 
v článku 148 dohody o vystúpení. 

XXIII.  V rámci našich bežných audítorských postupov sme s Komisiou 
diskutovali o načasovaní, presnosti a úplnosti zaúčtovaných aktív a uhradených 
platieb. Príslušné sumy sme prepočítali, zosúladili sme ich s podkladovými 
záznamami a skontrolovali sme vhodnosť použitých predpokladov. 

XXIV. Dospeli sme k záveru, že odhad celkových aktív uznaných v súvislosti 
s procesom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v konsolidovanej ročnej 
účtovnej závierke zodpovedá realite. 

Posúdili sme vplyv invázie Ruska na Ukrajinu na účtovnú závierku  

XXV. 24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Keďže EÚ poskytuje Ukrajine 
pomoc vo forme úverov a grantov, posúdili sme výpočty Komisie týkajúce sa 
súvisiacej expozície EÚ voči finančnému riziku, ako aj ich príslušnému základu 

17



 

s cieľom zabezpečiť, aby sa dôsledky tejto závažnej udalosti náležite zohľadnili 
v účtovnej závierke EÚ. Výpočty Komisie sme posúdili na základe našich vlastných 
údajov a existujúcich údajov o tejto záležitosti. 

XXVI. Dospeli sme k záveru, že prístup k invázii Ruska na Ukrajinu ako 
k neupravenej udalosti po súvahe je primerané. Vplyv bol náležite zverejnený 
a verne predložený v konsolidovanej ročnej účtovnej závierke. 

Posúdili sme vplyv opatrení spojených s pandémiou COVID-19 na účtovnú 
závierku  

XXVII. Pandémia ochorenia COVID-19 vážne zasiahla hospodárstva a verejné 
financie členských štátov. Európska komisia zmobilizovala značné prostriedky 
na posilnenie sektorov verejného zdravia členských štátov a zmiernenie sociálno-
ekonomického vplyvu pandémie v EÚ. Prijaté opatrenia zahŕňali financovanie 
naliehavých zdravotníckych potrieb, zavedenie väčšej flexibility pri využívaní 
finančnej podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a poskytovanie úverov členským štátom za výhodných podmienok. Tieto iniciatívy 
mali významný vplyv na finančné výkazy. 

XXVIII. V rámci našich bežných audítorských postupov sme kontrolovali 
aktíva, pasíva, príjmy a výdavky vrátane tých, ktoré sa týkajú opatrení prijatých 
Komisiou. Dospeli sme k záveru, že sú verne zobrazené v konsolidovanej ročnej 
účtovnej závierke. 

Ďalšie pripomienky 

XXIX. Za poskytovanie „ostatných informácií“ nesie zodpovednosť vedenie. 
Tento termín zahŕňa „Finančné udalosti roka“, avšak konsolidovanú účtovnú 
závierku ani našu správu o nej už nie. Naše stanovisko ku konsolidovanej účtovnej 
závierke sa na tieto ostatné informácie nevzťahuje a my k nim žiadny záver 
s uistením nevydávame. V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je 
našou zodpovednosťou prečítať ostatné informácie a posúdiť, či sú vo významnej 
miere v rozpore s konsolidovanou účtovnou závierkou alebo s poznatkami, ktoré 
sme získali v priebehu auditu, alebo či vyvolávajú dojem, že sú inak významne 
nesprávne. Ak dospejeme k záveru, že ostatné informácie obsahujú významné 
nesprávnosti, sme povinní o tejto skutočnosti zodpovedajúcim spôsobom 
informovať. V tejto súvislosti nemáme žiadne pripomienky. 

Zodpovednosť vedenia 

XXX. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a nariadením o rozpočtových 
pravidlách vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie konsolidovanej 
účtovnej závierky EÚ na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
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pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Táto 
zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol 
relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie 
tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné transakcie 
a informácie uvedené vo finančných výkazoch (zákony, nariadenia, zásady, 
pravidlá a štandardy) v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Konečnú 
zodpovednosť za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, na ktorých sa 
zakladá účtovná závierka EÚ, nesie Komisia (článok 317 ZFEÚ). 

XXXI. Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je vedenie zodpovedné 
za posúdenie schopnosti EÚ zabezpečiť nepretržitosť činnosti, za zverejnenie 
všetkých relevantných záležitostí a za používanie účtovníctva založeného 
na predpoklade nepretržitosti činnosti, ak nezamýšľa účtovnú jednotku zrušiť 
alebo ukončiť činnosť, alebo nemá inú reálnu možnosť, ako to uskutočniť. 

XXXII. Komisia zodpovedá za dohľad nad postupom finančného 
výkazníctva EÚ. 

XXXIII. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (hlava XIII) je 
účtovník Komisie povinný predložiť konsolidovanú účtovnú závierku EÚ na audit 
najprv v predbežnej podobe do 31. marca nasledujúceho roka a v konečnej 
podobe do 31. júla. Už predbežná účtovná závierka by mala pravdivo a verne 
vyjadrovať finančnú situáciu EÚ. Preto je nevyhnutné, aby boli všetky položky 
v predbežnej účtovnej závierke uvedené ako konečné výpočty, čo nám umožní 
vykonať našu úlohu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (hlava XIII) 
a v stanovených lehotách. K zmenám medzi predbežnou a konečnou účtovnou 
závierkou by za bežných okolností malo dôjsť len v dôsledku našich pripomienok. 

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky a príslušných 
transakcií 

XXXIV. Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa 
v konsolidovanej účtovnej závierke EÚ nenachádzajú významné nesprávnosti 
a či sú príslušné transakcie zákonné a správne, a na základe nášho auditu 
poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 
spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. 
Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa 
pri audite odhalia všetky významné nesprávnosti či porušenie pravidiel. Môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno 
odôvodnene predpokladať, že by jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnili ekonomické 
rozhodnutia prijaté na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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XXXV. V súvislosti s príjmami sú východiskovým bodom nášho preskúmania 
vlastných zdrojov založených na DPH a HND súhrnné makroekonomické údaje, 
na základe ktorých sa vypočítava výška týchto zdrojov. Pri preskúmaní sa ďalej 
posudzujú systémy Komisie na spracovanie údajov až po prijatie príspevkov 
od členských štátov a ich zaznamenanie do konsolidovanej účtovnej závierky. 
Pri tradičných vlastných zdrojoch preskúmavame účtovné závierky colných úradov 
a analyzujeme tok cla až po prijatie súm Komisiou a ich zaznamenanie v účtovnej 
závierke. V prípade colných poplatkov existuje riziko, že ich dovozcovia 
vnútroštátnym colným orgánom buď nedeklarujú, alebo ich deklarujú nesprávne. 
Skutočne vybrané dovozné clá preto nedosahujú výšku, ktorá by sa teoreticky 
mala vybrať. Tento rozdiel je známy ako „výpadok ciel“. Tieto uniknuté sumy nie 
sú zachytené v účtovných systémoch TVZ členských štátov a nevzťahuje sa na ne 
naše audítorské stanovisko k príjmom. 

XXXVI. V súvislosti s výdavkami preverujeme platobné transakcie v okamihu, 
keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa týka 
všetkých kategórií platieb v momente, keď sa uhrádzajú, s výnimkou záloh. 
Skúmame zálohové platby, keď príjemca prostriedkov poskytol dôkazy o ich 
riadnom využití a príslušná inštitúcia alebo orgán tieto dôkazy schválili zúčtovaním 
zálohovej platby, k čomu môže dôjsť až v nasledujúcom roku. 

XXXVII. Tento rok sme po prvýkrát preskúmali výdavky v rámci RRF. 
Na rozdiel od iných rozpočtových výdavkov, ktoré sú založené na preplatení 
nákladov a/alebo dodržiavaní podmienok, v rámci RRF je podmienkou platby 
uspokojivé dosiahnutie vopred stanovených míľnikov alebo cieľov. Preskúmali sme 
preto, či Komisia zhromaždila dostatočné a primerané dôkazy na podporu svojho 
posúdenia tejto podmienky. Súlad s inými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami 
nie je súčasťou tohto posúdenia. 

XXXVIII. Uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus. Rovnako: 

a) identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností 
v konsolidovanej účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia 
požiadaviek právnych predpisov EÚ v súvislosti s príslušnými transakciami, 
či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Navrhujeme a vykonávame audítorské 
postupy prijímané v reakcii na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, 
ktoré predstavujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie stanoviska. 
Prípady významných nesprávností alebo porušenia pravidiel vyplývajúce 
z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré vznikli v dôsledku chýb, pretože 
podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné opomenutia, 
skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej kontroly. V takýchto 
prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie; 
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b) oboznamujeme sa s vnútornou kontrolou, ktorá je relevantná pre audit, 
s cieľom navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie však na účel vyjadrenia 
stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly; 

c) hodnotíme primeranosť účtovných postupov uplatnených vedením 
a primeranosť účtovných odhadov vedenia a súvisiacich zverejnených 
informácií; 

d) vyjadrujeme 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, ktorá môže vyvolať vážne pochybnosti o schopnosti účtovnej 
jednotky naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, 
že takáto významná neistota existuje, sme povinní v audítorskej správe 
upozorniť na príslušné informácie zverejnené v konsolidovanej účtovnej 
závierke alebo ak tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikované 
stanovisko. Naše závery sa zakladajú na audítorských dôkazoch získaných 
do dátumu našej správy. Budúce udalosti či podmienky však môžu viesť 
k tomu, že účtovná jednotka už nebude ďalej nepretržite pokračovať 
v činnosti; 

e) hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej 
závierky, vrátane všetkých zverejnených informácií, a posudzujeme, 
či konsolidovaná účtovná závierka verne odráža príslušné transakcie 
a udalosti; 

f) získavame dostatok primeraných audítorských dôkazov, pokiaľ ide o finančné 
informácie o subjektoch v rámci rozsahu konsolidácie EÚ, ktoré umožnia 
vyjadriť stanovisko ku konsolidovanej účtovnej závierke a k príslušným 
transakciám. Zodpovedáme za riadenie auditu, dohľad nad ním a jeho 
vykonanie a za audítorské stanovisko nesieme výhradnú zodpovednosť. 

XXXIX. S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a načasovaní auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane zistení 
o prípadných závažných nedostatkoch vo vnútornej kontrole. 

XL. Zo záležitostí prediskutovaných s Komisiou a inými kontrolovanými 
subjektmi vyberáme tie, ktoré boli pre audit konsolidovanej účtovnej závierky 
najvýznamnejšie a predstavujú teda hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 
za príslušné obdobie. Tieto skutočnosti opisujeme v správe, ak zákon alebo právny 
predpis nezakazuje tieto skutočnosti zverejniť alebo keď v mimoriadne ojedinelých 
prípadoch určíme, že daná skutočnosť by nemala byť zverejnená v našej správe, 
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pretože možno reálne predpokladať, že negatívne dôsledky tohto kroku prevážia 
nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 

14. júla 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
predseda 

Európsky dvor audítorov 
12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg 
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Úvod 

Úloha Európskeho dvora audítorov 

1.1. Sme nezávislým audítorom EÚ. V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ)6: 

a) vydávame stanovisko k účtovnej závierke EÚ; 

b) kontrolujeme, či sa rozpočet EÚ plní v súlade s platným právom a právnymi 
predpismi; 

c) podávame správy o tom, či sú výdavky EÚ hospodárne, efektívne a účinné7; 

d) vydávame stanoviská k navrhovaným právnym predpisom, ktoré majú vplyv 
na finančné riadenie finančných prostriedkov EÚ alebo súvisiace aspekty. 

1.2. Naša práca týkajúca sa vyhlásenia o vierohodnosti (vysvetlená v prílohe 1.1) 
napĺňa prvý a druhý z uvedených cieľov. V samostatnej časti našej výročnej správy 
predstavujeme výkonnostné aspekty plnenia rozpočtu (hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť výdavkov)8. Naša audítorská práca ako celok takisto zásadným spôsobom 
prispieva k našim stanoviskám k navrhovaným právnym predpisom. 

1.3. V tejto kapitole výročnej správy: 

a) sú uvedené informácie, z ktorých vychádza naše vyhlásenie o vierohodnosti, ako 
aj zhrnutie našich zistení a záverov o spoľahlivosti účtovnej závierky a správnosti 
príslušných transakcií vrátane informácií Komisie o správnosti; 

b) je poskytnuté zhrnutie informácií o prípadoch podozrenia z podvodu, ktoré sme 
nahlásili Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskej 

                                                      
6 Články 285 – 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

7 V súlade so zásadou správneho finančného riadenia. 

8 O týchto aspektoch informujeme v správe s názvom Správa Európskeho dvora audítorov 
o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2021 a v osobitných správach týkajúcich sa 
výkonnosti. 
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prokuratúre (EPPO), ako aj o našich auditoch týkajúcich sa opatrení EÚ v boji proti 
podvodom; 

c) sa podáva prehľad o našom audítorskom prístupe (pozri prílohu 1.1). 

1.4. V roku 2021 sme sa zamerali aj na jednorazovú platbu určenú Španielsku 
z RRF9. RRF je hlavnou súčasťou balíka NGEU10, ktorý sa zameriava na pomoc 
pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19. Výsledky tejto práce slúžia ako základ 
nášho stanoviska k správnosti výdavkov v rámci RRF za rok 2021. RRF je dočasný 
nástroj, ktorý bol vytvorený a financovaný úplne odlišným spôsobom ako rozpočtové 
výdavky v rámci viacročných finančných rámcov. Preto sme sa rozhodli venovať 
výdavkom v rámci RRF samostatnú kapitolu (kapitola 10), v ktorej predstavujeme náš 
audítorský prístup, východiská našej práce a prehľad našich zistení a záverov. 
Kapitola 1 preto nie je venovaná RRF a zameriava sa výlučne na výdavky z rozpočtu EÚ 
v okruhoch VFR 1 až 7.  

1.5. Cestovné obmedzenia a obmedzenia v oblasti verejného zdravia spojené 
s pandémiou COVID-19 nám bránili vykonávať kontroly na mieste, získať originály 
dokumentov, osobne viesť rozhovory so zamestnancami kontrolovaných subjektov 
a overiť fyzickú existenciu výstupov financovaných EÚ. Prispôsobovali sme sa tejto 
situácii, zmenili sme spôsob práce a väčšinu práce sme vykonávali prostredníctvom 
administratívnych kontrol a rozhovorov s kontrolovanými subjektmi na diaľku. Keďže 
sa nevykonávali kontroly na mieste, pretrvávalo11 zvýšené detekčné riziko12, 
domnievame sa však, že dôkazy získané od kontrolovaných subjektov nás oprávnili 
dokončiť a uzavrieť našu prácu. 

Výdavky EÚ sú významným nástrojom na dosahovanie cieľov 
politík 

1.6. Výdavky EÚ sú významným, nie však jediným nástrojom na dosahovanie cieľov 
politík. Ďalšie dôležité opatrenia zahŕňajú uplatňovanie právnych predpisov a právo 

                                                      
9 Nariadenie (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje RRF. 

10 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2094, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie 
na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19. 

11 Bod 1.4 našej výročnej správy za rok 2020. 

12 Detekčné riziko je riziko, že audítor nezistí odchýlku, ktorá nebola napravená vnútornými 
kontrolami subjektu. 
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na voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v rámci EÚ. Celkové výdavky verejnej 
správy členských štátov v roku 2021 (7 459 mld. EUR) tvorili 53 % ich hrubého 
národného dôchodku (14 069 mld. EUR). Výdavky z rozpočtu EÚ13 dosiahli 
181,5 mld. EUR, čo predstavuje 2,4 % celkových výdavkov verejnej správy členských 
štátov EÚ a 1,3 % ich hrubého národného dôchodku (pozri ilustráciu 1.1). 
Po zohľadnení dodatočných platieb z pripísaných príjmov pre granty v rámci RRF 
vo výške 46,5 mld. EUR dosiahla celková výška platieb v roku 2021 228,0 mld. EUR14. 

Ilustrácia 1.1 – Podiel výdavkov z rozpočtu a výdavkov verejnej správy EÚ 
v roku 2021 na hrubom národnom dôchodku (HND) 

 
Zdroj: 
HND EÚ27: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej komisie za rok 2021 – Príloha A – Príjmy. 
Verejné výdavky členských štátov EÚ27: Databáza Eurostatu — Verejné príjmy, výdavky a hlavné súhrny; 
údaje extrahované 25. 4. 2022. 
Výdavky z rozpočtu EÚ: Európska komisia – konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie za rok 
2021. 

                                                      
13 „Výdavky z rozpočtu EÚ“ zahŕňajú financovanie niekoľkých programov z Nástroja Európskej 

únie na obnovu v rámci okruhov VFR v období 2021 – 2027, ktoré sa vynakladá v súlade 
s pravidlami pre konkrétny sektor. Nezahŕňajú však výdavky z RRF, ktoré nie sú súčasťou 
prijatého rozpočtu EÚ, ale financujú sa skôr prostredníctvom vydávania dlhopisov. 

14 Konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za rok 2021, správy o plnení rozpočtu 
a vysvetľujúce poznámky, 6.3 VFR: Plnenie platobných rozpočtových prostriedkov. 

100 %
Hrubý národný dôchodok EÚ27  
14 069 mld. EUR

53,0 %
Výdavky verejnej správy 
členských štátov EÚ27
7 459 mld. EUR

1,3 %
Výdavky z rozpočtu EÚ
181,5 mld. EUR
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1.7. Finančné prostriedky EÚ sa prijímateľom vyplácajú buď vo forme 
jednorazových platieb/ročných splátok, alebo vo forme série platieb v rámci 
viacročných výdavkových programov. Platby z rozpočtu EÚ na rok 2021 zahŕňali 
144,4 mld. EUR v rámci jednotných platieb, priebežných platieb alebo záverečných 
platieb plus 37,1 mld. EUR v rámci predbežného financovania. Ako vyplýva 
z ilustrácie 1.2, najväčší podiel na rozpočte EÚ predstavoval okruh „Súdržnosť, 
odolnosť a hodnoty“, za ktorým nasledovali okruhy „Prírodné zdroje a životné 
prostredie“ a „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“. 

Ilustrácia 1.2 – Platby z rozpočtu EU v roku 2021 podľa okruhov 
viacročného finančného rámca (VFR) 

 
Zdroj: EDA. 
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Zistenia z auditu za rozpočtový rok 
2021 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými nesprávnosťami 

1.8. Naše zistenia sa týkajú konsolidovanej účtovnej závierky15 EÚ (ďalej len 
„účtovná závierka“) za rozpočtový rok 2021. Účtovnú závierku sme dostali spolu 
s vyhlásením účtovníka dňa 28. júna 2022, pred konečným termínom na ich 
predloženie stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách16. K účtovnej závierke 
je pripojená časť s názvom Finančné udalosti roka17, ktorej sa naše audítorské 
stanovisko netýka. V súlade s audítorskými štandardmi sme však posúdili, či je uvedená 
časť v súlade s informáciami v účtovnej závierke. 

1.9. Z účtovnej závierky uverejnenej Komisiou vyplýva, že k 31. decembru 2021 
dosiahli celkové pasíva výšku 496,4 mld. EUR a celkové aktíva výšku 414,1 mld. EUR. 
Rozdiel vo výške 82,3 mld. EUR predstavovali (záporné) čisté aktíva, ktoré pozostávali 
z rezerv a tej časti výdavkov, ktoré už vznikli Európskej únii do 31. decembra a ktoré 
musia byť financované z budúcich rozpočtov. Hospodársky výsledok za rok 2021 
predstavoval 42,1 mld. EUR. 

                                                      
15 Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje: 

a) konsolidované finančné výkazy pozostávajúce zo súvahy (uvádza aktíva a pasíva 
ku koncu roka), z výkazu ziskov a strát (obsahuje príjmy a výdavky za daný rok), výkazu 
peňažných tokov (ukazuje, ako zmeny v účtoch ovplyvňujú peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty) a výkazu zmien čistých aktív, ako aj súvisiacich poznámok 
k finančným výkazom; 

b) správy o plnení rozpočtu týkajúce sa príjmov a výdavkov za daný rok, ako aj súvisiace 
poznámky. 

16 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie. 

17 Usmernenie k odporúčaným postupom č. 2 – Diskusia o finančných výkazoch a ich analýza, 
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (IPSASB). 

27

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/C7-RPG-2_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/C7-RPG-2_0.pdf


 

1.10. Pri audite sme zistili, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. Výsledky našej práce týkajúcej sa finančného a rozpočtového riadenia 
finančných prostriedkov EÚ uvádzame v kapitole 2. 

Hlavné záležitosti auditu týkajúce sa finančných výkazov za rok 2021 

1.11. Hlavné záležitosti auditu sú tie, ktoré boli podľa nášho odborného úsudku 
pri audite finančných výkazov za bežné obdobie najvýznamnejšie. Týmto záležitostiam 
sme sa venovali v súvislosti s naším auditom finančných výkazov ako celku, ako 
aj pri formulovaní nášho stanoviska k nim, no nezaujímame k nim osobitné stanovisko. 
O hlavných záležitostiach týkajúcich sa auditu informujeme v našom vyhlásení 
o vierohodnosti. 

Správnosť transakcií 

1.12. Preskúmali sme príjmy a výdavky EÚ, aby sme posúdili, či sa získavali 
a vynakladali v súlade s platnými zákonmi a právnymi predpismi18. Výsledky auditu 
príjmov uvádzame v kapitole 3 a výsledky auditu výdavkov v kapitolách 4 – 9. O RRF 
informujeme v kapitole 10. 

Predmetom nášho auditu sú príjmové a výdavkové transakcie, 
na ktorých je založená účtovná závierka 

1.13. V prípade príjmov sme získali primerané uistenie pre naše audítorské 
stanovisko posúdením vybraných hlavných systémov doplnených o testovanie 
transakcií. Na preskúmanie sme vybrali takú vzorku transakcií, aby bola 
reprezentatívna pre všetky zdroje rozpočtových príjmov, ktoré zahŕňajú štyri kategórie 
vlastných zdrojov a príjmy pochádzajúce z iných zdrojov. Do našej vzorky boli 
dodatočne zahrnuté vonkajšie pripísané príjmy použité na financovanie nenávratnej 
(grantovej) zložky19 RRF (pozri body 3.2 – 3.4). 

                                                      
18 Vrátane transakcií z obdobia 2014 – 2020 a predchádzajúcich VFR. 

19 Zahŕňa sumy, ktoré si Komisia požičala s cieľom poskytnúť nenávratnú finančnú pomoc 
členským štátom v rámci NGEU. Európska únia bude musieť tieto sumy v budúcnosti vrátiť. 
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1.14. Pokiaľ ide o výdavky, vymedzili sme reprezentatívnu vzorku 740 transakcií 
pozostávajúcu z prevodov finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ určených konečným 
prijímateľom výdavkov EÚ (pozri body 12 a 13 prílohy 1.1.). Naše testovanie týchto 
transakcií prispelo k nášmu vyhláseniu o vierohodnosti a odhadu podielu nesprávnych 
transakcií v celom kontrolovanom súbore, vo výdavkoch s vysokým a nízkym rizikom 
(pozri bod 1.19) a v každom okruhu VFR, za ktorý predkladáme špecifické posúdenie 
(okruhy 1, 2, 3 a 7). 

1.15. V roku 2021 náš kontrolovaný súbor na testovanie príjmov predstavoval 
sumu 239,6 mld. EUR20 (pozri ilustráciu 3.1) a na testovanie výdavkov sumu 
142,8 mld. EUR21. Tieto sumy zahŕňajú príspevky Spojeného kráľovstva, ako aj platby 
v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s podmienkami dohody o vystúpení22. 

1.16. Na ilustrácii 1.3 je znázornený náš kontrolný súbor na testovanie výdavkov, 
rozdelený na jednorazové, priebežné (v prípade ich schválenia Komisiou) a záverečné 
platby, zúčtovanie predbežného financovania a ročné rozhodnutia o schválení účtovnej 
závierky – v porovnaní s výdavkami EÚ podľa okruhov VFR (pozri bod 12 prílohy 1.1). 

                                                      
20 Rozpočtové príjmy vo výške 184,1 mld. EUR a pripísané príjmy (za nenávratnú pomoc z RRF) 

vo výške 55,5 mld. EUR; konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za rok 2021, tabuľka 2 
v časti Správy o plnení rozpočtu a vysvetľujúce poznámky. 

21 Vrátane financovania z Nástroja Európskej únie na obnovu pre niekoľko programov v rámci 
okruhov viacročného finančného rámca v období 2021 – 2027, ktoré sa vynakladá v súlade 
s pravidlami pre konkrétny sektor. 

22 Články 136 a 138 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 
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Ilustrácia 1.3 – Porovnanie nášho kontrolovaného súboru 
(142,8 mld. EUR) a výdavkov z rozpočtu EÚ (181,5 mld. EUR) 
podľa okruhov VFR v roku 2021 

 
(*) Pokiaľ ide o okruh „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“, existovali predbežné platby vo výške 
63,0 mld. EUR na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtovných závierok, 
na ktorých boli založené balíky dokumentov na účely uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2021 (pozri 
ilustráciu 5.1). Tieto predbežné platby sú zahrnuté do predbežného financovania 78,7 mld. EUR, neboli 
teda súčasťou nášho kontrolovaného súboru pre výročnú správu za rok 2021. Budú zaradené do nášho 
kontrolovaného súboru v roku, v ktorom Komisia prijme zodpovedajúcu závierku (napr. vo vyhlásení 
o vierohodnosti za rok 2022 v prípade platieb, ktoré patria do účtovného roka 2020/2021). 

Zdroj: EDA. 

 Jednorazové, priebežné a záverečné platby

 Platby v rámci predbežného financovania (vrátane preddavkov na nástroje finančného inžinierstva, 
Európskeho fondu pre strategické investície, agentúr a Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia)

 Zúčtovanie predbežného financovania (vrátane náhrad z trustových fondov vo VFR 6 a platieb na OP 
v rokoch 2019 a 2020 uzavretých v roku 2021 vo VFR 2) 

 Ročné rozhodnutie o schválení účtovnej závierky (na výdavky z programových období 2014 – 2020 
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1.17. Na ilustrácii 1.4 je znázornené, že okruh „Prírodné zdroje a prostredie“ 
predstavuje najväčší podiel na našom celkovom súbore (39,7 %), za ním nasledujú 
okruhy „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ (33,5 %) a „Jednotný trh, inovácie a digitálna 
ekonomika“ (10,0 %). 

Ilustrácia 1.4 – Prehľad nášho kontrolovaného súboru za rok 2021 
vo výške 142,8 mld. EUR podľa okruhov VFR 

 
Zdroj: EDA. 
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V konkrétnych typoch výdavkov sa naďalej vyskytujú chyby 

1.18. V súvislosti so správnosťou príjmov a výdavkov EÚ sme dospeli k týmto 
hlavným zisteniam: 

a) z audítorských dôkazov celkovo vyplýva, že chybovosť v oblasti príjmov nebola 
významná. Systémy týkajúce sa príjmov, ktoré sme preskúmali, boli 
vo všeobecnosti účinné. Hlavné vnútorné kontroly tradičných vlastných zdrojov 
(TVZ), ktoré sme posudzovali v niektorých členských štátoch, a riadenie výhrad 
k DPH i otvorené body v súvislosti s TVZ v Komisii boli pre pretrvávajúce 
nedostatky len čiastočne účinné (pozri body 3.10 – 3.12 a 3.15 – 3.17). Zistili sme 
tiež, že vykonávanie niekoľkých opatrení v rámci akčného plánu Komisie v colnej 
oblasti, ktoré prispievajú k zníženiu výpadku ciel, sa oneskorilo (pozri bod 3.13). 
Tieto nedostatky nemajú vplyv na naše audítorské stanovisko k príjmom, keďže sa 
netýkajú transakcií, na ktorých je založená účtovná závierka, ale skôr rizika, že TVZ 
sú neúplné; 

b) pokiaľ ide o výdavky, z našich audítorských dôkazov vyplýva, že celková chybovosť 
bola významná – 3,0 %23 (pozri ilustráciu 1.5). Na tejto chybovosti sa najviac 
podieľal okruh „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ (1,2 percentuálneho bodu), 
za ním nasledovali okruhy „Prírodné zdroje a životné prostredie“ 
(0,7 percentuálneho bodu), „Susedstvo a svet“ (0,4 percentuálneho bodu) 
a „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“ (0,4 percentuálneho bodu). 
Výdavky s vysokým rizikom, ktoré vznikajú hlavne na základe preplatenia 
nákladov, naďalej vykazujú významnú chybovosť (pozri body 1.19 a 1.22 – 1.23). 
Takéto výdavky tvorili 63,2 % nášho kontrolného súboru. 

                                                      
23 Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je v rozmedzí 

od 2,2 % do 3,8 % (spodná a horná hranica chybovosti). 
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Ilustrácia 1.5 – Odhadovaná chybovosť a kontrolovaný súbor 
(2017 – 2021) 

 
Pozn.: Chybu vymedzujeme ako sumu finančných prostriedkov, ktoré sa z rozpočtu EÚ nemali vyplatiť. 
Chyby vznikajú, keď sa finančné prostriedky nevyužijú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ, 
a teda nie sú v súlade buď s tým, čo Rada Európskej únie a Európsky parlament plánovali dosiahnuť 
prostredníctvom príslušných právnych predpisov EÚ, alebo s konkrétnymi vnútroštátnymi pravidlami 
v členských štátoch. 

Zdroj: EDA. 
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finančných prostriedkov EÚ 
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reprezentatívnu vzorku. Zastávame názor, že: 
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pri ktorých prijímatelia musia splniť niektoré, často jednoduché, podmienky, ako 
aj administratívne výdavky (mzdy a dôchodky štátnych zamestnancov EÚ), 
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— riziko chýb je vysoké v prípade výdavkov, ktoré podliehajú zložitým pravidlám. 
Týka sa to najmä platieb založených na preplatení nákladov, keď prijímatelia 
musia predložiť žiadosti o náhradu oprávnených nákladov, ktoré im vznikli. 
Na tento účel musia okrem preukázania reálneho zapojenia do činnosti 
oprávnenej na podporu predložiť dôkazy o vzniknutých nákladoch, ktoré možno 
nahradiť. Musia pri tom dodržiavať často zložité pravidlá, v ktorých sa stanovuje, 
o náhradu čoho možno žiadať (oprávnenosť) a ako môžu náklady vzniknúť 
(pravidlá v oblasti verejného obstarávania alebo štátnej pomoci). 

1.20. V roku 2021 sme opätovne zistili, že vo výdavkoch s nízkym rizikom sa 
nenachádzajú významné chyby, no výdavky s vysokým rizikom sú stále ovplyvnené 
významnou chybovosťou. Výsledky našich auditov v roku 2021 preto opätovne 
potvrdzujú naše posúdenie a klasifikáciu rizika, teda že spôsob úhrady finančných 
prostriedkov má vplyv na riziko chýb. 

1.21. Ilustrácia 1.6 a body 1.22 – 1.31 poskytujú viac informácií o celkovom súbore 
s vysokým rizikom a chybách, ktoré sme v nich zistili. 

Ilustrácia 1.6 – Rozdelenie kontrolovaného súboru za rok 2021 
na výdavky s nízkym a s vysokým rizikom 

 
Zdroj: EDA. 
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Podstatná časť nášho kontrolovaného súboru je ovplyvnená významnými chybami 

1.22. Výdavky s vysokým rizikom tvoria 63,2 % nášho kontrolovaného súboru 
a v porovnaní s minulým rokom, keď tvorili približne 59,0 %, sa mierne zvýšili. 
Z ilustrácie 1.7 vyplýva, že najväčší podiel na našom súbore s vysokým rizikom má 
okruh „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ (46,3 mld. EUR), za ním nasledujú okruhy 
„Prírodné zdroje a životné prostredie“ (18,4 mld. EUR), „Jednotný trh, inovácie 
a digitálna ekonomika (10,8 mld. EUR) a „Susedstvo a svet“ (8,8 mld. EUR). Zhrnutie 
našich zistení za jednotlivé okruhy je uvedené v bodoch 1.24 – 1.27. 

1.23. So zreteľom na výsledky nášho testovania vo všetkých okruhoch viacročného 
finančného rámca odhadujeme chybovosť tohto druhu výdavkov na 4,7 % 
(2020: 4,0 %), čo prekračuje 2,0 % prah významnosti (pozri ilustráciu 1.6). 

Ilustrácia 1.7 – Rozdelenie výdavkov s vysokým rizikom a nízkym rizikom 
podľa okruhov VFR 

 
Zdroj: EDA. 
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1.24.  „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ (kapitola 5): výdavky v tejto oblasti 
sa realizujú najmä prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Prevládajú v nej platby založené 
na preplatení nákladov, čo považujeme za zdroj vysokého rizika. Medzi hlavné zistené 
a vyčíslené druhy chýb patria neoprávnené výdavky a projekty, chýbajúce základné 
podporné dokumenty, porušenia pravidiel vnútorného trhu (najmä nesúlad 
s pravidlami štátnej pomoci) a nesúlad s pravidlami verejného obstarávania. 

1.25. „Prírodné zdroje a životné prostredie“ (kapitola 6): v oblastiach 
výdavkov, ktoré sme označili ako výdavky s vysokým rizikom (rozvoj vidieka, trhové 
opatrenia a iné oblasti politiky v okruhu 3 viacročného finančného rámca, okrem 
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré tvoria približne 32,6 % výdavkov 
v rámci tohto okruhu, sme opäť zistili významnú chybovosť. Výdavky v týchto 
oblastiach majú najmä formu preplatenia nákladov. Najčastejšími chybami v tejto 
oblasti sú neoprávnení prijímatelia alebo výdavky, administratívne chyby 
a neschopnosť splniť agroenvironmentálne záväzky. 

1.26.  „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“ (kapitola 4): 
podobne ako v predchádzajúcich rokoch zostávajú v tejto oblasti vysokorizikové 
výdavky na výskum (program Horizont 2020 a siedmy rámcový program) a sú hlavným 
zdrojom chýb. Chyby v tejto oblasti zahŕňajú rôzne kategórie neoprávnených nákladov 
(najmä neoprávnené priame náklady na zamestnancov a iné priame náklady). 
Okrem toho sme zistili a vyčíslili chyby v ďalších programoch a činnostiach (najmä 
v rámci Nástroja na prepájanie Európy). Medzi najčastejšie chyby zistené v tejto oblasti 
patrili nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania a neoprávnené náklady. 

1.27.  „Susedstvo a svet“ (kapitola 8): výdavky v tejto oblasti väčšinou 
vznikajú na základe preplatenia výdavkov a zahŕňajú vonkajšie činnosti financované 
z rozpočtu EÚ. V rámci tohto okruhu sa za výdavky s vysokým rizikom považujú všetky 
výdavky okrem platieb rozpočtovej podpory a administratívnych výdavkov, ktoré tvoria 
približne 11,7 %. Väčšina chýb zistených vo výdavkoch s vysokým rizikom v tejto oblasti 
sa týka výdavkov, ktoré nevznikli, chýbajúcich základných podporných dokumentov, 
neoprávnených nákladov a nedodržiavania pravidiel verejného obstarávania. 
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K odhadovanej chybovosti výdavkov s vysokým rizikom stále najviac prispievajú 
chyby týkajúce sa oprávnenosti 

1.28. Podobne ako v posledných rokoch podrobnejšie opisujeme typy chýb zistené 
vo výdavkoch s vysokým rizikom, keďže v tejto oblasti pretrváva významná chybovosť. 
Na ilustrácii 1.8 je znázornený podiel jednotlivých typov chýb na odhadovanej 
chybovosti vo výdavkoch s vysokým rizikom v roku 2021 a odhady v období 2017 až 
2021. 

Ilustrácia 1.8 – Podiel na odhadovanej chybovosti za rok 2021 
vo výdavkoch s vysokým rizikom podľa typu chýb 

 
Zdroj: EDA. 
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1.29. V roku 2021 sme naďalej zisťovali chyby týkajúce sa oprávnenosti, najmä 
v okruhoch „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“, „Prírodné zdroje a životné prostredie“ 
a „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“. Ich podiel bol významný a dosiahol 
63,3 % (2020: 65,9 %) nami odhadovanej chybovosti vo výdavkoch s vysokým rizikom. 
Z týchto chýb neoprávnené náklady zahrnuté do žiadostí o preplatenie nákladov 
prispeli 39,6 % podielom a neoprávnené projekty, činnosti alebo prijímatelia 23,7 % 
podielom. 

1.30. V roku 2021 sme zistili chyby súvisiace s porušeniami pravidiel štátnej pomoci 
v okruhu „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ a pravidiel verejného obstarávania 
v okruhoch „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“, „Susedstvo a svet“, 
„Európska verejná správa“ a „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“. V prípade výdavkov 
s vysokým rizikom tieto chyby prispeli k odhadovanej chybovosti 19,1 % podielom 
(2020: 18,7 %). 

1.31. Okrem toho podiel platieb na odhadovanej chybovosti, ku ktorým nebola 
poskytnutá základná podporná dokumentácia, najmä v okruhu „Susedstvo a svet“ 
a „Bezpečnosť a obrana“, zostal významný. Tieto chyby prispeli k nami odhadovanej 
chybovosti vo výdavkoch s vysokým rizikom 12,1 % (2020: 11,4 %). 

Vo výdavkoch s nízkym rizikom sme nezistili významnú chybovosť 

1.32. Pri výdavkoch s nízkym rizikom, ktoré tvorili 36,8 % nášho kontrolovaného 
súboru, konštatujeme, že odhadovaná chybovosť je podobne ako v roku 2019 aj 2020 
nižšia ako 2,0 % prah významnosti. Výdavky s nízkym rizikom zahŕňajú najmä platby 
založené na nárokoch, časť administratívnych výdavkov („platy a dôchodky 
úradníkov EÚ“ – kapitola 9) a rozpočtovú podporu pre krajiny mimo EÚ („Susedstvo 
a svet“ – kapitola 8) (pozri ilustráciu 1.7). Platby na základe nárokov zahŕňajú priamu 
pomoc poľnohospodárom („Prírodné zdroje a životné prostredie“ – kapitola 6), 
študentské a iné akcie v oblasti mobility v rámci programu Erasmus+ („Súdržnosť, 
odolnosť a hodnoty“ – kapitola 5). 
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Informácie Komisie o správnosti 

1.33. Komisia nesie konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ bez ohľadu 
na spôsob riadenia (priame, nepriame alebo zdieľané riadenie). Komisia zdôvodňuje 
svoje konanie v troch správach, ktoré sú súčasťou integrovaného balíka finančných 
správ24: 

a) konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie; 

b) výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ; 

c) správa o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória 
za predchádzajúci rozpočtový rok. 

1.34. Výročná správa o riadení a výkonnosti je zhrnutím hlavných informácií 
o vnútornej kontrole a finančnom riadení uvedených vo výročných správach o činnosti 
(VSČ) jednotlivých generálnych riaditeľstiev (GR) Komisie. Zodpovednosť za tieto 
správy vyplýva z rozdelenia povinností stanovených v mechanizmoch riadenia Komisie. 
Za spoľahlivosť informácií uvedených vo výročných správach o činnosti síce 
zodpovedajú príslušní generálni riaditelia, no výročnú správu o riadení a výkonnosti 
prijíma kolégium komisárov, ktoré teda v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť 
za vypracovanie tejto správy a za informácie, ktoré sú v nej predstavené. 

Chybovosť odhadovaná Komisiou je pod naším rozpätím 

1.35. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti predkladá Komisia pri transakciách, 
na ktorých je založená účtovná závierka za rok 2021, posúdenie rizika pri platbe25. 
Riziko pri platbe predstavuje odhad Komisie týkajúci sa sumy, ktorá v čase úhrady 
nebola vyplatená v súlade s platnými pravidlami. Táto koncepcia sa najviac približuje 
k nami odhadovanej chybovosti. 

                                                      
24 Odkaz na Integrované podávanie finančných správ a správ o zodpovednosti 2021. 

25 Podľa článku 247 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách musí výročná 
správa o riadení a výkonnosti obsahovať odhad chybovosti vo výdavkoch EÚ. 
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1.36. Na ilustrácii 1.9 sú uvedené údaje Komisie o riziku pri platbe a rozsah nami 
odhadovanej chybovosti. Riziko Komisie pri platbách za rok 2021 je 1,9 %, čo je 
pod nami odhadovanou chybovosťou na úrovni 3,0 % (2020: 2,7 %) a pod naším 
rozpätím, ktoré je od 2,9 % do 3,8 %. Faktory, ktoré prispeli k rozdielu v týchto 
údajoch, opisujeme v bodoch 1.37 – 1.39. 

Ilustrácia 1.9 – Odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe v porovnaní 
s nami odhadovanou chybovosťou 

 
Zdroj: EDA. 
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údajom za každý okruh VFR) a za Komisiu ako celok vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti. Na ilustrácii 1.10 porovnávame nami odhadovanú chybovosť s odhadmi 
Komisie v prípade troch najväčších okruhov VFR, pre ktoré poskytujeme špecifické 
posúdenie. 
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Ilustrácia 1.10 – Náš odhad chybovosti za rok 2021 v porovnaní s rizikom 
pri platbe odhadovaným Komisiou podľa okruhov 1, 2 a 3 VFR 

 
Zdroj: EDA. 
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1.39. V predchádzajúcich výročných správach sme sa zmienili o nedostatkoch 
ex post kontrol, ktoré ovplyvňujú riziko pri platbe26. Nedostatky, o ktorých sme 
informovali, sa týkali ex post auditov vykonaných útvarom Komisie pre spoločný audit 
(„Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“), kontrol vykonaných orgánmi auditu 
členských štátov („Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“) a každoročne zadávanej štúdie 
o zvyškovej chybovosti (RER) („Susedstvo a svet“). 

Je pravdepodobné, že v posúdení rizika vypracovanom Komisiou je 
úroveň rizika podhodnotená 

1.40. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti Komisia predstavuje celkové 
posúdenie rizika ročných výdavkov za rok 2021 s cieľom určiť a zamerať opatrenia 
na vysokorizikové oblasti. Komisia rozdeľuje tieto ročné výdavky do oblastí s nízkym 
(menej ako 1,9 %), stredným (1,9 % až 2,5 %) a vysokým odhadovaným rizikom 
pri platbe (vyšším ako 2,5 %). K tomuto rozdeleniu dospieva tak, že odhaduje riziko 
pri platbe pre každý program a ďalší relevantný segment výdavkov. Pri okruhoch 
„Prírodné zdroje a životné prostredie“ a „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ odhaduje 
celkové riziko pri platbe pre jednotlivé platobné agentúry a operačné programy 
v členských štátoch a priraďuje ich k príslušnej kategórii rizika (nízka, stredná alebo 
vysoká). Na základe tohto prístupu Komisia odhaduje nízke riziko pri platbe pri 55 %, 
stredné pri 23 % a vysoké pri 22 % výdavkov. 

1.41. Naša práca však poukázala na nasledujúce obmedzenia, ktoré spoločne 
ovplyvňujú spoľahlivosť posúdenia rizika zo strany Komisie: 

o okruh 1 „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“ (spolu príslušné výdavky 
zo strany Komisie: 17 mld. EUR) zahŕňa najmä výdavky klasifikované Komisiou ako 
výdavky s nízkym či stredným rizikom (96 % celkových výdavkov tohto okruhu). 
Upozornili sme už na nedostatky v ex post auditoch vykonaných Komisiou v tejto 
oblasti (pozri bod 1.39), ktoré podhodnocujú odhad Komisie, pokiaľ ide o riziko 
pri platbe za príslušné programy. Za rok 2021 sme odhadli chybovosť na 4,4 % 
v okruhu 1 (pozri bod 4.6), čo naznačuje, že tieto nedostatky pretrvávajú, 

o okruh 2 „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ (spolu príslušné výdavky zo strany 
Komisie: 76 mld. EUR) zahŕňa operačné programy klasifikované Komisiou najmä 
ako s nízkym či stredným rizikom (67 % celkových výdavkov tohto okruhu) 

                                                      
26 Bod 1.37 našej výročnej správy za rok 2020 a rámček 1.11 našej výročnej správy za rok 

2019. 
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v závislosti od ich potvrdenej chybovosti. Nedávno sme dospeli k záveru, že tieto 
chybovosti sú minimálne27, čo znamená, že mohli byť podhodnotené a že niektoré 
programy boli nesprávne klasifikované ako nízkorizikové alebo strednerizikové, 

o Komisia klasifikuje celý okruh 6 „Susedstvo a svet“ (spolu príslušné výdavky 
zo strany Komisie: 13 mld. EUR) ako nízkorizikový alebo strednerizikový. 
Chybovosť uvedená v štúdii o zvyškovej chybovosti významne prispieva k riziku 
pri platbe za tento okruh. V minulosti sme dospeli k záveru28, že obmedzenia 
v štúdii o zvyškovej chybovosti môžu prispievať k podhodnoteniu rizika pri platbe 
v tomto okruhu, čo následne ovplyvní klasifikáciu rizika. Okrem toho naďalej 
zisťujeme vysoký počet vyčísliteľných chýb vo výdavkoch v okruhu „Susedstvo 
a svet“ a výsledky našich auditov potvrdzujú, že riziko chyby v tomto okruhu je 
vysoké (pozri bod 8.8). 

Podávanie správ Komisie o finančných korekciách a vymáhaní sa zlepšilo, 
ale prezentácia by mohla viesť k nedorozumeniam 

1.42. Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách predkladá 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti informácie o preventívnych a nápravných 
opatreniach na ochranu rozpočtu pred nezákonnými výdavkami alebo výdavkami 
vykazujúcimi nezrovnalosti. V našej výročnej správe za rok 2020 sme zistili, že spôsob, 
akým sú v nej uvedené skutočné finančné opravy a vymožené sumy, je podľa našich 
zistení zložitý a nie vždy jasný. Dôvod spočíval v tom, že v nej bolo uvedených niekoľko 
odlišných súm v závislosti od fázy kontrolného procesu, v ktorej sa opravy alebo 
vymožené sumy nachádzali („potvrdené“ alebo „vykonané“), fázy, v ktorej sa kontrola 
uskutočnila (ex ante alebo ex post), ako aj ich vplyvu („náhrady“ alebo sumy vrátené 
do rozpočtu EÚ)29. 

1.43. Komisia vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 menej často 
rozlišuje medzi skutočnými opravami a vymoženými sumami. Po prvé sa zameriava na 
„vykonané“ sumy (t. j. skutočne uplatnenú stanovenú sumu, vykázanú v účtoch 
Komisie). Po druhé zverejňuje ako „opravy“ tie sumy, ktoré členské štáty alebo 
koneční prijímatelia napokon vrátili do rozpočtu EÚ. Vďaka tomuto zjednodušeniu je 

                                                      
27 Osobitná správa 26/2021 Správnosť výdavkov v politike súdržnosti EÚ: Komisia zverejňuje 

každoročne minimálnu odhadovanú chybovosť, ktorá nie je konečná. 

28 Body 8.21 – 8.28 našej výročnej správy za rok 2020. 

29 Bod 1.41 a rámček 1.12 našej výročnej správy za rok 2020. 
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jasnejšia suma opravených výdavkov vykazujúcich nezrovnalosti, ktoré boli vrátené 
do rozpočtu EÚ. 

1.44. Na ilustrácii 1.11 je znázornené zloženie skutočných opráv vykonaných 
Komisiou a vykázaných vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 
(765 mil. EUR (2020: 440 mil. EUR)). Čisté opravy uložené členským štátom v roku 2021 
dosiahli celkovú výšku 523 mil. EUR (2020: 90 mil. EUR) a neoprávnené platby 
vymožené od konečných prijímateľov výšku 242 mil. EUR (2020: 350 mil. EUR). Tieto 
sumy sa týkajú najmä obdobia 2014 – 2020, ale aj predchádzajúcich programových 
období (menšie čisté opravy sa týkajú obdobia 1989 – 1993) a rokov (pričom najstaršie 
vymožené sumy sa datujú do roku 2005). Pokiaľ ide o súdržnosť, ku koncu roka 2021 
neboli členským štátom uložené žiadne čisté opravy za programové obdobie 
2014 – 2020. 

Ilustrácia 1.11 – Finančné opravy a spätne získané prostriedky 
(765 mil. EUR) Komisiou, ako boli vykázané vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti za rok 2021 

 
Zdroj: EDA na základe výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2021. 
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1.45. Spolu so sumami vyplývajúcimi z opráv Komisie sú vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti za rok 2021 uvedené sumy, ktoré sú dôsledkom jej ex ante 
preventívnych opatrení (298 mil. EUR (2020: 301 mil. EUR)). Sú v nej takisto uvedené 
opatrenia uplatnené členskými štátmi (4 557 mil. EUR), ktoré zahŕňajú aj doteraz 
neurčenú sumu ex ante preventívnych opatrení. Vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti za rok 2021 sú sčítané všetky sumy vyplývajúce z preventívnych 
a nápravných opatrení prijatých Komisiou a členskými štátmi a tento celkový súčet 
(5 620 mil. EUR) je predstavený ako opravy minulých platieb30 a ako percentuálny 
podiel na príslušných výdavkoch v roku 2021 (3,3 %)31. Zastávame názor, že tento 
spôsob prezentácie súm je neprimeraný a môže viesť k nedorozumeniu, keďže 
preventívne opatrenia sa netýkajú minulých platieb ani schválených výdavkov. 
Okrem toho preventívne opatrenia členských štátov nemožno pripísať priamo Komisii. 

Vplyv postupu pre právny štát na správnosť výdavkov v roku 2021 je 
nejasný 

1.46. Poznamenávame, že Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti 
uvádza, že v apríli 2022 zaslala Maďarsku prvé oznámenie v rámci „všeobecného 
režimu podmienenosti“32. To viedlo k postupu, ktorý môže viesť k uloženiu opatrení 
voči členskému štátu za porušenie zásad právneho štátu. Na to, aby Komisia mohla 
zaslať takéto oznámenie, sa v článku 6 ods. 1 nariadenia 2020/2092 vyžaduje, aby mala 
opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné otázky majú vplyv na správne 
finančné riadenie rozpočtu EÚ alebo finančné záujmy EÚ alebo existuje vážne riziko 
takéhoto ovplyvnenia. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa však neuvádzajú 
podrobnosti o oznámení ani o tom, ako môže ovplyvniť správnosť príslušných 
výdavkov. 

                                                      
30 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2021, zväzok II, príloha 2, časť 2.1, s. 49. 

31 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2021, zväzok III, príloha 5, časť 5.4, s. 31 – 32. 

32 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2092 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu 
rozpočtu Únie. 
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Prípady podozrenia z podvodu 
ohlasujeme úradu OLAF a Európskej 
prokuratúre 
1.47. Podvod je akýkoľvek zámerný akt alebo opomenutie v súvislosti s používaním 
alebo predložením nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo 
dokladov, neuvedením požadovaných informácií a nesprávnym použitím finančných 
prostriedkov EÚ33. Podvod má alebo môže mať škodlivé účinky na finančné záujmy EÚ. 

1.48. Hlavnú zodpovednosť za predchádzanie podvodom a ich zisťovanie nesie 
vedenie kontrolovaného subjektu, ako aj osoby poverené jeho riadením. Podľa 
článku 325 ZFEÚ je potrebné, aby EÚ a členské štáty zamedzili podvodom a inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. 

1.49. Ako externý audítor EÚ nemáme mandát na vyšetrovanie prípadov 
podozrenia z podvodu poškodzujúceho finančné záujmy EÚ. Ešte pred začatím auditov 
zohľadňujeme riziko podvodu (pozri body 28 – 30 v prílohe 1.1) a pravidelne 
preskúmavame naše postupy. Úradu OLAF (Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom) zasielame akékoľvek podozrenia z podvodu, korupcie či inej nezákonnej 
činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ, ktoré odhalíme v priebehu našej audítorskej 
práce (vrátane auditov výkonnosti) alebo na základe informácií, ktoré nám poskytnú 
priamo tretie strany. Úrad OLAF sa týmito prípadmi následne zaoberá, rozhoduje 
o začatí administratívneho vyšetrovania a podľa potreby spolupracuje s orgánmi 
členských štátov a Európskou prokuratúrou. 

1.50. Európska prokuratúra (EPPO), založená v roku 2017, je nezávislý orgán EÚ 
s právomocou vyšetrovať, stíhať a podávať žaloby v súvislosti s trestnými činmi 
ohrozujúcimi rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia či závažné cezhraničné podvody 
týkajúce sa DPH, ako sú vymedzené v smernici o ochrane finančných záujmov 
a nariadení Rady (EÚ) 2017/193934. S Európskou prokuratúrou spolupracujeme 
od samotného začiatku jej činnosti v júni 2021 a vzájomnú dohodu o pracovných 

                                                      
33 Článok 3 smernice (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné 

záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov). 

34 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely 
zriadenia Európskej prokuratúry. 
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podmienkach sme podpísali 3. septembra 202135. Európskej prokuratúre zasielame 
všetky podozrenia z trestných činov, ktoré patria do jej právomoci, vyplývajúce z našej 
audítorskej práce alebo z informácií, ktoré nám boli oznámené. Európska prokuratúra 
veci následne preskúma a rozhodne o tom, či začne vyšetrovanie trestného činu. 
V marci 2022 sme rozhodli, že v prípade potreby začneme podozrenia z podvodu 
postupovať zároveň úradu OLAF aj EPPO. 

1.51. Úradu OLAF sme oznámili 15 prípadov (2020: šesť prípadov) podozrenia 
z podvodu, ktoré sme zistili v priebehu našej audítorskej práce v roku 2021 a úrad OLAF 
už začal vyšetrovanie v piatich z nich. Jeden z týchto prípadov sme zároveň oznámili 
EPPO spolu s ďalším prípadom, ktorý sme odhalili pri kontrolnej činnosti v roku 2021. 

1.52. Najčastejšie podozrenia z podvodov alebo trestných činov sa týkali: umelého 
vytvárania podmienok potrebných na financovanie zo strany EÚ, ktoré občas zahŕňalo 
falšovanie úradných dokumentov; použitia grantov na neoprávnené účely; 
deklarovania nákladov, ktoré nespĺňali kritériá oprávnenosti, ako aj nezrovnalostí 
pri verejnom obstarávaní. Na základe informácií získaných v rámci našej audítorskej 
činnosti v rokoch 2011 až 2021 odporučil úrad OLAF vymáhanie celkovej sumy 
537 mil. EUR v súvislosti s 43 prípadmi36. 

1.53. Okrem informácií o prípadoch, ktoré sme postúpili úradu OLAF a EPPO, 
uvedených v tejto kapitole, v kapitole 5 tiež informujeme o tom, ako orgány auditu 
riešia riziko podvodu (pozri bod 5.49) a v kapitole 6 o našej následnej kontrole 
odporúčaní s cieľom odstrániť nedostatky politík a postupov v oblasti boja proti 
podvodom v SPP (pozri bod 6.49). Okrem toho sa podvodmi zaoberáme v rámci 
samostatných auditov. Dokončili sme audit opatrení Komisie na boj proti podvodom 
vo výdavkoch na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP)37 a využívania zaradenia 
na čierne listiny na ochranu rozpočtu EÚ pred nedôveryhodnými protistranami38. 
V súčasnosti vykonávame audity týkajúce sa konfliktu záujmov v rámci zdieľaného 
riadenia (SPP a politika súdržnosti). Okrem toho sa venujeme osobitným rizikám 
súvisiacim s podvodmi v rámci našich auditov kontrolných systémov Komisie 
a členských štátov pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.  

                                                      
35 Články 99, 103 a 110 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939. 

36 Informáciu poskytol úrad OLAF a my sme ju neoverili. 

37 Osobitná správa 14/2022 Reakcia Komisie na podvody v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky: Čas na prehĺbenie prehľadu. 

38 Osobitná správa 11/2022 Ochrana rozpočtu EÚ: Čierne listiny treba využívať lepšie. 
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Závery 
1.54. Hlavným účelom tejto kapitoly je podporiť audítorské stanovisko uvedené 
vo vyhlásení o vierohodnosti. V bodoch 1.55 a 1.56 predkladáme súvisiace výsledky 
auditu. 

Výsledky auditu 

1.55. Dospeli sme k záveru, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. 

1.56. Pokiaľ ide o správnosť transakcií, dospeli sme k záveru, že v príjmoch sa 
nevyskytli významné chyby. Pokiaľ ide o výdavky, z výsledkov nášho auditu vyplýva, 
že odhadovaná chybovosť sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila z 2,7 % 
na 3,0 %. Výdavky s vysokým rizikom (najmä výdavky, ktoré vznikli na základe 
preplatenia nákladov) sa vyznačovali významnou chybovosťou. Tento rok sa podiel 
výdavkov s vysokým rizikom v našom kontrolovanom súbore ďalej zvýšil na 63,2 % 
a predstavuje podstatnú časť nášho kontrolovaného súboru. 

1.57. Chybovosť (riziko pri platbe) odhadovaná Komisiou a zverejnená vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 na úrovni 1,9 % je pod naším rozpätím. 

1.58. Obmedzenia ex post kontrol v okruhoch 1, 2 a 6 VFR vykonaných Komisiou 
a členskými štátmi ovplyvňujú riziko pri platbe zverejnené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti, a teda aj posúdenie rizika zo strany Komisie. Z našej následnej kontroly 
podávania správ Komisie o finančných korekciách a vymáhaní vyplynulo, že sa zlepšilo, 
ale prezentácia by mohla viesť k nedorozumeniam. 
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Prílohy 

Príloha 1.1 – Audítorský prístup a metodika auditu 
1) V tejto prílohe je uvedený náš prístup a metodika auditu spoľahlivosti účtovnej 

závierky a správnosti transakcií týkajúcich sa príjmov a VFR39 (rozpočtových 
výdavkov). Náš prístup k auditu výdavkov v rámci RRF40 (hlavnej zložky nástroja 
NGEU41), ktorý je odlišný a dočasný, je opísaný v kapitole 10. 

2) Naša práca je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a zaručuje, 
že naše audítorské stanoviská sa zakladajú na dostatočných a primeraných 
audítorských dôkazoch. Táto príloha takisto poukazuje na hlavné rozdiely 
medzi naším audítorským prístupom a spôsobom, akým Komisia odhaduje 
a vykazuje úroveň nezrovnalostí42 a zároveň plní funkciu správcu rozpočtu EÚ. 
V tejto súvislosti objasňujeme, ako: 

— extrapolujeme zistené chyby (bod 7), 

— štruktúrujeme naše kapitoly v rámci okruhov VFR (bod 9), 

— uplatňujeme vnútroštátne pravidlá a pravidlá EÚ (bod 10), 

— vyčísľujeme chyby vo verejnom obstarávaní (bod 19). 

3) Naša audítorská metodika je k dispozícii na našom webovom sídle43. 
Na naplánovanie našej audítorskej práce používame model uistenia. Pri plánovaní 
posudzujeme riziko výskytu chýb (inherentné riziko) a riziko, že sa chybám 
nepredíde alebo nebudú zistené a opravené (kontrolné riziko). 

                                                      
39 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje VFR na roky 2021 až 2027. 

40 Nariadenie (EÚ) 2021/241. 

41 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2094. 

42 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2021, zväzok II, príloha 2, poznámka 
pod čiarou č. 49, s. 53. 

43 Metodologická platforma auditu Európskeho dvora audítorov AWARE. 
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ČASŤ 1 – Audítorský prístup k spoľahlivosti účtovnej závierky 

4) Preskúmavame konsolidovanú účtovnú závierku EÚ, aby sme zistili, či je 
spoľahlivá. Účtovná závierka EÚ pozostáva:  

a) z konsolidovaných finančných výkazov;  

b) zo správ o plnení rozpočtu. 

5) Konsolidovaná účtovná závierka by mala zo všetkých významných hľadísk verne 
zobrazovať: 

a) finančnú situáciu Európskej únie na konci roka; 

b) výsledky jej operácií a peňažné toky; 

c) zmeny čistých aktív ku koncu roka. 

6) V rámci auditu: 

a) hodnotíme účtovné kontrolné prostredie; 

b) overujeme fungovanie hlavných účtovných postupov a postupu koncoročnej 
účtovnej závierky; 

c) analyzujeme hlavné účtovné údaje z hľadiska konzistentnosti a primeranosti; 

d) analyzujeme a odsúhlasujeme účty a/alebo zostatky; 

e) vykonávame kontroly vecnej správnosti záväzkov, platieb a špecifických 
položiek súvahy na základe reprezentatívnych vzoriek; 

f) vo vhodných prípadoch využívame v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi prácu iných audítorov, a to najmä pri audite činností súvisiacich 
s prijímaním a poskytovaním úverov riadených Komisiou, ktoré boli 
osvedčené externým audítorom; 

g) pri vydávaní stanoviska uplatňujeme 2,0 % prah významnosti. Do úvahy 
takisto berieme povahu, sumu a kontext chýb a ďalšie dostupné informácie. 

ČASŤ 2 – Audítorský prístup k správnosti transakcií 

7) Náš súčasný prístup k posudzovaniu toho, či boli pri transakciách, na ktorých je 
založená účtovná závierka, dodržané pravidlá a právne predpisy EÚ, spočíva 
najmä v tom, že sa spoliehame na priame testovanie súladu na základe veľkej 
náhodne vybranej reprezentatívnej vzorky transakcií. Podľa uznávaných 
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štatistických postupov poskytuje extrapolácia výsledkov štatistickej vzorky najlepší 
odhad chybovosti. Našu vzorku rozdeľujeme na dve kategórie, výdavky s vysokým 
a nízkym rizikom, a rôzne vrstvy pre okruhy VFR, o ktorých informujeme. Tento 
postup nám umožňuje extrapolovať chyby, ktoré zistíme v príslušných oblastiach. 

8) Zvažujeme však, či je možné efektívne využiť kontroly správnosti, ktoré už 
vykonali iní audítori. V prípade, že v našej audítorskej práci chceme v súlade 
s audítorskými štandardmi využiť výsledky týchto kontrol, posudzujeme 
nezávislosť a spôsobilosť príslušných audítorov, ako aj rozsah a adekvátnosť ich 
práce. 

Ako testujeme transakcie 

9) Audítorskú prácu si organizujeme a jej výsledky predkladáme podľa jednotlivých 
okruhov VFR v súlade so štruktúrou rozpočtu, o ktorej rozhodol zákonodarca. 
Pri každom okruhu VFR, pri ktorom predkladáme špecifické posúdenie 
(kapitoly 4 – 6 a 9), testujeme reprezentatívnu vzorku transakcií s cieľom 
odhadnúť chybovosť v celkovom kontrolovanom súbore. 

10) Za každú vybranú transakciu určujeme, či sa žiadosť alebo platba uskutočnili 
na účely schválené v rozpočte a spresnené v právnych predpisoch a či boli 
v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Pri našom posúdení náležite 
zohľadňujeme výklad právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych 
predpisov vnútroštátnymi súdmi alebo nezávislými vnútroštátnymi 
a rozhodujúcimi orgánmi a Súdnym dvorom Európskej únie. Skúmame, ako bola 
vypočítaná suma žiadosti alebo platby (pri väčších žiadostiach na základe 
vybraných položiek reprezentatívnych pre všetky položky v danej transakcii). To 
zahŕňa vysledovanie transakcie z rozpočtových účtov až po úroveň konečného 
prijímateľa (napr. poľnohospodára, organizátora školenia či projektu rozvojovej 
pomoci), pričom sa na každej úrovni testuje súlad s pravidlami. 

11) Pri testovaní príjmových transakcií sú východiskovým bodom nášho preskúmania 
vlastných zdrojov založených na dani z pridanej hodnoty a HND makroekonomické 
súhrnné údaje, na základe ktorých sa vypočítava výška týchto zdrojov. V prípade 
vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov sme 
preskúmali proces zostavovania prognózovaných údajov, keďže členské štáty 
budú poskytovať svoje štatistické odhady za bežný rok až v roku 2023. 
Posudzujeme systémy kontroly Komisie, ktoré sa vzťahujú na príspevky členských 
štátov až do momentu ich prijatia a zaznamenania do konsolidovanej účtovnej 
závierky. Pri tradičných vlastných zdrojoch preskúmavame účty colných úradov 
a tok ciel, znovu až po ich prijatie a zaznamenanie Komisiou. 
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12) Pokiaľ ide o výdavky, preskúmavame ich v okamihu, keď koneční prijímatelia 
finančných prostriedkov EÚ zrealizujú činnosti alebo keď im vzniknú náklady 
a keď Komisia dané výdavky schváli (tzv. schválené výdavky). To sa týka všetkých 
kategórií platieb (vrátane platieb za nákup majetku). V praxi to znamená, 
že v našom celkovom súbore transakcií sú priebežné aj záverečné platby. Platby 
v rámci predbežného financovania neskúmame v čase ich uhradenia, ale vtedy, 
keď: 

a) konečný prijímateľ prostriedkov EÚ (napr. poľnohospodár, výskumná 
inštitúcia, spoločnosť realizujúca verejnú zákazku na práce alebo služby) 
predloží doklad o ich využití; 

b) Komisia (alebo iná inštitúcia alebo orgán spravujúci financie EÚ) schváli 
konečné použitie týchto prostriedkov zúčtovaním preddavku. 

13) Zmeny právnych predpisov pre predchádzajúci VFR na roky 2014 – 2020 
pri okruhu „Súdržnosť“ mali vplyv na to, čo Komisia v tejto oblasti považuje 
za „schválené výdavky“. Od roku 2017 tvoria náš kontrolovaný súbor za tento 
okruh VFR na obdobie 2014 – 2020 výdavky uvedené v účtovnej závierke, ktorú 
každoročne schvaľuje Komisia, a na obdobie 2007 – 2013 záverečné platby 
(vrátane predbežného financovania, ktoré už bolo zúčtované). To znamená, 
že sme testovali transakcie, v súvislosti s ktorými mali členské štáty mať vykonané 
všetky relevantné nápravné opatrenia na opravu chýb, ktoré samy zistili. Okrem 
príspevku k vyhláseniu o vierohodnosti za rok 2021 je naším cieľom preskúmať 
činnosť orgánov auditu a dospieť k záveru o spoľahlivosti kľúčového ukazovateľa 
správnosti používaného Komisiou v tejto oblasti – zostatkovej miere chybovosti. 

14) Naša audítorská vzorka je koncipovaná tak, aby poskytla odhad chybovosti 
za výdavky ako celok, a nie za jednotlivé transakcie (napr. konkrétny projekt). 
Na výber vzorky žiadostí alebo platieb a na nižšej úrovni na výber jednotlivých 
položiek transakcie (napr. faktúr týkajúcich sa projektu, pozemkov v žiadosti 
poľnohospodára) používame výber podľa hodnoty peňažnej jednotky. Chybovosť 
vykázaná za tieto položky by sa nemala považovať za záver o súvisiacich 
transakciách, ale za priamy podiel na celkovej chybovosti vo výdavkoch EÚ ako 
celku. 

15) Neskúmame transakcie v každom členskom štáte, prijímateľskom štáte a regióne 
každý rok. Ak uvádzame niektoré členské štáty, prijímateľské štáty a/alebo 
regióny, neznamená to, že tieto príklady sa inde nevyskytujú. Názorné príklady 
uvedené v tejto správe nepredstavujú základ na vyvodenie záverov o daných 
členských štátoch, prijímateľských štátoch a/alebo regiónoch. 
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16) Náš prístup nie je určený na zber údajov o frekvencii chýb v celom súbore. Údaje 
o počte chýb zistených v danom okruhu VFR, vo výdavkoch riadených určitým 
generálnym riaditeľstvom alebo výdavkoch v konkrétnom členskom štáte nie sú 
ukazovateľom frekvencie chýb v transakciách financovaných z prostriedkov EÚ 
ani v jednotlivých členských štátoch. 

Ako hodnotíme a predstavujeme výsledky testovania transakcií 

17) Chyba sa môže týkať celej sumy jednotlivej transakcie alebo jej časti. My 
posudzujeme, či sú chyby vyčísliteľné alebo nevyčísliteľné, teda či je možné 
zmerať, aká časť kontrolovanej sumy bola ovplyvnená chybou. Chyby zistené 
a opravené pred našimi kontrolami a nezávisle od nich sa vylučujú z výpočtu 
a frekvencie chýb, pretože ich odhalenie a náprava sú dôkazom toho, že systémy 
dohľadu a kontroly fungujú účinne. 

18) Naše kritériá na vyčíslenie chýb vo verejnom obstarávaní sú opísané v dokumente 
s názvom Nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – typy nezrovnalostí 
a základ na vyčíslenie44. 

19) Naše vyčíslenie sa môže líšiť od vyčíslenia, ktoré používa Komisia alebo členské 
štáty pri rozhodovaní o tom, ako reagovať na nesprávne uplatnenie pravidiel 
verejného obstarávania. Vyčísľujeme len vážne porušenie pravidiel verejného 
obstarávania. Ako 100 % chyby vo verejnom obstarávaní vyčísľujeme len tie 
porušenia, v dôsledku ktorých nevyhrala najlepšia ponuka, a tým sa výdavky 
v rámci tejto zákazky stali neoprávnené. Pre jednotlivé druhy porušenia pravidiel 
obstarávania nepoužívame paušálne sadzby ako Komisia45. Chyby vo verejnom 
obstarávaní zakladáme na sume neoprávnených výdavkov v preskúmaných 
transakciách. 

Odhadovaná chybovosť 

20) Vo väčšine okruhov VFR a v celkovom rozpočte EÚ prezentujeme „odhadovanú 
chybovosť“ (estimated level of error – ELE) vyjadrenú v percentách, v ktorej sa 
zohľadňujú len vyčísliteľné chyby. Príkladmi chýb sú vyčísliteľné porušenia 
platných právnych predpisov, pravidiel alebo podmienok zmlúv či grantov. 

                                                      
44 Vyčíslenie chýb verejného obstarávania. 

45 Usmernenia Komisie pre rok 2019 k finančným opravám v prípade nezrovnalostí 
vo verejnom obstarávaní v prílohe k rozhodnutiu Komisie zo 14. mája 2019, ktorým sa 
stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať 
na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania. 
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Odhadujeme aj spodnú hranicu chybovosti (lower error limit – LEL) a hornú 
hranicu chybovosti (upper error limit – UEL). 

21) Pri vydávaní stanoviska používame ako referenčnú hodnotu 2,0 % prah 
významnosti. Do úvahy takisto berieme povahu, sumu a kontext chýb a ďalšie 
dostupné informácie. 

22) Naše vyhlásenie o vierohodnosti už nie je založené len na našom celkovom 
odhade chybovosti. Od roku 2016 pokračujeme v určovaní nízkorizikových oblastí 
rozpočtu EÚ, v ktorých očakávame, že v schválených výdavkoch sa nezistí 
významná chybovosť, a vysokorizikových oblastí, v ktorých očakávame významnú 
chybovosť. Na tento účel zohľadňujeme okrem inherentného a kontrolného rizika 
aj naše posúdenie systémov riadenia a kontroly spolu s výsledkami minulých 
auditov. Napríklad na základe našich predchádzajúcich audítorských skúseností 
považujeme za vysokorizikové niektoré výdavky na rozvoj vidieka založené 
na nárokoch v rámci okruhu 3 VFR a ostatné administratívne výdavky (t. j. iné ako 
mzdové výdavky) v rámci okruhu 7 VFR. Toto rozdelenie nám umožňuje čo 
najefektívnejšie určiť, či sú zistené významné chyby „rozšírené“ (pozri bod 27). 

Hodnotíme systémy a podávame správy o výsledkoch 

23) Komisia, iné inštitúcie a orgány EÚ, orgány členských štátov, prijímateľské krajiny 
a regióny zriaďujú systémy na riadenie rizík pre rozpočet a dohľad 
nad správnosťou transakcií a jej zaistenie. Preskúmavanie týchto systémov je 
užitočné na to, aby sa určili okruhy, ktoré možno zlepšiť. Výsledky tejto práce 
okrem toho prispievajú k nášmu posúdeniu rizika. 

24) Na každý okruh VFR, vrátane príjmov, sa vzťahuje množstvo jednotlivých 
systémov. Výsledky našej systematickej práce predkladáme spolu 
s odporúčaniami na zlepšenie. 

Ako dospievame k stanoviskám vo vyhlásení o vierohodnosti 

25) Svoje stanovisko opierame o dostatočné, relevantné a spoľahlivé audítorské 
dôkazy o správnosti transakcií, na ktorých je založená konsolidovaná účtovná 
závierka EÚ. Na získanie týchto dôkazov vykonávame testovanie transakcií 
a preskúmanie riadiacich a kontrolných systémov, o čom informujeme 
v kapitolách 3 – 9. Na základe tejto práce môžeme zaujať informované stanovisko 
k otázke, či chyby v celkovom súbore prekračujú prah významnosti, alebo nie. 

26) V prípade, že zistíme významnú chybovosť a stanovíme jej vplyv na audítorské 
stanovisko, musíme určiť, či sú chyby alebo absencia audítorských dôkazov 
„rozšírené“. Uplatňujeme pri tom usmernenie uvedené v medzinárodných 
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audítorských štandardoch (ISA) 705 (revidované)46 (v súlade s naším mandátom 
rozširujeme platnosť tohto usmernenia aj na otázky zákonnosti a správnosti). 
V prípade, že sú chyby významné a rozšírené, predkladáme záporné stanovisko. 

27) Chyba alebo absencia audítorských dôkazov sa považujú za „rozšírené“, ak sa 
podľa úsudku audítora neobmedzujú na konkrétne prvky, účty alebo položky 
finančných výkazov (t. j. vyskytujú sa na rôznych účtoch alebo v rôznych 
testovaných transakciách). Aj ak sú takto obmedzené, stále sú rozšírené, ak tvoria 
alebo môžu tvoriť značnú časť finančných výkazov alebo ak sa týkajú zverejnenia 
informácií, ktoré sú zásadné pre pochopenie finančných výkazov osobami, ktoré 
ich využívajú. 

ČASŤ 3 – Audítorské postupy v súvislosti s podvodmi 

28) Identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností v konsolidovanej 
účtovnej závierke, ako aj riziko významného porušenia požiadaviek právnych 
predpisov EÚ v súvislosti s príslušnými transakciami, či už z dôvodu podvodu alebo 
chyby. 

29) Navrhujeme a vykonávame audítorské postupy prijímané v reakcii na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré predstavujú dostatočný a primeraný základ 
na vyjadrenie stanoviska. Prípady významných nesprávností alebo porušenia 
pravidiel vyplývajúce z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré vznikli 
v dôsledku chýb, pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné 
opomenutia, skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej kontroly. 
V takýchto prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie. 

30) Ak máme dôvod na podozrenie, že došlo k podvodnej činnosti, oznámime to 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Úrad OLAF zodpovedá 
za vykonanie následného administratívneho vyšetrovania. Okrem toho 
od roku 2021 postupujeme Európskej prokuratúre (EPPO) všetky podozrenia 
z trestných činov patriacich do jej právomoci, ktoré vyplynú z našej audítorskej 
práce alebo z informácií, ktoré nám boli oznámené. Európska prokuratúra tieto 
prípady následne preskúma a rozhodne o tom, či začne vyšetrovanie trestného 
činu. Úradu OLAF a Európskej prokuratúre oznamujeme niekoľko prípadov ročne. 

                                                      
46 Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) 705 (revidované), Zmeny stanoviska v nezávislej 

audítorskej správe. 
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ČASŤ 4 – Súvislosť medzi audítorským stanoviskom k spoľahlivosti účtovnej závierky 
a audítorským stanoviskom k správnosti transakcií 

31) Vydali sme: 

a) audítorské stanovisko ku konsolidovanej účtovnej závierke EÚ za skončený 
rozpočtový rok; 

b) audítorské stanoviská k správnosti príslušných príjmov a príslušných 
výdavkov, ktoré slúžia ako podklad závierky. 

32) Naša práca a stanoviská sú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných 
inštitúcií INTOSAI. 

33) Keď audítori vydávajú audítorské stanoviská k spoľahlivosti účtovnej závierky 
aj k správnosti príslušných transakcií, ktoré slúžia ako jej podklad, v štandardoch 
sa uvádza, že pozmenené stanovisko k správnosti transakcií automaticky nevedie 
k pozmeneniu stanoviska k spoľahlivosti účtovnej závierky. 
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Kapitola 2 

Rozpočtové a finančné riadenie 
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Úvod 2.1. 

Rozpočtové a finančné riadenie v roku 2021 2.2. – 2.39. 
Plnenie rozpočtu bolo v prípade záväzkov nízke,  
ale v prípade platieb vysoké 2.2. – 2.16. 
Neskoré prijatie nariadení viedlo k nízkej miere čerpania viazaných 
rozpočtových prostriedkov 2.4. – 2.8. 

Využili sa takmer všetky platobné rozpočtové prostriedky 2.9. – 2.11. 

Čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF na roky 2014 – 2020 sa zvýšilo 2.12. – 2.16. 

Suma rozpočtových presunov sa zvýšila 2.17. – 2.19. 

Vykonávanie nástroja NGEU sa začalo v roku 2021 2.20. – 2.25. 
V rozsahu plnenia záväzkov boli výrazné rozdiely medzi programami 
financovanými z nástroja NGEU 2.20. – 2.23. 

Mnohé členské štáty dostali predbežné financovanie grantov 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Španielsko dostalo 
platbu za dosiahnutie čiastkových cieľov 2.24. – 2.25. 

Neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ a nástroja NGEU dosiahli 
rekordnú výšku 341,6 mld. EUR. 2.26. – 2.32. 

Platby konečným príjemcom finančných nástrojov v rámci 
zdieľaného riadenia sa v roku 2020 konečne zvýšili 2.33. – 2.36. 

Mimorozpočtové nástroje vonkajšej činnosti sú teraz 
začlenené do rozpočtu EÚ 2.37. 

Stále nie sú podávané komplexné správy o ochorení 
COVID-19 2.38. – 2.39. 
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Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine zvyšuje riziká 
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Úvod 
2.1. V tejto kapitole predstavujeme hlavné problémy rozpočtového a finančného 
riadenia, ktoré sme zistili pri svojej práci týkajúcej sa roku 2021, ktorý je prvým rokom 
nového viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 20271. Naša analýza 
zahŕňa aj dodatočné financovanie vyplývajúce z nástroja NextGenerationEU (NGEU)2, 
ktorého cieľom je podporiť oživenie po pandémii COVID- 19. V tejto kapitole 
informujeme aj o rozpočtových a finančných rizikách a výzvach, ktorým môže EÚ 
v budúcich rokoch čeliť. Táto kapitola vychádza z nášho preskúmania plnenia rozpočtu 
EÚ a z dokumentov uverejnených Komisiou a inými zainteresovanými stranami. 
Zohľadňuje aj prácu vykonanú v súvislosti s našou výročnou správou, osobitnými 
správami, preskúmaniami a stanoviskami. 

  

                                                      
1 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec 

na roky 2021 – 2027. 

2 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2094, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie 
na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19. 
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Rozpočtové a finančné riadenie 
v roku 2021 

Plnenie rozpočtu bolo v prípade záväzkov nízke, ale v prípade 
platieb vysoké 

2.2. V tomto oddiele analyzujeme, ako prebiehalo plnenie rozpočtu EÚ v roku 2021. 
Výdavky financované prostredníctvom prenesených rozpočtových prostriedkov 
a pripísaných príjmov sme z tejto analýzy vylúčili, pretože nie sú súčasťou prijatého 
rozpočtu a podliehajú odlišným pravidlám. Naša analýza zahŕňa aj dodatočné sumy 
vyplývajúce z nástroja NGEU. Pokrytie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je 
obmedzené na grantovú zložku a nezahŕňa úverovú zložku, ktorá je oddelená od 
rozpočtu EÚ. 

2.3. Prijatý rozpočet EÚ na rok 2021 mal viac platobných rozpočtových prostriedkov 
ako viazaných rozpočtových prostriedkov. Je to po prvýkrát za posledných 40 rokov, čo 
k tomu došlo. V minulosti3 sme požadovali, aby bola zachovaná riadna rovnováha 
medzi platobnými a viazanými rozpočtovými prostriedkami a aby boli k dispozícii 
dostatočné platobné prostriedky. 

Neskoré prijatie nariadení viedlo k nízkej miere čerpania viazaných 
rozpočtových prostriedkov 

2.4. Rozpočtový orgán schválil pôvodný rozpočet vo výške 164,3 mld. EUR 
na viazané rozpočtové prostriedky, ako aj šesť opravných rozpočtov, z ktorých štyri 
sumu viazaných rozpočtových prostriedkov zmenili. Konečný rozpočet na viazané 
rozpočtové prostriedky bol 166,8 mld. EUR, čo je nad stropom VFR vo výške 
163,5 mld. EUR (pozri ilustráciu 2.1). Umožnilo to zavedenie osobitných nástrojov, ako 
je nástroj flexibility a rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc, ktoré môže EÚ použiť 
na flexibilnú reakciu na nepredvídané okolnosti. 

                                                      
3 Pozri bod 2.48 našej výročnej správy za rok 2016, bod 2.48 našej výročnej správy 

za rok 2018 a bod 2.52 našej výročnej správy za rok 2019. 
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2.5. V priebehu roka 2021 bola viazaná suma v celkovej výške 113,4 mld. EUR: len 
68 % celkovej dostupnej sumy. Táto miera je mimoriadne nízka, dokonca nižšia ako 
v roku 2014, ktorý bol prvým rokom predchádzajúceho VFR (77 %). 

2.6. Legislatívny balík, z ktorého vychádza VFR na roky 2021 – 2027, pozostáva 
z nariadenia o VFR4, ktoré Komisia pôvodne navrhla v máji 2018 a ktoré bolo prijaté až 
v decembri 2020, a zo série odvetvových nariadení, ktoré boli všetky schválené 
po začatí VFR. Pokiaľ ide o poľnohospodárske fondy5, na obdobie 2021 – 2022 bolo 
schválené prechodné obdobie. Oneskorenie pri prijímaní odvetvových právnych 
predpisov bolo výrazne väčšie ako na začiatku VFR na roky 2014 – 2020. Oneskorenia 
boli vo veľkej miere dôsledkom pandémie COVID-19 a druhého návrhu Komisie 
týkajúceho sa VFR, ktorý bol vydaný v máji 2020. 

2.7. V našej výročnej správe za rok 20206 sme poukázali na riziko, že implementácia 
fondov zdieľaného riadenia v rámci VFR na roky 2021 – 2027 by sa mohla oneskoriť, 
pretože nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) bolo prijaté neskoro7. Poukázali 
sme aj na riziko tlaku na administratívne zdroje Komisie a členských štátov v dôsledku 
potreby urýchliť čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF) v rámci VFR na roky 2014 – 2020 a dostupnosti 
dodatočných finančných prostriedkov (NGEU). 

                                                      
4 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093. 

5 Nariadenie (EÚ) 2020/2220, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa 
podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022. 

6 Pozri našu výročnú správu za rok 2020, body 2.23 – 2.31. 

7 Nariadenie EÚ) 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde 
na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, 
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 
politiku. 
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2.8. Oneskorenia pri prijímaní odvetvových nariadení v roku 2021 spomalili 
spustenie nových programov, najmä v prípade ôsmich fondov zdieľaného riadenia 
v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach8. Pre týchto osem fondov zdieľaného 
riadenia sa použili len 2 % disponibilnej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov. 
Využitie viazaných rozpočtových prostriedkov v prípade troch najväčších fondov 
(Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond) bolo 
nižšie ako 1 %. Tieto výdavky súviseli s položkami, ako je technická pomoc. V dôsledku 
toho je podľa ustanovení nariadenia o VFR9 potrebné z celkovej dostupnej sumy 
50,1 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov fondov v rámci zdieľaného 
riadenia presunúť z roku 2021 do rozpočtových rokov 2022 – 2025 v rovnakom pomere 
(25 %) takmer 49 mld. EUR. Súvisiace platby členským štátom budú preto vykonané 
neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. 

Využili sa takmer všetky platobné rozpočtové prostriedky 

2.9. Pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, rozpočtový orgán schválil 
pôvodný rozpočet vo výške 166,1 mld. EUR, ktorý bol takmer totožný so stropom 
stanoveným v nariadení o VFR na rok 2021. Dvoma opravnými rozpočtami sa zvýšila 
disponibilná suma platobných rozpočtových prostriedkov o 2,0 mld. EUR, čím sa 
konečný rozpočet zvýšil na 168,0 mld. EUR10. Podobne ako v prípade viazaných 
rozpočtových prostriedkov bolo toto prekročenie stropu VFR umožnené použitím 
osobitných nástrojov. Využili sa takmer všetky platobné rozpočtové prostriedky, ktoré 
boli k dispozícii v rozpočte EÚ. Platby dosiahli výšku 163,6 mld. EUR, čo je 97 % 
celkových dostupných rozpočtových prostriedkov (pozri ilustráciu 2.1). Z celkovej 
hodnoty platieb uskutočnených v roku 2021 sa 46 % použilo na pokrytie potrieb EŠIF 
na roky 2014 – 2020. 

                                                      
8 Ôsmimi fondmi zdieľaného riadenia podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach sú 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Fond 
na spravodlivú transformáciu, Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond, Fond 
pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory 
na riadenie hraníc a vízovú politiku. 

9 Článok 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093. 

10  Rozdiel vznikol v dôsledku zaokrúhľovania. 
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Ilustrácia 2.1 – Plnenie rozpočtu v roku 2021 

 
Pozn.: Tieto sumy sú zaokrúhlené. 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021, správ o plnení 
rozpočtu z účtovného systému Komisie a vysvetliviek. 

2.10. Po zohľadnení dodatočných platieb vo výške 62,6 mld. EUR z pripísaných 
príjmov (najmä grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) 
a prenosov vo výške 1,8 mld. EUR z roku 2020 dosiahli platby v roku 2021 celkovú 
výšku 228,0 mld. EUR. 

2.11. Platby v roku 2021 boli v dostatočnej miere v rámci stropov pre platby. 
Neboli požadované žiadne platby z nových fondov v rámci zdieľaného riadenia, bolo 
k dispozícii dostatok platobných rozpočtových prostriedkov, aby bolo možné uspokojiť 
zostávajúcu vysokú úroveň žiadostí o platby z EŠIF na roky 2014 – 2020. Podľa 
dlhodobej prognózy Komisie11 by mal mať VFR dostatočné platobné rozpočtové 
prostriedky na pokrytie platobných potrieb v budúcich rokoch. 

                                                      
11 Správa Komisie o dlhodobej prognóze budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných 

tokov z rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027, COM(2021) 343 final. 
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Čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF na roky 2014 – 2020 sa zvýšilo 

2.12. Ako sa uvádza v bodoch 2.6 – 2.8, implementácia fondov v rámci zdieľaného 
riadenia podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach vo VFR na roky 2021 – 2027 
nezačala tak, ako sa plánovalo. V roku 2021 sa v rámci týchto fondov nevykonali 
takmer žiadne platby. 

2.13. Počas roka 2021 členské štáty naďalej čerpali finančné prostriedky z EŠIF 
z obdobia VFR na roky 2014 – 2020. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV) navyše dostal na roky 2021 a 2022 pridelené dodatočné rozpočtové 
prostriedky z VFR na roky 2021 – 2027 (28,1 mld. EUR). 

2.14. Na konci roka 2021 predstavovali celkové kumulatívne platby za operačné 
programy EŠIF na roky 2014 – 2020 331,1 mld. EUR z celkovej sumy 492 mld. EUR 
(67 %). Zvyšná suma 160,9 mld. EUR by sa mala vyplatiť a zostatok by sa mal zrušiť 
ukončením programov do konca roka 2025, s výnimkou EPFRV, ktorý bude ukončený 
v roku 2027. Táto suma tvorí väčšinu neuhradených záväzkov rozpočtu EÚ vo výške 
251,7 mld. EUR na konci roka 2021 (pozri bod 2.26). V roku 2021 bolo ročné čerpanie 
prostriedkov vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Platby sa zvýšili zo 72 mld. EUR 
v roku 2020 na 75,1 mld. EUR v roku 2021 (okrem NGEU). Na ilustrácii 2.2 
prezentujeme kumulatívne miery čerpania pre každý EŠIF s výnimkou zdrojov 
Next Generation EU. 
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Ilustrácia 2.2 – Čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF na roky 
2014 – 2020 (okrem zdrojov NGEU) 

 
Akronymy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), iniciatíva na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí (YEI), Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (FEAD). 

(*) Červená čiara označuje mieru čerpania bez dodatočných rozpočtových prostriedkov na roky 2021 
a 2022 vo výške 28,1 mld. EUR z VFR na roky 2021 – 2027. 
(**) YEI zahŕňa zodpovedajúcu zložku ESF. 

Zdroj: EDA na základe údajov z dokumentu Commission ESIF 2014 – 2020 EU payments (daily update). 

2.15. Okrem Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) je miera čerpania 
prostriedkov v rámci všetkých európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v rozmedzí 10 percentuálnych bodov. To zahŕňa EPFRV, ktorý by mal mieru čerpania 
79 % namiesto 62 %, ak by sa vylúčilo pridelenie dodatočných zdrojov opísané 
v bode 2.13. 

2.16. Ako vyplýva z ilustrácie 2.3, kumulatívne čerpanie prostriedkov z EŠIF 
členskými štátmi sa výrazne líši. Írsko, Fínsko, Cyprus a Estónsko (v zostupnom poradí 
podľa čerpania) dostali viac ako 75 % súm, ktoré im boli pridelené (okrem nástroja 
NGEU). Na druhej strane Chorvátsko, Slovensko, Malta, Dánsko a Rumunsko 
(vo vzostupnom poradí čerpania) dostali menej ako 60 % svojich viazaných súm. 
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Vzhľadom na blížiace sa ukončenie programov je tlak na čerpanie všetkých finančných 
prostriedkov, aby sa zabránilo zrušeniu záväzkov, obzvlášť veľký v prípade niektorých 
členských štátov. 

Ilustrácia 2.3 – Úroveň čerpania EŠIF v období 2014 – 2020 
(okrem zdrojov NGEU) 

 
Pozn.: Údaje zahŕňajú dodatočné pridelenie zdrojov pre EPFRV. 

Zdroj: EDA na základe údajov z dokumentu Commission ESIF 2014 – 2020 EU payments (daily update). 
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Suma rozpočtových presunov sa zvýšila 

2.17. V nariadení o rozpočtových pravidlách12 sa vymedzujú pravidlá 
uskutočňovania rozpočtových presunov, ktoré závisia od štruktúry rozpočtu EÚ. 
Niektoré presuny rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými riadkami si vyžadujú 
rozhodnutie rozpočtového orgánu. Iné presuny môže vykonať príslušná inštitúcia EÚ 
samostatne. 

2.18. VFR na roky 2021 – 2027 má novú rozpočtovú štruktúru, ktorá viedla 
k lepšiemu zmapovaniu programov v rozpočte. Okruhy VFR sa teraz skladajú 
zo špecifických politických klastrov a každý program patrí do jedného klastra politík. 
Táto nová rozpočtová štruktúra umožňuje Komisii presunúť rozpočtové prostriedky 
v rámci programu bez toho, aby najprv získala rozhodnutie rozpočtového orgánu, 
aj keď jednotlivé aspekty programu riadia rôzne generálne riaditeľstvá. Európsky 
parlament vyjadril obavy týkajúce sa zabezpečenia toho, aby rozpočtový orgán mohol 
uplatňovať dostatočnú kontrolu presunov v rámci programov v súlade s novou 
štruktúrou13. 

2.19. Porovnali sme hodnotu presunov Komisie v roku 2020 a 2021 a zistili sme, 
že sumy presunov sa zvýšili, najmä sumy platobných rozpočtových prostriedkov (pozri 
ilustráciu 2.4). Takisto sme zaznamenali, že zároveň narástli aj presuny, ktoré si 
vyžadujú rozhodnutie rozpočtového orgánu. 

                                                      
12 Články 30 až 32 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách 

vzťahujúcich sa všeobecný rozpočet Únie. 

13 Bod 41 2021/2162(INI). 
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Ilustrácia 2.4 – Porovnanie sumy rozpočtových presunov vykonaných 
Komisiou v roku 2020 a 2021 

 
Zdroj: EDA na základe rozhodnutí rozpočtového orgánu o presunoch a údajoch získaných od Komisie. 

Vykonávanie nástroja NGEU sa začalo v roku 2021 

V rozsahu plnenia záväzkov boli výrazné rozdiely medzi programami 
financovanými z nástroja NGEU 

2.20. Dočasný nástroj NGEU začal fungovať v júni 2021 nadobudnutím účinnosti 
nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch14, ktorým sa povoľujú súvisiace pôžičky. 
Komisia môže viazať finančné prostriedky v rámci nástroja NGEU 
do 31. decembra 2023 a môže uskutočňovať platby do 31. decembra 2026. 

2.21. Nástroj Next Generation EU tvorí: 

— grantová zložka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá predstavuje 
nenávratnú podporu členským štátom až do výšky 338,0 mld. EUR, 

— dodatočné financovanie programov EÚ vo výške 83,1 mld. EUR, 

— úverová zložka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá je návratnou 
podporou pre členské štáty a nie je súčasťou našej analýzy. 

                                                      
14 Rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie. 
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2.22. Do konca roka 2021 dosiahli záväzky v rámci finančných prostriedkov z NGEU 
výšku 143,5 mld. EUR. Predbežné financovanie a platby predstavovali viac ako 
53,6 mld. EUR. Viac informácií sa nachádza na ilustrácii 2.5 a v prílohe 2.1. 

Ilustrácia 2.5 – Vykonávanie nástroja NGEU 

 
(*) Financovanie pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT EU). 
(**) REACT EU – financovanie EÚ pre Európsky sociálny fond a Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (pozri bod 2.13). 

Pozn.: Sumy sú zaokrúhlené. 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021, správ o plnení 
rozpočtu z účtovného systému Komisie. 
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2.23. Rýchlosť viazania finančných prostriedkov z nástroja NGEU v rámci rôznych 
programov sa výrazne líšila. Napríklad v prípade EFRR, Európskeho sociálneho fondu 
a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby bola suma viazaná v rámci 
nástroja NGEU vysoká a použila sa na financovanie existujúcich programov v rámci VFR 
na roky 2014 – 2020. Úroveň záväzkov však bola veľmi nízka v prípade Fondu 
na spravodlivú transformáciu15 a mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)16. 
Podľa Komisie bol pomalý začiatok Fondu na spravodlivú transformáciu spôsobený 
oneskorením pri prijímaní príslušného nariadenia. V prípade rescEU boli oneskorenia 
spôsobené najmä potrebou objasniť rozsah pôsobnosti tohto nástroja. K oneskoreniam 
prispel aj čas potrebný na zapojenie novovytvoreného Európskeho úradu 
pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA)17. 

Mnohé členské štáty dostali predbežné financovanie grantov 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Španielsko dostalo 
platbu za dosiahnutie čiastkových cieľov 

2.24. Na získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti museli 
členské štáty predložiť Komisii svoje národné plány obnovy a odolnosti. Komisia plány 
posudzuje a Rada ich schvaľuje. Do konca roka 2021 Rada schválila 22 národných 
plánov obnovy a odolnosti a 20 členských štátov spoločne získalo predbežné 
financovanie vo výške 36,4 mld. EUR (do 13 % ich celkových pridelených grantov). 

2.25. Zostávajúce sumy sa vyplatia na základe splnenia čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady uvedenom 
v článku 20 ods. 1 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti18. 
V roku 2021 dostal takúto platbu jeden členský štát, Španielsko (10,0 mld. EUR). 
Na ilustrácii 2.6 sú znázornené vyplatené sumy na rok 2021 a zostávajúce pridelené 
prostriedky Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre členské štáty 
so schválenými národnými plánmi obnovy a odolnosti. 

                                                      
15 Nariadenie (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. 

16 Rozhodnutie (EÚ) 2019/420 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany. 

17 Oznámenie Komisie, ktorým sa zavádza úrad HERA, Európsky úrad pre pripravenosť 
a reakcie na núdzové zdravotné situácie, ďalší krok k dokončeniu európskej zdravotnej únie, 
COM(2021) 576 final. 

18 Nariadenie (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti. 
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Ilustrácia 2.6 – Granty z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
podľa členských štátov: úhrady za rok 2021 a zostávajúce pridelené 
prostriedky* 

 
(*) Iba členské štáty so schválenými národnými plánmi obnovy a odolnosti k 31. decembru 2021. 

Pozn.: Platby Luxembursku a Malte sa neprejavujú z dôvodu nízkych súm. Írsko nepožiadalo o predbežné 
financovanie a Fínsko dostalo predbežné financovanie až v januári 2022. 

Zdroj: EDA na základe údajov z hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti Komisie. 

Neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ a nástroja NGEU dosiahli 
rekordnú výšku 341,6 mld. EUR. 

2.26. Neuhradené záväzky na konci roka 2021 dosiahli celkovú výšku 
341,6 mld. EUR, 251,7 mld. EUR súviselo s rozpočtom EÚ a 89,9 mld. EUR s nástrojom 
NGEU. Neuhradené záväzky rozpočtu EÚ sa výrazne znížili z historického maxima 
303,2 mld. EUR na konci roka 2020, a to najmä v dôsledku oneskorení so začatím 
vykonávania fondov zdieľaného riadenia v rámci VFR na roky 2021 – 2027 (pozri 
body 2.6 – 2.8). 
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2.27. Na ilustrácii 2.7 sú uvedené celkové neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ 
aj z nástroja NGEU na konci roka 2021 v členení podľa roku vzniku. 

Ilustrácia 2.7 – Neuhradené záväzky na konci roka 2021 podľa roku 
vzniku 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021, správ o plnení 
rozpočtu z účtovného systému Komisie. 

2.28. Ako vyplýva z ilustrácie 2.8, spoločná poľnohospodárska politika (SPP) 
(okruh 3) a politika (SPP) (okruh 3) a politika súdržnosti (okruh 2a) spolu predstavujú 
64 % neuhradených záväzkov z rozpočtu EÚ na konci roka 2021. Podľa Komisie19 môže 
byť vykonávanie SPP aj politiky súdržnosti ovplyvnené aj ďalšou dostupnosťou 
finančných prostriedkov z nástroja NGEU, a to okrem oneskorení vyplývajúcich 
z neskorého prijatia príslušných právnych predpisov, najmä v dôsledku pandémie 
COVID-19. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, s. 5, 6. 
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Ilustrácia 2.8 – Neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ a nástroja NGEU 
podľa okruhov VFR na konci roka 2021 

 
Pozn.:  
Okruh 2b zahŕňa neuhradené záväzky Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
Okruh 7 sa nevykazuje z dôvodu nízkej sumy neuhradených záväzkov. 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021. 

2.29. Minulý rok sme zistili20, že podstatné zvýšenie neuhradených záväzkov 
rozpočtu EÚ od roku 2014 do roku 2020 bolo spôsobené tým, že záväzky boli každý rok 
výrazne vyššie ako platby. To viedlo k zvýšeniu neuhradených záväzkov 
o 105,9 mld. EUR za dané obdobie, čiastočne kompenzovaných zrušením viazanosti 
vo výške 25,1 mld. EUR, čo malo za následok čistý nárast o 80,8 mld. EUR 
(z 222,4 mld. EUR na 303,2 mld. EUR). Treba poznamenať, že v rokoch 2014 – 2020 
celková suma zrušených záväzkov predstavovala len malú časť (2,3 %) celkovej viazanej 
sumy (1 081,7 mld. EUR) na rovnaké obdobie. 

                                                      
20 Pozri našu výročnú správu za rok 2020, bod 2.10. 
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2.30. Na základe najnovších dostupných odhadov Komisie (2021) očakávame, 
že kombinované neuhradené záväzky (rozpočet EÚ a nástroj NGEU) sa v roku 2023 
zvýšia na 460 mld. EUR (pozri ilustráciu 2.9) a následne sa opäť znížia. Platby v rámci 
nástroja NGEU majú byť dokončené do konca roka 2026, v ktorom by nemali zostať 
žiadne ďalšie neuhradené záväzky z nástroja NGEU. Vojenská agresia zo strany Ruska 
voči Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022, vyvolala neistoty, ktoré sa v týchto 
odhadoch nezohľadňujú (pozri bod 2.52). 

Ilustrácia 2.9 – Vývoj neuhradených záväzkov, záväzkov a platieb na roky 
2014 až 2021 a prognóza na roky 2022 až 2027 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za roky 2014 – 2021. Pokiaľ 
ide o prognózy do roku 2027: Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ 
a z rozpočtu EÚ (2021 – 2027), COM(2021) 343 final. 

2.31. Komisia predpokladá, že neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ dosiahnu v roku 
2027 317 mld. EUR, čo je o 14 mld. EUR viac ako 303,2 mld. EUR na konci roka 2020. 
Toto mierne zvýšenie je spôsobené najmä menším rozdielom medzi viazanými 
a platobnými rozpočtovými prostriedkami vo VFR na roky 2021 – 2027. Pri viacerých 
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príležitostiach21 sme poukázali na to, že neuhradené záväzky možno znížiť, ak platobné 
rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu prekročia viazané rozpočtové prostriedky 
a použijú sa. Podľa nášho názoru by to bolo v súlade s požiadavkou stanovenou 
v rozhodnutí o vlastných zdrojoch zachovať riadny pomer medzi viazanými 
a platobnými rozpočtovými prostriedkami22. 

2.32. Európsky parlament poukázal na to, že výška neuhradených záväzkov 
zodpovedá platobným rozpočtovým prostriedkom na dva celé roky. Podľa Parlamentu 
to predstavuje riziko pre hladké fungovanie rozpočtu EÚ v budúcnosti, čo ho vystavuje 
vážnemu tlaku a potenciálne ohrozuje jeho likviditu23. Európsky parlament požiadal 
Komisiu, aby prioritne vypracovala podrobný akčný plán na zníženie neuhradených 
záväzkov a predložila ho orgánu udeľujúcemu absolutórium. 

Platby konečným príjemcom finančných nástrojov v rámci 
zdieľaného riadenia sa v roku 2020 konečne zvýšili 

2.33. Finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia (FISM) poskytujú finančnú 
podporu z rozpočtu EÚ konečným príjemcom vo forme úverov, záruk a kapitálových 
investícií. Počas rokov 2007 – 2013 predstavovala viazaná suma finančných nástrojov 
v rámci zdieľaného riadenia 17,0 mld. EUR24 a v rokoch 2014 – 2020 to bolo 
21,6 mld. EUR25. 

                                                      
21 Pozri našu výročnú správu za rok 2018, body 2.18 – 2.21, našu výročnú správu za rok 2017, 

body 2.46 – 2.49 a našu výročnú správu za rok 2016, body 2.32 – 2.39.  

22 Článok 3.3 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053. 

23 Bod 9.12 správy o udelení absolutória za rozpočtový rok 2020 (2021/2106(DEC)), 
11. apríla 2022. 

24 Správa Komisie Financial engineering instruments, situation as at 31 March 2017, tabuľka 2, 
s. 26. 

25 Správa Komisie Financial instruments under the European Structural and Investment Funds, 
situation as at 31 December 2020, strana 8. 
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2.34. Zo správy Komisie o vykonávaní finančných nástrojov v rámci zdieľaného 
riadenia vyplýva, že v prípade VFR na roky 2014 – 2020 bola suma skutočne vyplatená 
z rozpočtu EÚ na finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia na konci roka 2020 
14,2 mld. EUR. Po nízkej úrovni platieb konečným príjemcom od roku 2014 do roku 
2019 sa výška platieb v roku 2020 rýchlo zvýšila, čím sa celková suma platieb konečným 
príjemcom do konca roka 2020 zvýšila na 10,3 mld. EUR. Stále však predstavuje len 
47 % celkovej sumy vyčlenenej na nástroje (pozri ilustráciu 2.10). 

Ilustrácia 2.10 – Záväzky a platby pre finančné nástroje v rámci 
zdieľaného riadenia od roku 2014 do roku 2020 

 
Pozn.: Informácie za rok 2015 sa kumulatívne týkajú rokov 2014 a 2015. 

Zdroj: EDA na základe údajov zo správy Komisie s názvom Financial instruments under the European 
Structural and Investment Funds Summaries of the data on the progress made in financing and 
implementing the financial instruments for the programming period 2014 – 2020 in accordance with 
Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council, 2015 – 2020. 
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2.35. Analyzovali sme údaje Komisie o finančných nástrojoch v rámci zdieľaného 
riadenia a zistili sme výrazné rozdiely vo vykonávaní medzi členskými štátmi26. 
Do konca roka 2020 zaplatili dva členské štáty viac než 70 % viazaných súm konečným 
príjemcom (Fínsko a Rakúsko), zatiaľ čo v ďalších piatich členských štátoch zostala 
úroveň platieb konečným príjemcom pod 30 % (Slovinsko, Estónsko, Portugalsko, 
Bulharsko a Cyprus) (pozri ilustráciu 2.11). 

Ilustrácia 2.11 – Percentuálne podiely platieb konečným príjemcom 
z celkových súm viazaných z rozpočtu EÚ na finančné nástroje v rámci 
zdieľaného riadenia na konci roka 2020 

 
Pozn.: Dánsko, Írsko a Luxembursko nevyužívajú finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia. 

Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých Komisiou. 

                                                      
26 Naše analýzy týkajúce sa vykonávania a nákladov na riadenie zahŕňajú len finančné nástroje 

v rámci zdieľaného riadenia v rámci EFRR a KF, ktoré spolu tvoria 95 % celkových viazaných 
súm. 
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2.36. Preskúmali sme aj podiel nákladov na riadenie uhradených na úrovni 
členských štátov na celkových uskutočnených platbách vrátane vnútroštátneho 
spolufinancovania pre finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia. Zistili sme, 
že náklady na riadenie predstavovali 3,6 % celkových platieb na finančné nástroje 
v rámci zdieľaného riadenia vo VFR na roky 2014 – 2020. Ide však o priemer, keďže 
reálna miera sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. Napríklad vo Švédsku 
predstavovali náklady na riadenie viac ako 10 % celkových platieb na finančné nástroje 
v rámci zdieľaného riadenia. Na druhej strane v Rakúsku a Belgicku nevykazovali 
finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia žiadne náklady na riadenie (pozri 
ilustráciu 2.12). Komisia nás informovala, že pri ukončení programu vykoná konečné 
overenie oprávnenosti nákladov na riadenie. 

Ilustrácia 2.12 – Podiel nákladov na riadenie na celkových platbách 
na finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia vo VFR 
na roky 2014 – 2020 na konci roka 2020 

 
Pozn.: Celkové platby na finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia zahŕňajú vnútroštátne 
spolufinancovanie. 

Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých Komisiou. 
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Mimorozpočtové nástroje vonkajšej činnosti sú teraz začlenené 
do rozpočtu EÚ 

2.37. Jednou z kľúčových zmien VFR na roky 2021 – 2027 bolo začlenenie väčšiny 
akcií, ktoré boli predtým financované z Európskych rozvojových fondov (ERF), 
do rozpočtu EÚ prostredníctvom Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI). Nástroj NDICI nahradil 11 bývalých nástrojov predchádzajúceho 
VFR a ERF27. Viazané rozpočtové prostriedky v rámci tohto nástroja predstavujú 72 % 
celkovej sumy, ktorá je k dispozícii pre okruh 6 („Susedstvo a svet“) VFR na roky 
2021 – 2027. Ilustrácia 2.13 poskytuje prehľad štruktúry nástroja NDICI a rozdelenie 
finančných prostriedkov, ktoré naň boli pridelené vo VFR na roky 2021 – 2027 vo výške 
79,5 mld. EUR. 

                                                      
27 Predchádzajúce nástroje, ktoré NDICI nahradil, sú: nástroj rozvojovej spolupráce (DCI), 

Európsky rozvojový fond (ERF), európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), 
nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj partnerstva (PI), nástroj na podporu stability 
a mieru (IcSP), mandát na poskytovanie vonkajších úverov (ELM), Garančný fond 
pre vonkajšiu činnosť (GFEA), Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) a jeho záručný 
fond a makrofinančná pomoc (MFA). Na účely tohto zoznamu sa spoločné vykonávacie 
nariadenie (nariadenie (EÚ) č. 236/2014) takisto považuje za nástroj nahradený nástrojom 
NDICI. 
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Ilustrácia 2.13 – Štruktúra a výška viazaných rozpočtových prostriedkov 
nástroja NDICI v období VFR na roky 2021 – 2027 

 
Zdroj: EDA na základe nariadenia (EÚ) 2021/947, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce. 
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Stále nie sú podávané komplexné správy o ochorení COVID-19 

2.38. V našej výročnej správe za rok 2020 sme odporučili, aby Komisia 
štandardizovala zaznamenávanie rozpočtových výdavkov EÚ na účely súvisiace 
s ochorením COVID-19 a podávala o nich správu rozpočtovému orgánu aspoň raz 
ročne, a to tak dlho, ako to bude považované za potrebné28. Komisia toto odporúčanie 
prijala len čiastočne a uviedla, že nemá v úmysle vypracovať ďalšie správy o výdavkoch 
súvisiacich s ochorením COVID-19 z rozpočtu EÚ. 

2.39. V roku 2021 EÚ pokračovala vo financovaní určitých opatrení súvisiacich 
s ochorením COVID-19 zo svojho rozpočtu29. Napríklad v opravnom rozpočte č. 1 boli 
pridelené ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 216 mil. EUR a platobné 
rozpočtové prostriedky vo výške 208 mil. EUR na nástroj núdzovej podpory a Európske 
centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb s cieľom podporiť ich reakciu na COVID-19. 
V opravnom rozpočte č. 6 sa na NDICI vyčlenilo ďalších 450 mil. EUR vo viazaných 
aj platobných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné darovať 200 miliónov 
dávok vakcín krajinám mimo EÚ. Rovnako ako v roku 2020 Komisia v roku 2021 
neuverejnila komplexnú správu o výdavkoch súvisiacich s ochorením COVID-19 
financovaných z rozpočtu EÚ. Domnievame sa, že odporúčanie, ktoré sme vydali 
minulý rok, zostáva v platnosti. 

                                                      
28 Pozri našu výročnú správu za rok 2020, odporúčanie 2.1. 

29 Napríklad Team Europe actions – opatrenia Tímu Európa zamerané na bezplatné vakcíny 
do iných krajín. 
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Riziká a výzvy 

Súbežné vykonávanie rôznych rozpočtových nástrojov 
v relatívne krátkom časovom období vytvára riziká a výzvy 

2.40. Vykonávanie väčšiny fondov zdieľaného riadenia v roku 2021, ktorý bol 
prvým rokom VFR, bolo veľmi pomalé v dôsledku oneskorení (pozri body 2.6 – 2.8). 
Okrem toho VFR na roky 2021 – 2027 poskytuje na ukončenie programov (n + 2) 
o jeden rok menej ako predchádzajúci VFR (n + 3). Hoci tento skrátený čas môže 
pomôcť znížiť neuhradené záväzky, môže predstavovať značnú výzvu, pokiaľ ide 
o využívanie fondov v rámci zdieľaného riadenia v období 2022 – 2029. 

2.41. Okrem čerpania fondov v rámci zdieľaného riadenia v období 2022 – 2029 sa 
EŠIF v rámci VFR na roky 2014 – 2020 majú naďalej implementovať až do ukončenia 
v roku 2025 (s výnimkou EPFRV, ktorý bude ukončený o dva roky neskôr), spolu 
s nástrojom NGEU do roku 2026 a všetkým ďalšími opatreniami zavedenými v súvislosti 
s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine. Výzvy, ktoré tieto súbežné činnosti 
predstavujú pre všetky orgány zodpovedné za riadenie a kontrolu týchto fondov 
s cieľom zabezpečiť súlad a správne finančné riadenie, na ktoré sme už minulý rok 
upozornili30, stále existujú a naše odporúčanie vydané v tom čase zostáva v platnosti. 

Celková expozícia rozpočtu EÚ sa v roku 2021 zvýšila, najmä 
v dôsledku zavedenia nástroja Next Generation EU 

2.42. Podmienený záväzok je záväzok, ktorý sa môže vyskytnúť v budúcnosti, ak 
nastane konkrétna udalosť. Celková expozícia rozpočtu EÚ voči podmieneným 
záväzkom sa v roku 2021 zvýšila o 146,0 mld. EUR (111 %) zo 131,9 mld. EUR 
na 277,9 mld. EUR. Dôvodom bola najmä emisia dlhopisov vo výške 91,0 mld. EUR 
na financovanie nástroja Next Generation EU v roku 202131 a zvýšenie sumy 
európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej 
situácii (SURE) poskytnutých členským štátom o 50,2 mld. EUR (pozri ilustráciu 2.14). 

                                                      
30 Pozri našu výročnú správu za rok 2020, body 2.27, 2.32 a 2.33. 

31 Z 91,0 mld. EUR bolo 18 mld. EUR vyplatených ako úvery z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, 46,4 mld. EUR vo forme grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a 7,2 mld. EUR ako príspevky na programy VFR. Zvyšná suma vo výške 19,4 mld. EUR ešte 
nebola vyplatená a zostáva v hotovosti a peňažných ekvivalentoch. 
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Ilustrácia 2.14 – Celková expozícia rozpočtu EÚ na konci roka 2021 
v členení podľa kategórií 

 
(*) Úvery EIB – členské štáty 0,6 mld. EUR, úvery platobnej bilancie 0,2 mld. EUR, úvery Euratomu – 
členské štáty 0,1 mld. EUR, rozdiel oproti celkovej sume je spôsobený zaokrúhlením. 
(**) Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) zaručuje 0,5 mld. EUR, úvery Euratomu – nečlenské 
krajiny 0,3 mld. EUR a NDICI – Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) 0,2 mld. EUR. 

Pozn.: Rozdiely sú spôsobené zaokrúhľovaním. 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021, poznámky 4.1.1 
a 4.1.2. 

2.43. „Celková expozícia“ je celková suma, ktorá môže vzniknúť rozpočtu EÚ 
v dôsledku všetkých možných udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcich rokoch. 
Preskúmali sme správy Komisie o expozícii rozpočtu EÚ podmieneným záväzkom32. 
V našej výročnej správe za rok 201933 sa analyzovala povaha tejto expozície a zavedené 
mechanizmy riadenia, pričom sa dospelo k záveru, že celková expozícia bola na konci 
roka 2019 udržateľná. Ako sa uvádza v bode 2.42, došlo k dvom kľúčovým podstatným 

                                                      
32 Správa Komisie o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, finančnej pomoci 

a podmienených záväzkoch, COM(2021) 676 Final, správa o rozpočtovej transparentnosti 
za rok 2020 a návrh všeobecného rozpočtu na rok 2022, pracovný dokument, časť XI. 

33 Pozri našu výročnú správu za rok 2019, body 2.22 – 2.34. 
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zmenám rizika, ktoré znáša rozpočet EÚ: doplnenie nástroja SURE v roku 2020 
a pridanie nástroja Next Generation EU v roku 2021. Komisia vo svojej poslednej 
správe (za rok 2020) považovala úroveň expozície rozpočtu EÚ na konci roka 2020 
za udržateľnú s dostatočne konzervatívnou úrovňou dôvery. Očakáva sa, že táto 
expozícia sa v rokoch 2022 a 2023 opäť zvýši, najmä v dôsledku nástroja NGEU (pozri 
ilustráciu 2.15). 

Ilustrácia 2.15 – Porovnanie minulej a možnej celkovej expozície 
rozpočtu EÚ na roky 2022 – 2023 

 
Zdroj: EDA na základe údajov dokumentu COM(2021) 676 Final a konsolidovanej ročnej účtovnej 
závierky EÚ za rok 2021. 

2.44. Celková expozícia sa môže rozčleniť podľa rokov. „Ročná expozícia“ je 
maximálna výška ročných platieb (kapitál a úroky) splatná z rozpočtu EÚ v danom 
rozpočtovom roku v prípade nesplácania všetkých splátok zaručených úverov. 
V roku 2021 predstavovala ročná expozícia 4,4 mld. EUR. Komisia odhaduje ročnú 
expozíciu na rok 2022 (vrátane expozície v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších 
úverov, makrofinančnej pomoci, úverov Euratomu krajinám mimo EÚ a finančnej 
pomoci členským štátom) na 7 mld. EUR. V prípade uplatnenia záruk sa domnievame, 
že rozpočet EÚ by mal byť schopný financovať túto úroveň ročnej expozície z dôvodu 
dostatočnej flexibility (pozri body 2.45 – 2.46). 
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Niekoľko mechanizmov chráni rozpočet EÚ pred rizikami 
spojenými s podmienenými záväzkami 

Priestor na manévrovanie v rámci stropu vlastných zdrojov sa zvýšil 

2.45. V roku 2021 nadobudlo účinnosť nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch34 
s cieľom vytvoriť väčší manévrovací priestor. Dostupný manévrovací priestor je rozdiel 
medzi stropom vlastných zdrojov a vlastnými zdrojmi skutočne vybranými 
na financovanie výdavkov plánovaných v rozpočte EÚ. Strop vlastných zdrojov je 
maximálna výška vlastných zdrojov, ktorú môže EÚ požadovať od členských štátov. 
Tento manévrovací priestor je k dispozícii pre všetky podmienené záväzky, ktoré môžu 
byť kryté z rozpočtu EÚ. 

2.46. Strop vlastných zdrojov sa zvýšil z 1,2 % na 1,4 % HND členských štátov. Toto 
zvýšenie o 0,2 % malo predovšetkým zohľadniť začlenenie ERF do rozpočtu EÚ (pozri 
bod 2.37) a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (čím sa znížil základ HND EÚ). 
Poskytuje aj dodatočnú bezpečnostnú rezervu v prípade veľkých a náhlych 
hospodárskych otrasov, ako je otras spôsobený pandémiou. 

2.47. Strop vlastných zdrojov bol ďalej zvýšený o 0,6 % na 2,0 % na pokrytie 
záväzkov NGEU do roku 2058. To znamená, že ak dôjde k vzniku akýchkoľvek 
podmienených záväzkov v rámci nástroja NGEU a v rozpočte EÚ nebudú k dispozícii 
finančné prostriedky, môžu sa finančné prostriedky potrebné na ich pokrytie vyžiadať 
od členských štátov. 

Protizáruky na úvery z nástroja SURE znižujú riziká, ktoré znáša 
rozpočet EÚ 

2.48. Pre nástroj SURE bol okrem záruky poskytovanej z rozpočtu EÚ zavedený 
systém protizáruky, v rámci ktorého sú všetky členské štáty povinné kryť riziko, ktoré 
znáša rozpočet EÚ, až do výšky 25 mld. EUR. Členské štáty prispievajú k celkovej výške 
protizáruky v pomere k svojmu relatívnemu podielu na celkovom hrubom národnom 
dôchodku (HND) EÚ. 

                                                      
34 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053. 
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Spoločný rezervný fond začal spájať záručné fondy v roku 2021 

2.49. Riziko, ktoré znáša rozpočet EÚ, možno znížiť zodpovedajúcimi finančnými 
aktívami. V nariadení o rozpočtových pravidlách35 sa vyžaduje vytvorenie spoločného 
rezervného fondu (SRF) a efektívnej miery tvorby rezerv (EPR) od začiatku VFR 
na roky 2021 – 2027. Ak dôjde k nesplácaniu, kryje spoločný rezervný fond čerpanie 
záruk vyplývajúcich z rozpočtových záruk a finančnej pomoci krajinám mimo EÚ ešte 
pred tým, ako bude využitý samotný rozpočet EÚ. Cieľom SRF je spojiť všetky záručné 
fondy EÚ s výnimkou fondov pre finančné nástroje, a zároveň zachovať medzi nimi také 
členenie, aby sumy mohli byť spojené s jednotlivými fondmi. Komisia očakáva, že zlepší 
efektívnosť spoločným riadením všetkých aktív spoločného rezervného fondu36. 

2.50. Od začiatku roka 2021 Komisia postupne prevádza aktíva existujúcich 
záručných fondov do SRF. Do konca roka 2021 boli prevedené aktíva vo výške 
12,3 mld. EUR. Ide o záručné fondy z predchádzajúceho VFR a nového záručného fondu 
InvestEU v rámci VFR na roky 2021 – 2027, ktorý začal fungovať v roku 2021 (pozri 
ilustráciu 2.16). Maximálna predpokladaná suma pre SRF do konca roka 2027 je 
25 mld. EUR. 

                                                      
35 Články 211 – 214 a článok 258 nariadenia (EÚ) 2018/1046. 

36 Oznámenie Komisie, Európskeho parlamentu a Rady o začatí fungovania spoločného 
rezervného fondu, COM(2021) 88 final. 
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Ilustrácia 2.16 – Zložky spoločného rezervného fondu na konci roka 2021 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za rok 2021. 

2.51. Cieľom efektívnej miery tvorby rezerv je optimalizovať celkovú úroveň tvorby 
rezerv. Na roky 2021 a 2022 bola efektívna miera tvorby rezerv stanovená na 100 % 
aktív spoločného rezervného fondu (12,3 mld. EUR na konci roka 2021). 
V nasledujúcich rokoch Komisia zohľadní všetky rizikové parametre a zistí, či okolnosti 
umožňujú stanoviť mieru tvorby rezerv pod 100 %. Komisia predpokladá37, 
že zoskupenie umožní mierne nižšiu úroveň zdrojov na pokrytie rizík spojených 
so zaručenými operáciami. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, s. 3. 
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Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine zvyšuje riziká 
pre rozpočet EÚ 

2.52. EÚ mobilizuje svoj rozpočet a zvyšuje flexibilitu, aby mohla reagovať 
na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine. Medzi opatrenia patrí humanitárna a núdzová 
pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou, ako napríklad „Kohézne opatrenia na podporu 
utečencov v Európe“ (CARE)38, a dodatočná likvidita, ktorá členským štátom umožní 
pokryť náklady spojené s vojnou, ako napríklad dodatočné predbežné financovanie 
zo zdrojov REACT-EU39. 

2.53. Okrem toho hrozí, že vojna spôsobí zníženie hospodárskeho rastu EÚ 
a zvýšenie inflácie40. Tieto faktory môžu ovplyvniť rozpočet EÚ rôznymi spôsobmi, 
napríklad zvýšením nákladov na prijaté úvery a pôžičky na nenávratnú podporu v rámci 
NGEU alebo zvýšením nákladov na investície, čo povedie k zvýšenému tlaku 
na rozpočet EÚ. 

2.54. V dôsledku vojny existuje aj zvýšené riziko vzniku podmienených záväzkov 
pre rozpočet EÚ. Toto riziko vyplýva zo záruk poskytnutých na krytie úverov krajinám 
mimo EÚ. Nástroje EÚ na zmierňovanie rizika by sa preto mohli dostať pod tlak (pozri 
body 2.45 – 2.51). Na konci roka 2021 mala Ukrajina neuhradené úvery v nominálnej 
hodnote 4,7 mld. EUR v rámci makrofinančnej pomoci a programov Euratomu. Okrem 
toho EIB poskytla Ukrajine úvery v hodnote 2,1 mld. EUR, ktoré boli zabezpečené 
zárukami EÚ. Vojna môže ohroziť splácanie týchto úverov. 

  

                                                      
38 Nariadenie (EÚ) 2022/562, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 

č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OECD, Economic outlook. 
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Závery a odporúčania 

Závery 

2.55. V roku 2021 bola miera plnenia záväzkov veľmi nízka a dosiahla len 68 % 
celkovej dostupnej sumy. Neskoré prijatie odvetvových nariadení v priebehu roka 2021 
oddialilo spustenie nových programov. Plnenie viazaných rozpočtových prostriedkov 
v prípade fondov v rámci zdieľaného riadenia podľa nariadenia o spoločných 
ustanoveniach bolo len 2 %. Z tohto dôvodu sa z roku 2021 do rokov 2022 až 2025 
musia presunúť viazané rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného riadenia vo výške 
49 mld. EUR. Na druhej strane platobné rozpočtové prostriedky boli takmer úplne 
využité. Záväzky aj vykonané platby boli pod stropom viacročného finančného rámca 
(pozri body 2.2 – 2.11). 

2.56. Napriek pretrvávajúcim značným rozdielom medzi členskými štátmi sa 
celková miera čerpania EŠIF v roku 2021 zvýšila v dôsledku vyšších platieb ako v roku 
2020. Na konci roka 2021 bolo ešte pred ukončením programov EŠIF v roku 2025 
potrebné čerpať približne 161 mld. EUR. Niektoré členské štáty ešte musia čerpať viac 
ako 40 % svojich viazaných súm (pozri body 2.12 – 2.16). 

2.57. Nová štruktúra rozpočtu poskytuje Komisii väčšiu flexibilitu pri presunoch 
v rámci programov. Hodnota autonómnych presunov Komisie a presunov, ktoré si 
vyžadujú rozhodnutie rozpočtového orgánu, sa zvýšila (pozri body 2.17 – 2.19). 

2.58. Záväzky v rámci NGEU dosiahli takmer 144 mld. EUR, z čoho približne 
54 mld. EUR bolo vyplatených členským štátom. V tempe vykonávania programov 
financovaných z tohto nástroja sa objavili výrazné rozdiely. V rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je hlavnou zložkou nástroja NGEU, získalo 
20 členských štátov predbežné financovanie grantov a Španielsko dostalo platbu 
na dosiahnutie čiastkových cieľov (pozri body 2.20 – 2.25). 

2.59. Na konci roka 2021 dosiahli celkové neuhradené záväzky historicky najvyššiu 
hodnotu 341,6 mld. EUR. Časť krytá rozpočtom EÚ sa znížila z 303,2 mld. EUR na konci 
roka 2020 na 251,7 mld. EUR na konci roka 2021. Po zohľadnení nových neuhradených 
záväzkov súvisiacich s NGEU vo výške 89,9 mld. EUR sa však celková suma 
neuhradených záväzkov zvýšila o 38,4 mld. EUR. Neuhradené záväzky v roku 2023 
pravdepodobne prekročia 460 mld. EUR, potom klesnú, keďže nástroj NGEU sa blíži 
ku koncu (pozri body 2.26 – 2.32). 
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2.60. Celková výška záväzkov prijatých pre finančné nástroje v rámci zdieľaného 
riadenia vo VFR na roky 2014 – 2020 predstavovala 21,6 mld. EUR. Do konca roka 2020 
bola konečným príjemcom z finančných nástrojov v rámci zdieľaného riadenia 
vyplatená suma 10,3 mld. EUR, čo zodpovedá 47 % celkovej viazanej sumy. Medzi 
členskými štátmi existujú značné rozdiely v miere čerpania finančných prostriedkov 
v rámci týchto nástrojov, ako aj v percentuálnom podiele nákladov na riadenie (pozri 
body 2.33 – 2.36). 

2.61. Nástroj NDICI nahradil jedenásť bývalých nástrojov z predchádzajúceho VFR, 
ako aj akcie predtým financované z ERF, ktoré neboli súčasťou rozpočtu EÚ (pozri 
bod 2.37). 

2.62. Komisia zatiaľ nevypracovala komplexnú správu o výdavkoch súvisiacich 
s ochorením COVID-19 financovaných z rozpočtu EÚ (pozri body 2.38 – 2.39). 

2.63. Čas, ktorý je k dispozícii na čerpanie fondov zdieľaného riadenia v rámci VFR 
na roky 2021 – 2027, je kratší ako v predchádzajúcich VFR. Financovanie nástroja NGEU 
a dodatočné opatrenia, ktoré môžu byť zavedené v reakcii na vojenskú agresiu Ruska 
voči Ukrajine, zvyšujú objem prebiehajúcich vykonávacích činností. Problémy, na ktoré 
sme minulý rok upozornili v súvislosti s riadením a kontrolou týchto fondov s cieľom 
zabezpečiť súlad a správne finančné riadenie, stále pretrvávajú (pozri 
body 2.40 – 2.41). 

2.64. Celková expozícia rozpočtu EÚ voči podmieneným záväzkom sa zvýšila 
zo 131,9 mld. EUR v roku 2020 na 277,9 mld. EUR v roku 2021. Dvoma hlavnými 
dôvodmi tohto podstatného nárastu bolo zavedenie nástroja NGEU a zvýšenie objemu 
úverov poskytnutých z nástroja SURE (pozri body 2.42 – 2.44). 

2.65. Riziko, ktoré pre rozpočet EÚ predstavujú podmienené záväzky, sa zmierňuje 
niekoľkými spôsobmi. Strop vlastných zdrojov sa zvýšil, úvery z nástroja SURE 
podliehajú protizárukám členských štátov a spoločný rezervný fond spája záručné 
fondy z rozpočtu EÚ (pozri body 2.45 – 2.51). 

2.66. Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine zvýši rozpočtové potreby EÚ. Povedie to 
aj k vyššiemu riziku vzniku podmienených záväzkov voči rozpočtu EÚ (pozri 
body 2.52 – 2.54). 

91



 

 

Odporúčania 

Odporúčanie 2.1 – Neuhradené záväzky 

Komisia by mala informovať rozpočtový orgán o faktoroch, ktoré prispievajú k vývoju 
neuhradených záväzkov, a prijať vhodné opatrenia s cieľom postupne znížiť 
neuhradené záväzky v dlhodobom horizonte. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2023 

Odporúčanie 2.2 – Udržateľnosť expozície rozpočtu EÚ 

Komisia by mala pozorne monitorovať rastúce riziko vyvolania podmienených záväzkov 
voči rozpočtu EÚ v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine a podľa potreby 
prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby si nástroje na zmiernenie rizika zachovali 
dostatočnú kapacitu. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2022 
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Prílohy 

Príloha 2.1 – Implementácia nástroja NGEU podľa programov 
(v mil. EUR) 

Program 

Celková suma 
viazaných 

rozpočtových 
prostriedkov 

v období 
2021 – 2023 

Záväzky 
prijaté 

v roku 2021 

Platby 
vykonané 

v roku 2021 

Horizont Európa 5 412 1 772 18 

Invest EU Fund 6 074 1 745 151 

Okruh 1. Jednotný trh, inovácie 
a digitálna ekonomika 11 486 3 517 169 

Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) 31 458 24 038 4 926 

Európsky sociálny fond (ESF) a FEAD 19 161 15 435 2 081 

Okruh 2.a. Hospodárska, sociálna 
a územná súdržnosť 50 619 39 473 7 007 

Granty v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 
(vrátane Nástroja technickej podpory) 

337 969 98 034 46 375 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany (RescEU) 2 056 129 2 

Okruh 2.b. Odolnosť a hodnoty 340 025 98 163 46 376 

Okruh 2. Súdržnosť, odolnosť 
a hodnoty 390 644 137 463 53 384 

Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 8 071 2 366 65 

Fond na spravodlivú transformáciu 10 868 5 0 

Okruh 3. Prírodné zdroje a životné 
prostredie 18 939 2 371 65 

Spolu 421 070 143 525 53 618 
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Kapitola 3 

Príjmy 
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Obsah 
Body 

Úvod 3.1. – 3.6. 
Stručný opis 3.2. – 3.3. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 3.4. – 3.6. 

Správnosť transakcií 3.7. – 3.8. 

Preskúmanie prvkov systémov vnútornej kontroly 3.9. – 3.19. 
V členských štátoch pretrvávajú nedostatky v účtovaní 
a správe TVZ 3.10. – 3.12. 

Oneskorenia v opatreniach Komisie na zlepšenie riadenia 
rizík TVZ a zníženie výpadku ciel 3.13. – 3.14. 

Počet výhrad k DPH a otvorených bodov v súvislosti s TVZ sa 
znížil, ale nedostatky v ich riadení pretrvávajú 3.15. – 3.17. 

Práca Komisie v oblasti HND ovplyvnená oneskoreniami 
zo strany členských štátov 3.18. – 3.19. 

Výročné správy o činnosti 3.20. – 3.23. 

Záver a odporúčania 3.24. – 3.28. 
Záver 3.24. – 3.25. 

Odporúčania 3.26. – 3.28. 

Prílohy 
Príloha 3.1 – Proces vypracúvania výkazov ciel (vybraných 
a zatiaľ nevybraných) na účely TVZ a ich zápis do účtovnej 
závierky a rozpočtu EÚ 

Príloha 3.2 – Počet nevyriešených výhrad k HND, výhrad 
k DPH a otvorených bodov v súvislosti s TVZ podľa členských 
štátov k 31. 12. 2021 

Príloha 3.3 – Kontrola prijatia opatrení na základe 
predchádzajúcich odporúčaní 
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Úvod 
3.1. V tejto kapitole sa uvádzajú naše zistenia v oblasti príjmov, ktoré zahŕňajú 
vlastné zdroje, vonkajšie pripísané príjmy, ktorými sa financujú najmä výdavky 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF)1 a ostatné príjmy. Na ilustrácii 3.1 
sa nachádza prehľad príjmov v roku 2021. 

Rámček 3.1 – Príjmy – prehľad za rok 2021(*) 

 

Celkové príjmy v roku 2021(**): 239,6 mld. EUR 

(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 11). 
(**) Táto suma predstavuje skutočné rozpočtové príjmy EÚ. Suma vo výške 178,9 mld. EUR vo výkaze 
finančných výsledkov je vypočítaná pomocou systému založeného na časovom rozlíšení. 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

                                                       
1 Patria sem sumy požičané Komisiou na poskytnutie nenávratnej finančnej podpory 

členským štátom v rámci nástroja NextGenerationEU (NGEU), ktoré bude musieť EÚ 
v budúcnosti splatiť. 

Vlastný zdroj založený 
na hrubom národnom 

dôchodku
115,8 (48,2 %)

Rozpočtové záruky, operácie 
súvisiace s prijímaním 
a poskytovaním pôžičiek 
(NGEU)
55,5 (23,2 %)

Príspevky a náhrady 
vyplývajúce z dohôd 
a programov EÚ
19,8 (8,3 %)

Tradičné vlastné zdroje
19,0 (7,9 %)

Vlastný zdroj založený 
na dani z pridanej hodnoty

17,9 (7,5 %)

Vlastný zdroj založený 
na nerecyklovanom 

odpade z plastových 
obalov

5,9 (2,5 %)

Ostatné príjmy
5,7 (2,4 %)

239,6
mld. EUR

(mld. EUR)
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Stručný opis 

3.2. Dve tretiny príjmov EÚ (66 %) pochádza zo štyroch kategórií vlastných zdrojov2: 

a) vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku (HND) tvorí 48,2 % 
príjmov EÚ a využíva sa na vyrovnanie rozpočtu EÚ po výpočte príjmov 
zo všetkých ostatných zdrojov. Každý členský štát prispieva proporcionálne podľa 
svojho HND; 

b) tradičné vlastné zdroje (TVZ) tvoria 7,9 % príjmov EÚ. Zahŕňajú clá z dovozu, 
ktoré vyberajú členské štáty. Do rozpočtu EÚ ide 75 % celkovej sumy. Členské 
štáty si ponechávajú zvyšných 25 % na pokrytie nákladov spojených s výberom; 

c) vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) tvorí 7,5 % príjmov EÚ. 
Príspevky z tohto vlastného zdroja sa počítajú na základe jednotnej sadzby 
uplatnenej na celkovú sumu príjmov z DPH členských štátov vybranú za všetky 
zdaniteľné dodania vydelenú váženou priemernou sadzbou DPH; 

d) vlastný zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov tvorí 
2,5 % príjmov EÚ. Bol zavedený v roku 2021 a počíta sa uplatnením jednotnej 
sadzby na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov 
vyprodukovaného v každom členskom štáte. 

3.3. Vonkajšie pripísané príjmy, ktoré sa väčšinou týkajú súm požičaných 
na poskytnutie nenávratnej finančnej podpory členským štátom v rámci nástroja 
NGEU, tvoria 23,2 % príjmov EÚ. Sú aj iné zdroje príjmov EÚ. Najvýznamnejšími 
spomedzi nich sú príspevky a náhrady podľa dohôd a programov EÚ (8,3 % príjmov 
EÚ), napríklad príjmy vyplývajúce z overenia súladu EPZF a EPFRV a príspevky krajín 
mimo EÚ na programy a činnosti EÚ. 

                                                       
2 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie. 
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Rozsah auditu a audítorský prístup 

3.4. Uplatniac audítorský prístup a metódy opísané v prílohe 1.1 sme na základe 
posúdenia vybraných kľúčových systémov, ktoré bolo doplnené testovaním transakcií, 
získali primerané uistenie ohľadom nášho audítorského výroku k príjmom. Naším 
cieľom bolo prispieť k vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to opísané v prílohe 1.1. 
Za oblasť príjmov v roku 2021 sme preskúmali3: 

a) vzorku 55 príkazov na vymáhanie vystavených Komisiou, ktorá bola navrhnutá 
tak, aby reprezentovala všetky zdroje príjmov; 

b) systémy Komisie: 

i) na zabezpečenie toho, aby boli údaje členských štátov o HND, DPH 
a nerecyklovanom odpade z plastových obalov vhodným základom 
pre výpočet a výber príspevkov z vlastných zdrojov4; 

ii) na riadenie TVZ a zabezpečenie toho, aby mali členské štáty účinné systémy 
na výber a vykazovanie správnych súm TVZ a ich sprístupnenie; 

iii) na výpočet súm vyplývajúcich z korekčných mechanizmov vlastných zdrojov; 

iv) na riadenie pokút a sankcií; 

c) účtovné systémy a systémy riadenia TVZ v troch členských štátoch (Írsko, 
Taliansko a Švédsko) vybraných na základe sumy cla, ktoré vybrali, a nášho 
vlastného posúdenia rizík; 

d) spoľahlivosť informácií o správnosti, ktoré sa uvádzajú vo výročných správach 
o činnosti GR BUDG a Eurostatu. 

                                                       
3 Systémy Komisie pre operácie prijímania a poskytovania úverov súvisiace s NGEU neboli 

v rozsahu nášho auditu. Systémy Komisie na riadenie dlhu sa kontrolujú v rámci nášho 
prebiehajúceho auditu výkonnosti. 

4 Vychádzali sme z odsúhlasených údajov o HND a harmonizovaných vymeriavacích základov 
DPH zostavených členskými štátmi. Štatistiky ani údaje, ktoré poskytla Komisia a členské 
štáty, sme priamo netestovali. Pokiaľ ide o základ zdroja založeného na nerecyklovanom 
odpade z plastových obalov, preskúmali sme proces zostavovania prognózovaných údajov, 
keďže členské štáty poskytnú svoje štatistické odhady za rok 2021 až v roku 2023. 
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3.5. V prípade colných poplatkov existuje riziko, že ich dovozcovia vnútroštátnym 
colným orgánom buď nedeklarujú, alebo ich deklarujú nesprávne. Skutočne vybrané 
dovozné clá preto nedosahujú výšku, ktorá by sa teoreticky mala vybrať. Tento rozdiel 
je známy ako „výpadok ciel“. Tieto uniknuté sumy nie sú zachytené v účtovných 
systémoch TVZ členských štátov a nevzťahuje sa na ne naše audítorské stanovisko 
k príjmom. Keďže však výpadok ciel môže ovplyvniť výšku cla stanovenú členskými 
štátmi, už tretí rok po sebe sme posudzovali opatrenia EÚ prijaté na zníženie tohto 
výpadku a zmiernenie rizika neúplnosti TVZ. 

3.6. V rámci toho sme preskúmali pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri vykonávaní 
zlepšení stanovených v jej akčnom pláne v colnej oblasti a pri plnení odporúčaní z našej 
osobitnej správy o colných kontrolách z roku 20215. Zaoberali sme sa aj tým, ako 
Komisia monitorovala vykonávanie Protokolu o Írsku/Severnom Írsku6 vo vzťahu k clám 
a jeho vplyv na výber TVZ. Hoci sa v protokole stanovuje, že clá vybrané na tovar 
dovážaný do EÚ cez Severné Írsko nie sú splatné do rozpočtu EÚ, napriek tomu sa 
v ňom od Spojeného kráľovstva vyžaduje, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie Colného 
kódexu Únie (CKÚ)7 na tento dovoz. 

  

                                                       
5 Osobitná správa 04/2021: Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni presadzovaniu 

finančných záujmov EÚ. 

6 Protokol o Írsku/Severnom Írsku je súčasťou Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu. 

7 Nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. 
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Správnosť transakcií 
3.7. V tejto časti uvádzame naše pripomienky k správnosti príjmových transakcií. 
Záver o správnosti príjmových transakcií, na ktorých je založená účtovná závierka EÚ, 
vychádza z nášho posúdenia systémov Komisie na výpočet a výber príjmov8. 
Z preskúmania vzorky 55 príkazov na vymáhanie vyplynulo, že ani jeden z nich 
neobsahoval vyčísliteľnú chybu. 

3.8. Takisto sme zaznamenali, že Komisia neuplatnila metodiku stanovenú 
v rozhodnutí o vlastných zdrojoch9 na prerozdelenie nákladov na financovanie korekcie 
Spojeného kráľovstva po úpravách za roky 2017 až 2019. Namiesto toho uplatnila 
štandardnú metódu na prerozdelenie „ostatných príjmov“ (ako je príspevok Spojeného 
kráľovstva kategorizovaný po jeho vystúpení z EÚ) použitím jednotného alokačného 
kľúča založeného na HND členských štátov vypočítaného pre ročný rozpočet na rok 
2021. To viedlo k menšiemu rozdielu v prerozdelení nákladov medzi členské štáty, 
a teda vo výpočte ich príspevkov do rozpočtu EÚ. Nemalo to vplyv na náš záver 
o správnosti príjmov EÚ. 

  

                                                       
8 Pozri bod 11 v prílohe 1.1. 

9 Článok 5 rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2014/335 o systéme vlastných zdrojov Európskej 
únie spolu s článkom 11 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053. 
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Preskúmanie prvkov systémov 
vnútornej kontroly 
3.9. Vybrali sme a preskúmali sme niekoľko systémov (pozri bod 3.4). Pripomienky 
k týmto systémom nemajú vplyv na náš celkový výrok bez výhrad k správnosti príjmov 
EÚ (pozri kapitolu 1). Poukazujú však na nedostatky vo výbere jednotlivých kategórií 
vlastných zdrojov. Okrem toho sme zaznamenali nedostatky v opatreniach EÚ 
na zníženie výpadku ciel a zmiernenie rizika, že sú TVZ neúplné. 

V členských štátoch pretrvávajú nedostatky v účtovaní a správe 
TVZ 

3.10. V roku 2021 Komisia dokončila preskúmanie systémov, pomocou ktorých 
vnútroštátne colné orgány zostavujú výkazy TVZ. Spoľahlivosť týchto výkazov 
vyhodnotila ako všeobecne uspokojivú v 11 členských štátoch, čiastočne uspokojivú 
v 15 a neuspokojivú v jednom členskom štáte (pozri ilustráciu 3.2). Celkovo je toto 
posúdenie v súlade s výsledkami nášho auditu v tomto roku a v predchádzajúcich 
rokoch. V našej výročnej správe za rok 2020 sme zistili pretrvávajúce nedostatky 
v zostavovaní výkazov TVZ Holandska a odporučili sme, aby táto krajina zabezpečila 
spoľahlivosť týchto výkazov zlepšením svojho colného informačného systému10. 

Ilustrácia 3.2 – Posúdenie Komisie týkajúce sa spoľahlivosti výkazov TVZ 
členských štátov 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

                                                       
10 Výročná správa za rok 2020, bod 3.14 a odporúčanie 3.3. 
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3.11. Tento rok sme preskúmali, ako tri členské štáty (Írsko, Taliansko a Švédsko) 
zostavujú svoje výkazy TVZ (vrátane výkazu vybraného cla a výkazu stanoveného, 
ale zatiaľ nevybraného cla)11, ako aj ich postupy na správu TVZ, ktoré majú uhradiť 
do rozpočtu EÚ (pozri prílohu 3.1). Nezistili sme závažné problémy, pokiaľ ide 
o spôsob, akým Írsko a Švédsko vypracovali svoje výkazy. V Taliansku sme však zistili, 
že nedostatky, ktoré sme odhalili v minulosti, stále pretrvávajú (pozri rámček 3.1). 
Majú vplyv aj na správu vybraných ciel a ešte nevybraných ciel. 

Rámček 3.1 

Pretrvávajúce nedostatky vo vnútroštátnych systémoch kontroly 
pre zostavovanie výkazov TVZ 

Výkazy TVZ členských štátov musia byť spoľahlivé a jednotné, aby bolo možné určiť 
sumy splatné EÚ. Sumy vymožené z neuhradených colných dlhov sa musia 
zaznamenať vo výkaze vybratých ciel, ako aj vo výkaze stanovených, ale ešte 
nevybraných ciel. 

Od roku 2011 nie sú výkazy TVZ Talianska v súlade s pravidlami EÚ, keďže medzi 
jeho dvoma výkazmi TVZ pretrvávajú nezrovnalosti týkajúce sa vymožených súm. 
Tieto rozdiely sú spôsobené najmä oneskoreniami pri aktualizácii účtov ciel, ktoré 
ešte neboli vybrané, s informáciami o vymáhaní dlhu. Talianske orgány vyvíjajú IT 
riešenie a zaviazali sa vyriešiť tieto problémy do polovice roka 2022. 

Tieto a ďalšie nezrovnalosti zistené v audítorskom zázname nám neumožnili 
v plnej miere potvrdiť spoľahlivosť talianskych výkazov. 

                                                       
11 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/194, ktorým sa stanovujú vzory 

výkazov o stave účtov, pokiaľ ide o nároky na vlastné zdroje, ako aj formulár na podávanie 
správ o nevymožiteľných sumách zodpovedajúcich nárokom na vlastné zdroje v zmysle 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014. 
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3.12. K spôsobu, akým Írsko alebo Švédsko spravujú vybrané clá, sme nemali
významné pripomienky. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch12 sme však zistili 
niekoľko nedostatkov v spôsobe, akým vnútroštátne colné orgány spravujú ešte 
nevybrané clá. Konkrétne sme zaznamenali nedostatky v spôsobe, akým Írsko 
a Taliansko spravujú vymáhanie neuhradených colných dlhov, a oneskorenia oboch 
krajín pri sprístupňovaní vymožených TVZ do rozpočtu EÚ. Okrem toho sme zistili 
nedostatky v riadení neskorých odpisov nevymožiteľných ciel zo strany Talianska v jeho 
účtovnej závierke. Komisia takisto naďalej zisťuje a informuje o nedostatkoch v tejto 
oblasti. Posúdenie kľúčových systémov vnútornej kontroly členských štátov pre TVZ 
uvádzame na ilustrácii 3.3. 

Ilustrácia 3.3 – Posúdenie kľúčových systémov vnútornej kontroly 
pre TVZ vo vybraných členských štátoch 

Zdroj: EDA. 

12 Pozri napríklad výročnú správu za rok 2020, bod 3.16, výročnú správu za rok 2019, bod 3.9, 
a výročnú správu za rok 2018, bod 4.10. 
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Oneskorenia v opatreniach Komisie na zlepšenie riadenia rizík 
TVZ a zníženie výpadku ciel 

3.13. Akčný plán Komisie v colnej oblasti13 obsahuje opatrenia na zlepšenie 
riadenia rizík, riadenie elektronického obchodu, podporu dodržiavania predpisov 
a nabádanie colných orgánov, aby konali jednotne. Cieľom niekoľkých opatrení je riešiť 
nedostatky, na ktoré sme už poukázali v našich správach14, a prispieť k zníženiu 
výpadku ciel. Z nášho preskúmania vykonávania plánu zo strany Komisie vyplynulo, 
že vo viacerých opatreniach sa nedosiahol dostatočný pokrok. Zaznamenali sme, že päť 
opatrení bolo trvalých, 11 jednorazových opatrení s termínmi po roku 2021 prebiehalo 
a 12 z 13 jednorazových opatrení, ktoré sa mali dokončiť do konca roka 2021, sa 
oneskorilo (pozri ilustráciu 3.4). Komisia napríklad odložila revíziu stratégie riadenia 
colných rizík z júna 2021 na september 2022. 

                                                       
13 Oznámenie Komisie „Posunutie colnej únie na ďalšiu úroveň: akčný plán“ (COM(2020) 581), 

28. september 2020. 

14 Pozri napríklad výročnú správu za rok 2020, bod 3.18, osobitnú správu 04/2021, a osobitnú 
správu 12/2019: Elektronický obchod: mnoho výziev pri výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť. 
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Ilustrácia 3.4 – Vykonávanie akčného plánu v colnej oblasti Komisiou 
(ku koncu roka 2021)  

  Jednorazové opatrenia 

Oblasť 
Trvalé opatrenia 

(bez stanoveného 
termínu) 

Termín po roku 
2021 

Termín do roku 
2021 

 
Spolu 29 opatrení 

 
5 

 
11 

 
1 načas 

12 s oneskorením 

A. Účinnejšie riadenie colných rizík 
s cieľom umožniť účinnejšie kontroly 

 
2 

 
2 

 
1 

B. Riadenie elektronického obchodu 
 

0 
 

3 
 

1 

C. Posilnenie a uľahčenie dodržiavania 
predpisov 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Colné orgány konajúce ako jeden 
celok 

 

0 
 

4 
 

2 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie a vlastnej audítorskej práce. 

3.14. Akékoľvek prípadné nedostatky vo vykonávaní Protokolu o Írsku/Severnom 
Írsku môžu predstavovať riziko pre riadne uplatňovanie CKÚ, najmä pokiaľ ide o colné 
kontroly tovaru dovážaného do EÚ cez Severné Írsko. To by mohlo mať vplyv na výšku 
TVZ vybraných členskými štátmi. Komisia začala vypracúvať svoju stratégiu 
monitorovania s cieľom posúdiť a zmierniť tieto riziká, ale táto práca ešte nie je 
ukončená. 

105



 

Počet výhrad k DPH a otvorených bodov v súvislosti s TVZ sa 
znížil, ale nedostatky v ich riadení pretrvávajú 

3.15. Na ilustrácii 3.5 je znázornený postup, ktorý Komisia používa na overenie 
výpočtu TVZ členskými štátmi a ich základov DPH. V prílohe 3.2 sa nachádza prehľad 
nevyriešených výhrad a otvorených bodov stanovených k zisteným nedostatkom. Zistili 
sme, že Komisia zlepšila následnú kontrolu rušenia výhrad k DPH, ktorých počet sa 
znížil zo 104 v roku 2020 na 82 v roku 2021 (t. j. o 21 %), a uzatvárania otvorených 
bodov v súvislosti s TVZ, ktorých počet klesol z 326 v roku 2020 na 304 v roku 2021 
(t. j. o 7 %). Hoci sme zaznamenali pokrok pri riešení dlhodobo nevyriešených 
záležitostí, našli sme osem výhrad k DPH (10 % z celkového počtu) a 104 bodov 
v súvislosti s TVZ (34 % z celkového počtu), ktoré boli otvorené viac než päť rokov. 

Ilustrácia 3.5 – Proces overovania základov DPH a TVZ členských štátov 

 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
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3.16. Preskúmali sme riadenie všetkých 17 výhrad k DPH, ktoré sa týkali 
nedostatkov pri uplatňovaní smernice o DPH15 členskými štátmi a v súvislosti s ktorými 
Komisia začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti alebo vyšetrovania nesúladu. 
Päť z nich bolo dlhodobo nevyriešených výhrad. V 12 prípadoch (71 %) sa už postup 
v prípade nesplnenia povinnosti alebo postup vyšetrovania skončil, ale príslušný 
členský štát ešte nevypočítal jeho finančný vplyv. Podľa nášho názoru to bolo 
spôsobené tým, že Komisia neuplatnila jednotný prístup pri stanovovaní lehôt 
pre členské štáty na výpočet a vykonanie výsledných finančných opráv ich vlastných 
zdrojov založených na DPH. 

3.17. Z nášho preskúmania riadenia otvorených bodov týkajúcich sa TVZ vyplynulo, 
že počet otvorených dlhodobo nevyriešených bodov sa v rokoch 2019 až 2021 výrazne 
znížil a že Komisia aktualizovala svoj postup spracovania výsledkov inšpekcií TVZ. 
Nezahŕňal však systém určovania poradia nedostatkov členských štátov podľa priority. 
Komisia nestanovila ani termíny pre následné opatrenia (pozri prílohu 3.3) na základe 
odpovedí členských štátov. Nedostatky, o ktorých sme v minulosti informovali 
v súvislosti s uzavretím dlhodobo nevyriešených otvorených bodov, preto ešte neboli 
úplne vyriešené. 

Práca Komisie v oblasti HND ovplyvnená oneskoreniami 
zo strany členských štátov 

3.18. Komisia začala nový cyklus overovania HND na roky 2020 – 2024. Pri týchto 
overovaniach skúma, či sú postupy, ktoré používajú členské štáty na zostavenie 
národných účtov, v súlade s ESA 201016 a či sú údaje o HND spoľahlivé, úplné 
a porovnateľné17. Zistili sme, že 18 členských štátov a Spojené kráľovstvo dodržali 
zákonnú lehotu 31. decembra 202118 na predloženie súpisov k HND, v ktorých sú 
opísané ich postupy zostavovania štatistických údajov Komisii. Štyri členské štáty 

                                                       
15 Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. 

16 Nariadenie (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov 
v Európskej únii. 

17 Nariadenie (EÚ) 2019/516 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách. 

18 Článok 3 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1546, ktorým sa stanovuje štruktúra 
a detaily popisu zdrojov a metód na tvorbu agregátov hrubého národného dôchodku a ich 
zložiek v súlade s Európskym systémom účtov (ESA 2010). 
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predložili svoje súpisy v januári 2022 a Komisia vyjadrila všeobecné výhrady k HND19 
k zvyšným piatim vo februári 202220. Tieto výhrady môžu oddialiť ukončenie 
overovacieho cyklu HND. 

3.19. Zistili sme aj oneskorenia zo strany deviatich členských štátov (a Spojeného 
kráľovstva)21 pri riešení výhrad špecifických pre transakcie HND a/alebo prierezových 
výhrad22 vyjadrených v rámci predchádzajúceho overovacieho cyklu 2016 – 2019 
s lehotou do septembra 2021. Tieto oneskorenia ovplyvňujú prácu Komisie na zrušení 
súvisiacich výhrad, ktorá nemusí byť dokončené v roku 2022, ako sa plánovalo. 
Do konca roka 2021 bolo zrušených 24 % výhrad špecifických pre transakcie HND 
(38 zo 157 otvorených na konci roka 2020, pozri prílohu 3.2). Komisia predĺžila lehotu 
na vyriešenie dvoch z piatich prierezových výhrad k HND23 o jeden rok (do septembra 
2022) z dôvodu oneskoreného schválenia potrebných usmernení pre členské štáty. 

  

                                                       
19 Komisia používa všeobecné výhrady vo výnimočných prípadoch, keď existuje značné riziko, 

že finančné záujmy EÚ nebudú chránené; napríklad, ak členský štát nepredloží svoj súpis 
k HND podľa požiadaviek. 

20 Grécko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta a Rumunsko. 

21 Bulharsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, 
Rumunsko a Spojené kráľovstvo. 

22 Výhrady k HND si vyžadujú zlepšenia, pokiaľ ide o osobitné postupy zostavovania 
v členských štátoch. 

23 Na rozdiel od výhrad špecifických pre transakcie, ktoré sú stanovené pre jednotlivé členské 
štáty, sa prierezové výhrady používajú vtedy, keď sa záležitosť ohľadom výpočtu HND týka 
všetkých členských štátov a vyžaduje sa od nich, aby zaviedli harmonizované riešenie 
a dohodli sa na technických aspektoch s Eurostatom. 
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Výročné správy o činnosti 
3.20. Informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti za rok 
2021, ktoré uverejnilo GR BUDG a Eurostat, vo všeobecnosti potvrdzujú naše zistenia 
a závery. 

3.21. Už šiesty rok po sebe GR BUDG ponechalo výhradu, že sumy TVZ prevedené 
do rozpočtu EÚ sú nepresné z dôvodu podhodnotenia dovozu textilu a obuvi z Číny 
v období 2011 až 2017. Výhrada bola po prvýkrát stanovená v roku 2016, keď sa straty 
TVZ, ktoré možno pripísať Spojenému kráľovstvu, vyčíslili na 2,1 mld. EUR a následne 
bola v roku 2018 bez vyčíslenia rozšírená aj na ďalšie členské štáty. V konsolidovanej 
účtovnej závierke Európskej únie za rok 2021 boli zaúčtované aj ďalšie úroky vo výške 
2,1 mld. EUR. 

3.22. V našich výročných správach za roky 2019 a 2020 sme uviedli, že Komisia 
vo svojom posúdení stratégií kontrol členských štátov na riešenie rizika 
podhodnoteného dovozu zistila, že tieto stratégie boli celkovo nedostatočné24. 
Preskúmali sme následné opatrenia Komisie v nadväznosti na jej zistenia v roku 2021, 
pričom sme zaznamenali, že v prípade 22 členských štátov príslušné otvorené body 
týkajúce sa TVZ stále neboli vyriešené. Naše zistenia a závery sú v súlade 
s informáciami uvedenými vo výhrade stanovenej vo výročnej správe o činnosti 
GR BUDG. 

3.23. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) uverejnil 8. marca 2022 svoje konečné 
rozhodnutie vo veci postupu Komisie v prípade nesplnenia povinnosti Spojeným 
kráľovstvom. Dospel k záveru, že Spojené kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z práva EÚ v oblasti vlastných zdrojov. SDEÚ svojím rozsudkom schválil 
metódu Komisie na vyčíslenie strát TVZ na základe štatistických údajov. Čiastočne však 
zamietol výpočet Komisie z dôvodu neistoty, pokiaľ ide o výšku vlastných zdrojov 
údajne dlžných Spojeným kráľovstvom, a poskytol usmernenie k jej prepočítaniu. 
Komisia začala analyzovať rozsudok SDEÚ a jeho vplyv na jej výpočty. Na základe 
rozsudku ešte nezrevidovala svoj odhad strát TVZ. 

  

                                                       
24 Výročná správa za rok 2020, bod 3.19, a výročná správa za rok 2019, bod 3.14. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

3.24. Celkovo z audítorských dôkazov vyplýva, že chybovosť v oblasti príjmov 
nebola významná. Systémy týkajúce sa príjmov, ktoré sme preskúmali, boli 
vo všeobecnosti účinné. Hlavné vnútorné kontroly TVZ, ktoré sme posudzovali 
v niektorých členských štátoch, a správa výhrad k DPH a otvorených bodov v súvislosti 
s TVZ v Komisii, boli pre pretrvávajúce nedostatky čiastočne účinné (pozri 
body 3.10 – 3.12 a 3.15 – 3.17). 

3.25. Zistili sme tiež, že vykonávanie niekoľkých opatrení v rámci akčného plánu 
Komisie v colnej oblasti (pozri bod 3.13), ktoré prispievajú k zníženiu výpadku ciel, sa 
oneskorilo. Tento nedostatok nemá vplyv na naše audítorské stanovisko k príjmom, 
pretože sa netýka transakcií, na ktorých je založená účtovná závierka, ale rizika, že sú 
TVZ neúplné. 

Odporúčania 

3.26. V prílohe 3.3 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
dvoch odporúčaní uvedených v našej výročnej správe za rok 2018. Komisia vykonala 
jedno odporúčanie v plnej miere, pričom zlepšila svoje kontroly výkazov TVZ. Ďalšie 
odporúčanie bolo vykonané vo väčšine ohľadov, pretože v posúdení rizika, ktoré 
vykonala Komisia, sa systematicky nedokumentuje analýza miery rizika každého 
členského štátu na základe výsledkov predchádzajúcich inšpekcií TVZ, a to 
ani v súvislosti so zostavovaním účtov TVZ. 

3.27. Preskúmali sme aj dve odporúčania z našej výročnej správy za rok 2019, ktoré 
mali byť vykonané v priebehu roku 2021 (pozri prílohu 3.3). Komisia vykonala jedno 
odporúčanie v niektorých ohľadoch a ďalšie vo väčšine ohľadov. V súvislosti 
s odporúčaním 1 písm. a) Komisia zatiaľ nezhromaždila a neanalyzovala údaje o dovoze 
na úrovni EÚ s cieľom identifikovať najrizikovejších dovozcov (pozri bod 3.13). Pokiaľ 
ide o odporúčanie 1 písm. b), oneskorenia v niektorých členských štátoch 
pri poskytovaní údajov potrebných na to, aby sa mohli využiť v aktualizovanom colnom 
informačnom systéme „Surveillance III“, môžu Komisii brániť v tom, aby včas vydala 
usmernenia, ako používať tento systém na analýzu údajov. V súvislosti 
s odporúčaním 2 pozri bod 3.17. 
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3.28. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame: 

Odporúčanie 3.1 – Prijať opatrenia na zabezpečenie 
spoľahlivosti výkazov TVZ Talianska 

Prijať potrebné opatrenia (v prípade potreby vrátane postupu v prípade nesplnenia 
povinnosti) s cieľom zabezpečiť, aby Taliansko vyriešilo svoje dlhodobo pretrvávajúce 
nedostatky v účtovaní TVZ. Cieľom opatrenia by malo byť vyriešenie pretrvávajúcich 
nezrovnalostí, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť výkazov tejto krajiny o vybraných clách 
a ešte nevybraných clách. 

Cieľový dátum vykonania: do polovice roku 2023 

Odporúčanie 3.2 – Zlepšiť riadenie výhrad k DPH 

Preskúmať svoje postupy na riadenie výhrad k DPH s cieľom stanoviť pre vnútroštátne 
orgány harmonizovanejšie a prísnejšie lehoty a zefektívniť následnú kontrolu a rušenie 
výhrad. 

Cieľový dátum vykonania: do polovice roku 2024 

Odporúčanie 3.3 – Zlepšiť posudzovanie finančných rizík 
v colnej oblasti 

Zlepšiť posudzovanie finančných rizík TVZ včasným vykonávaním príslušných opatrení 
svojho akčného plánu v colnej oblasti. 

Cieľový dátum vykonania: v lehotách stanovených v akčnom pláne v colnej oblasti 
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Prílohy 

Príloha 3.1 – Proces vypracúvania výkazov ciel (vybraných 
a zatiaľ nevybraných) na účely TVZ a ich zápis do účtovnej 
závierky a rozpočtu EÚ 
 

 
Zdroj: EDA na základe súčasnej legislatívy a pravidiel EÚ. 

Členské štáty
Stanovujú, zaúčtujú na účty a vyberajú clá

Predkladajú správy Komisii 

Hospodárske subjekty
Predkladajú dovozné colné vyhlásenia 

vnútroštátnym colným orgánom
Platia všetky splatné clá

Dovážajú tovar na trh EÚ

Mesačný výkaz
vybraného cla

Štvrťročný výkaz
zatiaľ nevybraného cla

Členské štáty
Platia 75 % vybraného cla (TVZ)

do rozpočtu EÚ

Členské štáty
Prijímajú všetky potrebné opatrenia 

na zabezpečenie vymáhania dlhu
Spravujú clá, ktoré ešte neboli vybrané

Účtovná závierka EÚ
Zaznamenané v účtovnej závierke 
ako príjmy, ktoré majú byť prijaté 

(pohľadávky)

Účtovná závierka a rozpočet EÚ
Zaznamenané v účtovnej závierke 

ako prijaté príjmy
Príspevok do ročného rozpočtu EÚ 

V rozsahu vyhlásenia o vierohodnosti  
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Príloha 3.2 – Počet nevyriešených výhrad k HND, výhrad k DPH 
a otvorených bodov v súvislosti s TVZ podľa členských štátov 
k 31. 12. 2021 

 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie25. 

 

                                                       
25 Údaje o výhradách k HND zahŕňajú len výhrady špecifické pre transakcie, ktoré sa týkajú 

údajov zostavených od roku 2010 v konkrétnych položkách národných účtov v príslušných 
členských štátoch. Je aj päť prierezových výhrad pre každý členský štát a Spojené 
kráľovstvo, z ktorých nebola v roku 2021 zrušená ani jedna. 
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Spojené kráľovstvo
Holandsko

Grécko
Belgicko

Poľsko
Francúzsko
Rumunsko

Nemecko
Luxembursko

Chorvátsko
Írsko

Portugalsko
Malta

Bulharsko
Taliansko

Španielsko
Rakúsko
Švédsko

Fínsko
Slovensko

Litva
Česko

Maďarsko
Estónsko
Lotyšsko

Dánsko
Slovinsko

Cyprus

Otvorené body v súvislosti s TVZ

Výhrady k DPH

Výhrady k HND

SPOLU k 31. 12. 2021 304 82 121
SPOLU k 31. 12. 2020 326 104 157

Otvorené body 
v súvislosti s TVZ 

Výhrady k DPH Výhrady k HND        
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Príloha 3.3 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: 

do konca roku 2020 zaviesť štruktúrovanejšie 
a lepšie zdokumentované posúdenie rizík pre jej 
plánovanie kontrol TVZ vrátane analýzy úrovne 
rizika každého členského štátu a rizík v súvislosti 
so zostavovaním účtov A a B. 

 X     

Odporúčanie 2: 

do konca roku 2020 zintenzívniť rozsah svojich 
mesačných a štvrťročných kontrol výkazov TVZ 
z účtov A a B vykonávaním podrobnejšej analýzy 
neobvyklých zmien s cieľom zabezpečiť okamžitú 
reakciu na potenciálne odchýlky. 

X      
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: 

poskytovať členským štátom pravidelnú podporu 
pri výbere najrizikovejších dovozcov, u ktorých sa 
uskutočnia kontroly po prepustení, a to: 

a) zhromažďovaním a analýzou príslušných 
údajov o dovoze na úrovni EÚ a výmenou 
výsledkov jej analýzy s členskými štátmi 
(do konca roka 2021); 

b) po sfunkčnení systému Surveillance III 
poskytovaním usmernení, ako vykonávať 
analýzu údajov v rámci tohto nového 
systému (do júna 2023). 

  X    
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 2: 

do konca roka 2021 zrevidovať svoje postupy: 

a) vytvorením systému monitorovania 
otvorených bodov v súvislosti s TVZ 
na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych 
kritérií, ktorými sa zoradia nedostatky 
zistené v členských štátoch podľa priority; 

b) a stanovením lehôt pre členské štáty 
na riešenie takýchto nedostatkov 
a pre následné opatrenia vrátane výpočtu 
úrokov z omeškania a vymáhania súm, 
ktoré sa majú sprístupniť do rozpočtu EÚ. 

 X     

Zdroj: EDA. 
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Kapitola 4 

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 
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Úvod 
4.1. V tejto kapitole uvádzame zistenia týkajúce sa okruhu 1 viacročného 
finančného rámca „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“ (VFR 1). Na ilustrácii 
4.1 sa nachádza prehľad hlavných činností a výdavkov v rámci tohto okruhu v roku 
2021. 

Ilustrácia 4.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021.  

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Platby v roku 2021 – spolu 18,5

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 14,3

Zúčtovanie predbežného financovania (*): 8,4 

Výskum
10,8 (58,7 %)

Vesmír
2,6 (13,9 %)

Doprava, energetika a digitálna ekonomika
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Platby v roku 2021 podľa fondu

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
18,5 mld. EUR (10,2 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

Platby predbežného financovania (*): 12,6

Jednotné, priebežné a záverečné platby: 5,9

Jednorázové, priebežné a záverečné platby 5,9

(mld. EUR)

Iné
1,4 (7,4 %)
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Stručný opis 

4.2. Programy financované v rámci okruhu „Jednotný trh, inovácie a digitálna 
ekonomika“ sú rôznorodé a ich cieľom je financovať investície EÚ, ktoré prispievajú 
k výskumu a inováciám, rozvoju transeurópskych dopravných sietí, komunikácií, 
energetiky, digitálnej transformácie, jednotného trhu a politiky v oblasti kozmického 
priestoru. 

4.3. Hlavným programom pre výskum a inovácie zostáva Horizont 20201, zatiaľ čo 
jeho nástupca, program Horizont Európa2 a predchádzajúci siedmy rámcový program 
(7. RP)3 tvoria veľmi malú časť nášho kontrolovaného súboru v roku 2021. VFR 1 
zahŕňa aj veľké projekty infraštruktúry v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE), 
vesmírnych programov Galileo (globálny satelitný navigačný systém EÚ), EGNOS 
(Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba) a európskeho programu 
pozorovania Zeme Copernicus. Zahŕňa fond InvestEU, ktorý spolu s programom 
Horizont Európa využíva aj dodatočné finančné prostriedky z nástroja 
NextGenerationEU (NGEU). 

4.4. Väčšinu výdavkov na tieto programy riadi priamo Komisia, aj prostredníctvom 
výkonných agentúr, a výdavky majú podobu grantov pre prijímateľov z verejného alebo 
zo súkromného sektora, ktorí sa zúčastňujú na projektoch. Komisia poskytuje 
prijímateľom predbežné financovanie pri podpise dohody o grante a prepláca náklady 
financované z prostriedkov EÚ, ktoré prijímatelia vykázali a od ktorých bolo odpočítané 
predbežné financovanie. Vesmírne programy sa vo všeobecnosti riadia nepriamo 
na základe dohôd o delegovaní podpísaných medzi Komisiou a špecializovanými 
vykonávacími orgánmi (napríklad Európskou vesmírnou agentúrou). Finančné nástroje 
InvestEU implementuje najmä EIB alebo EIF, ktoré zase využívajú finančných 
sprostredkovateľov. 

                                                      
1 Rámcový program pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020. 

2 Rámcový program pre výskum a inováciu na obdobie 2021 – 2027. 

3 Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (2007 – 2013). 
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Rozsah auditu a audítorský prístup 

4.5. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR v roku 2021 preskúmali: 

a) štatisticky reprezentatívnu vzorku 130 transakcií, ktorá zahŕňala celé spektrum 
výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. Pozostávala z 87 transakcií v oblasti výskumu 
a inovácií (84 za program Horizont 2020 a 3 za 7. RP) a 43 transakcií v rámci 
ostatných programov a činností, predovšetkým Nástroja na prepájanie Európy, 
ostatných finančných nástrojov a vesmírnych programov. Kontrolovaní 
prijímatelia mali sídlo v 21 členských štátoch a šiestich štátoch mimo EÚ. Naším 
cieľom bolo odhadnúť chybovosť v tomto okruhu VFR a prispieť k celkovému 
vyhláseniu o vierohodnosti; 

b) vybrané IT systémy na získanie hlbších znalostí o rôznych informačných 
systémoch, ktoré Komisia používa pre výskumné programy (najmä elektronický 
systém pre granty eGrants suite), a na preskúmanie spôsobu, akým sa vytvorili 
toky informácií o riadení po delegovaní povinností z Generálneho riaditeľstva 
pre výskum a inováciu (GR RTD) na Európsku výkonnú agentúru pre výskum (REA); 

c) informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti GR AGRI a Generálneho 
riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN), GR RTD a REA, 
ktoré sú začlenené do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 
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Správnosť transakcií 
4.6. Zo 130 transakcií, ktoré sme preskúmali, 55 (42 %) obsahovalo chyby. Na
základe 38 chýb, ktoré sme vyčíslili, odhadujeme chybovosť na 4,4 %4 (pozri 
ilustráciu 4.2). Na ilustrácii 4.3 je uvedené rozdelenie nami odhadnutej chybovosti 
za rok 2021 s rozlíšením transakcií v oblasti výskumu a ostatných transakcií. 

Ilustrácia 4.2. – Odhadovaný vplyv vyčísliteľných chýb 

Zdroj: EDA. 

4 Náš výpočet chybovosti je založený na reprezentatívnej vzorke. Uvedený údaj predstavuje 
najlepší odhad. Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je 
v rozmedzí od 1,8 % do 7,0 % (spodná a horná hranica chybovosti). 

3,9 %
4,4 %

5,8 %

1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Prah významnosti 
2,0 %

20212020

7,0 % horná hranica chybovosti

Odhadovaná chybovosť

1,8 % spodná hranica chybovosti

Odhadovaný vplyv vyčísliteľných chýb

2020
133 transakcií

Veľkosť vzorky 
2021

130 transakcií
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Ilustrácia 4.3 – Rozdelenie odhadovanej chybovosti podľa typu chyby 

 
Zdroj: EDA. 

4.7. Program Horizont 2020 naďalej predstavoval väčšinu 87 výskumných projektov 
v našej vzorke (viac než 97 %), zatiaľ čo ani jeden projekt programu Horizont Európa 
ešte nebol zaradený do vzorky na audit5. V minulosti sme už informovali o zlepšení 
koncepcie programov a stratégie Komisie v oblasti kontroly pre program Horizont 
20206. Niektoré zjednodušenia, najmä stanovenie paušálnej sadzby pre nepriame 
náklady, uľahčili život prijímateľom a majú potenciál znížiť riziko chýb. Z výsledkov 
nášho auditu však vyplýva, že chybovosť sa tým neznížila pod 2 % prah významnosti. 

4.8. Program Horizont 2020 a 7. RP zostávajú oblasťami s vysokým rizikom 
a hlavným zdrojom chýb, ktoré sme zistili. Vyčísliteľné chyby v dôsledku 
neoprávnených nákladov sme zistili v 29 z 87 transakcií v oblasti výskumu a inovácií 
vo vzorke. To predstavuje 45 % nami odhadovanej chybovosti za tento okruh v roku 
2021. 

                                                      
5 Rok 2021 bol prvým rokom vykonávania rámcového programu Horizont Európa. Jeho 

začiatok sa oneskoril tým, že nariadenie bolo prijaté neskôr, ako sa plánovalo. Do konca 
roka bolo podpísaných len 19 dohôd o grante a jedna rámcová dohoda a vykonal sa veľmi 
obmedzený počet platieb (najmä predbežné financovanie). 

6 Napríklad vo výročnej správe za rok 2018, bode 5.13 a v osobitnej správe 28/2018: Väčšina 
opatrení zameraných na zjednodušenie zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila 
život príjemcom, stále však existujú príležitosti na zlepšenia. 
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Chýbajúce základné podporné
dokumenty/nedostatok audítorských

záznamov

Iné neoprávnené priame náklady (DPH,
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Výskum Iné

123

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_28/SR_HORIZON_2020_SK.pdf


 

4.9. Pokiaľ ide o ostatné programy a činnosti, vyčísliteľné chyby sme zistili v 9 zo 43 
transakcií vo vzorke. Patrili k nim: 

a) dva prípady nezrovnalostí v postupe verejného obstarávania [jeden v rámci NPE 
a druhý v Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER)];  

b) práce vykázané a preplatené dvakrát (projekt NPE, pozri rámček 4.3);  

c) úhrada nákladov, ktoré neboli stanovené v rámcovej zmluve (NPE);  

d) financovanie neoprávneného aktíva (NPE).  

4.10. Komisia prijala nápravné opatrenia, ktoré priamo ovplyvnilo päť transakcií 
vo vzorke. Tieto opatrenia boli relevantné pre naše výpočty, pretože znížili náš odhad 
chybovosti za túto kapitolu o 0,2 percentuálneho bodu. V 12 prípadoch vyčísliteľných 
chýb na strane konečných prijímateľov sa kontrolnými postupmi zavedenými Komisiou 
nepredišlo chybám, ani neboli odhalené a opravené pred schválením výdavkov. 
Väčšina nezistených chýb sa týkala osobných nákladov (10 z 12 prípadov). Ak by 
Komisia alebo audítori najatí prijímateľmi7 riadne využili všetky informácie, ktoré mali 
k dispozícii, odhadovaná chybovosť za túto kapitolu by bola nižšia o 1,7 
percentuálneho bodu. 

4.11. Pokiaľ ide o výdavky na výskum, audítori, s ktorými uzavreli zmluvy samotní 
prijímatelia, na konci projektu predložia osvedčenia o finančných výkazoch. Tieto 
osvedčenia majú Komisii pomôcť skontrolovať, či sú náklady vykázané vo finančných 
výkazoch oprávnené. Opakovane sme však informovali o nedostatkoch v týchto 
osvedčeniach8. Tento rok sme zistili, že audítori, ktorí osvedčenia predkladali, alebo 
Komisia nezistili 9 z 12 prípadov zistiteľných vyčísliteľných chýb. 

                                                      
7 Osvedčenia o finančných výkazoch vydávané audítormi, ktorých najali prijímatelia, sú 

jedným z prvkov kontrolného systému Komisie (pozri bod 4.11). 

8 Výročná správa za rok 2018, bod 5.15, výročná správa za rok 2019, bod 4.10 a výročná 
správa za rok 2020, bod 4.11. 
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Neoprávnené osobné náklady stále predstavujú väčšinu 
vyčísliteľných chýb zistených vo výdavkoch na výskum 

4.12. Pravidlá vykazovania osobných nákladov v rámci programu Horizont 2020 
zostávajú aj napriek snahám o zjednodušenie zložité a ich výpočet je stále hlavným 
zdrojom chýb v žiadostiach o preplatenie nákladov. Ako sme informovali v našich 
predchádzajúcich výročných správach9 a v osobitnej správe č. 28/2018, metodika 
na výpočet osobných nákladov sa stala v rámci programu Horizont 2020 v niektorých 
ohľadoch zložitejšou (pozri body 4.14, 4.15), čím sa zvýšilo i riziko chýb. Z 29 transakcií 
ovplyvnených vyčísliteľnými chybami v našej vzorke transakcií z oblasti výskumu sa 26, 
t. j. viac než 89 % prípadov, týkalo vykázania a preplatenia neoprávnených osobných 
nákladov. 

Nesprávny výpočet hodinových sadzieb 

4.13. Hlavnou príčinou chýb v 18 prípadoch z 26 zostáva nesprávne uplatňovanie 
metodiky výpočtu osobných nákladov, konkrétne hodinových sadzieb.  

4.14. Prijímatelia nemôžu vykazovať skutočné mzdové náklady za prebiehajúci 
rozpočtový rok, pokiaľ nepoužívajú mesačnú hodinovú sadzbu. Z našich auditov však 
vyplýva, že výpočty uplatňované v rámci tejto možnosti, sú príliš zložité, a preto sú len 
zriedka správne. Hlavný problém spočíva v tom, že platby vzniknuté v období dlhšom 
než jeden mesiac (napr. príspevok na dovolenku a trinásty plat) sú prideľované 
k mesiacom, v ktorých boli skutočne zarobené. Prijímatelia robia v tomto prideľovaní 
často chyby, a tým nesprávne vypočítajú mesačné sadzby. 

4.15. Ako sme už informovali v predchádzajúcich výročných správach10, pravidlo, 
podľa ktorého sa musí pri vykazovaní nákladov súvisiacich s nasledujúcim 
(neukončeným) vykazovaným rokom použiť ročná hodinová sadzba z posledného 
ukončeného rozpočtového roka, tiež vedie k chybám. Zistili sme, že sa to znovu 
potvrdilo aj v roku 2021. 

                                                      
9 Výročná správa za rok 2017, bod 5.34, výročná správa za rok 2018, bod 5.16, výročná správa 

za rok 2019, bod 4.11 a výročná správa za rok 2020, bod 4.13, ako aj výročná správa za rok 
2017, odporúčanie 1, ktoré stále nebolo vykonané v plnej miere. 

10 Výročná správa za rok 2020, bod 4.14 a výročná správa za rok 2019, bod 4.12. 
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4.16. Medzi ďalšie záležitosti, ktoré viedli k uplatneniu nesprávnych hodinových 
sadzieb, patrí používanie nepresných produktívnych hodín za rok a neoprávnené prvky 
zahrnuté do mzdových nákladov, ako sú neoprávnené bonusy.  

Vyčísliteľné problémy s vykazovaním času  

4.17. Okrem nesprávneho uplatnenia metodiky výpočtu osobných nákladov sme 
zistili 11 vyčísliteľných prípadov, keď nedostatky v zaznamenávaní času viedli 
k vykázaniu neoprávnených osobných nákladov. Išlo najmä o hodiny vykázané počas 
neprítomnosti, štátnych sviatkov a víkendov, ako aj hodiny zaznamenané omylom, 
hodiny nezaznamenané na výplatnej listine (nezaplatené) alebo nedoložené časovými 
výkazmi alebo inými časovými záznamami. Príklad v rámčeku 4.1 znázorňuje takýto 
prípad. 

Rámček 4.1 

Príklad neoprávnených nákladov v dôsledku chýbajúcich časových 
záznamov 

Z nášho preskúmania osobných nákladov vykázaných MSP vyplynulo, že neboli 
žiadne časové záznamy ani iné alternatívne dôkazy na podporu vysokého počtu 
hodín, ktoré na projekt zaúčtovali dvaja zamestnanci. Okrem toho sme na základe 
analýzy časových výkazov poskytnutých za ostatných zamestnancov, ktoré sme 
preskúmali, zistili, že jeden zamestnanec vykázal na projekt 225 hodín, 
ale v časových výkazoch neboli zaznamenané žiadne hodiny a v prípade dvoch 
ďalších zamestnancov boli vykázané hodiny, keď čerpali riadnu dovolenku. Celkovo 
bolo 1 277 hodín (50 %) z 2 550 hodín, ktoré sme preskúmali, neoprávnených. 

Neoprávnené úpravy predchádzajúcich období vykazovania a iné chyby 
v osobných nákladoch 

4.18. Novým pravidlom zavedeným v programe Horizont 2020 bolo, že úpravy 
finančných výkazov týkajúce sa hodinovej sadzby mali byť výnimočné, t. j. len opraviť 
chybu vo výpočte hodinovej sadzby. V opačnom prípade nemožno náklady, ktoré už 
boli vykázané, upraviť/zmeniť (napr. s cieľom zohľadniť inú hodinovú sadzbu 
po ukončení rozpočtového roka). Zistili sme niekoľko prípadov, keď prijímateľ 
nesprávne vykonal takéto úpravy osobných nákladov, ktoré boli predtým vykázané 
na základe hodinových sadzieb prepočítaných vo vykazovanom období po ukončení 
rozpočtového roka.  
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4.19. Medzi ďalšie chyby v osobných nákladoch patrilo nedodržanie pravidla 
dvojitého stropu, použitie teoretických mzdových nákladov namiesto skutočných 
údajov, vykázanie neoprávnených mesiacov v prípade zamestnancov pracujúcich 
výlučne na projekte (mesiace nárokované v plnej výške, keď zamestnanci odpracovali 
menej než polovicu pracovných dní) a subdodávky vykázané ako osobné náklady. Zistili 
sme aj neoprávnené náklady týkajúce sa skúseného výskumného pracovníka 
pracujúceho na akcii Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), ako sa uvádza v rámčeku 4.2. 

Rámček 4.2 

Príklad neoprávneného skúseného výskumného pracovníka, ktorý 
získal individuálne štipendiá v rámci akcie Marie Curie-Skłodowskej 

V prípade jedného skúmaného projektu MSCA (individuálne štipendiá) skúsený 
výskumný pracovník vybraný a zamestnaný prijímateľom grantu nespĺňal 
podmienky oprávnenosti stanovené pre príslušnú akciu. V týchto podmienkach sa 
uvádzalo, že v čase príslušného termínu na predloženie návrhov 
(10. septembra 2015) skúsený výskumný pracovník musel mať buď doktorandský 
titul, alebo mal aspoň štvorročnú prax v oblasti výskumu v ekvivalente plného 
pracovného času. Výskumný pracovník získal doktorandský titul viac než dva 
mesiace po uvedenom termíne. Okrem toho, na základe informácií uvedených 
v žiadosti o grant, ktoré boli k dispozícii na účely posúdenia Komisie a nášho 
auditu, nebola splnená ani alternatívna podmienka, keďže tento výskumný 
pracovník začal 1. októbra 2011 celodenný doktorandský študijný program, takže 
získal štvorročnú prax v oblasti výskumu až 30. septembra 2015, čo bolo tiež 
po uplynutí príslušného termínu. Tomuto výskumnému pracovníkovi preto nemalo 
byť povolené zúčastniť sa na výzve a nemal byť vybraný na projekt, v dôsledku 
čoho súvisiace náklady považujeme za neoprávnené.  

Súkromné subjekty, obzvlášť MSP a nový účastníci, sú náchylné 
na chyby 

4.20. Jednou zo stratégií na podporu európskeho výskumu je zvýšiť účasť 
súkromného sektora, a najmä začínajúcich a malých a stredných podnikov (MSP). Viac 
než polovica zistených vyčísliteľných chýb (15 z 29) sa týkala financovania súkromných 
prijímateľov, hoci tieto transakcie predstavovali len 44 (34 %) zo 130 transakcií 
vo vzorke. MSP tvorili 14 % vzorky, no pripadalo na ne 33 % vyčísliteľných chýb.  
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4.21. Okrem toho v deviatich zo všetkých vyčísliteľných prípadov týkajúcich sa MSP 
jednotlivé kontrolované žiadosti obsahovali viaceré chyby, ktoré viedli k vykázaniu 
neoprávnených nákladov (jeden príklad je uvedený v rámčeku 4.1). Z týchto výsledkov 
vyplýva, že MSP sú náchylnejšie na chyby než ostatní prijímatelia, čo potvrdzujú 
aj audity Komisie11 a naše predchádzajúce výročné správy12. 

Typy chýb v iných priamych nákladoch 

4.22. Typy chýb, ktoré sme zistili v ostatných kategóriách nákladov, zahŕňali 
neoprávnené náklady na vybavenie z dôvodu nesprávneho výpočtu odpisov, náklady, 
ktoré nevznikli, chyby vo vykazovaní cestovných nákladov, nesprávne výmenné kurzy 
a faktúry na práce, ktoré boli nárokované dvakrát. V rámčeku 4.3 sa podrobne uvádza 
posledná chyba. 

Rámček 4.3 

Náklady na práce nárokované a uhradené dvakrát 

V jednom projekte NPE sme zistili, že prijímateľ vykázal v žiadosti o preplatenie 
nákladov za kontrolované obdobie faktúru za práce vo výške 7 681 757 EUR, ktorá 
bola nárokovaná a uhradená v predchádzajúcom vykazovanom období. V dôsledku 
toho boli súvisiace náklady nesprávne uhradené dvakrát. 

  

                                                      
11 Výročná správa za rok 2019, bod 4.16. 

12 Výročná správa za rok 2018, bod 5.19 a výročná správa za rok 2019, bod 4.16. 
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Preskúmanie IT systémov pre granty 
na výskum 
4.23. Systém eGrants suite je korporátnym obchodným riešením Komisie 
pre riadenie grantov a odborníkov a integruje systémy používané pre celý proces, 
t. j. od pracovného programu a prípravy výziev cez riadenie pracovných postupov 
grantov (Compass) až po riadenie grantu počas celého jeho životného cyklu (Sygma). 
Sú súčasťou rôznych informačných systémov, ktoré Komisia používa na riadenie 
grantov na výskumné programy (pozri ilustráciu 4.4). 

Ilustrácia 4.4 – Integrované IT systémy podporujú Komisiu a účastníkov 
projektov vo všetkých fázach grantového procesu 

 
Zdroj: EDA. 

SYGMASEP
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ECS

F&T Portal

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Riadiť návrhy SprávaŽivotný cyklus projektov

SEP: Systém na predkladanie a hodnotenie návrhov

EMI: Systém na riadenie externých odborníkov

ECS: Systém pre externých odborníkov na predkladanie ich žiadostí

F&T Portal: Jednotný bod vstupu pre externých užívateľov v životnom cykle grantov

SYGMA: Electronický systém riadenia grantov

COMPASS: Integrovaný pracovný systém pre riadenie grantov, odborníkov a auditu

PDM: Systému riadenia údajov o účastníkoch

CORDA: Dátový sklad údajov o programoch v oblasti výskumu a inovácie

ABAC: Informačný systém pre rozpočtové a účtovné operácie
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4.24. V roku 2021 sme preskúmali systém eGrants suite, pričom sme sa zamerali 
na systémy Compass a Sygma a postupy „prípravy dohôd o grante“ a „podávanie správ 
a platby“ počas vykonávania grantov. Posúdili sme aj to, ako sú systémy eGrants 
a systém Komisie pre riadenie rozpočtu ABAC prepojené. Touto prácou sme sa snažili 
získať hlbšie poznatky o IT prostredí, ktoré sa používa na riadenie a kontrolu nového 
programu Horizont Európa. 

4.25. Na základe nášho obmedzeného preskúmania sme zistili, že systémy sú dobre 
integrované do IT prostredia, pričom údaje a schválenia sa prenášajú automaticky 
medzi rôznymi systémami. Komisia poskytuje v systéme Sygma nástroj (ďalej len 
„sprievodca osobnými nákladmi“), ktorý podporuje účastníkov pri vykazovaní 
osobných nákladov, a pravidelne propaguje jeho využívanie. Využíva ho však menej než 
10 % účastníkov. Jeho častejšie využívanie, najmä zo strany MSP a nových účastníkov, 
by mohlo potenciálne znížiť počet chýb, ktoré zisťujeme v osobných nákladoch.  

4.26. V súlade so súčasným právnym základom neexistuje prepojenie medzi 
účtovnými systémami prijímateľov a systémom vykazovania Sygma. Komisia má 
všeobecné finančné údaje o projektoch požadované v jej rámci kontroly. Akékoľvek 
účtovné údaje (podrobnosti na úrovni faktúr), vrátane podporných informácií, sa 
poskytujú na dodatočné kontroly alebo audity na základe žiadosti. To znamená, že nie 
je možné vykonávať rozsiahle automatické kontroly. 

4.27. Pokiaľ ide o presun portfólií grantov z GR RTD na REA v apríli 2021, zistili sme, 
že systém eGrants pomohol uľahčiť tento presun. Tento proces ťažil zo skutočnosti, 
že všetky zúčastnené útvary Komisie majú prístup k rovnakým údajom v systéme 
eGrants a že tieto údaje pochádzajú z rovnakého zdroja.  
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 
4.28. Výročné správy o činnosti (VSČ), ktoré sme preskúmali13, odrážali informácie
dostupné v príslušných GR/výkonných agentúrach a na ich základe poskytovali verný 
obraz o finančnom riadení z hľadiska správnosti príslušných transakcií týkajúcich sa 
výdavkov v rámci okruhu VFR 1. 

4.29. Pokiaľ ide o program Horizont 2020, GR RTD vykázalo pri všetkých
generálnych riaditeľstvách a ďalších orgánoch EÚ, ktoré riadia výdavky EÚ na výskum, 
očakávanú reprezentatívnu chybovosť vo výške 2,29 %. Zvyšková chybovosť dosahuje 
po zohľadnení nápravných opatrení 1,67 % za samotné GR RTD. Ex post audity, 
z ktorých táto chybovosť vychádza, zahŕňali platby uskutočnené v období 2014 – 2020. 
S cieľom nápravy metodologického problému, na ktorý EDA upozornil už skôr a ktorý 
viedol k podhodnocovaniu chybovosti14, Útvar pre spoločný audit vypočítal navýšenie 
na základe 1 304 auditov ukončených v roku 2020 a 2021, čo viedlo k zvýšeniu 
chybovosti o 0,37 percentuálneho bodu, čo bolo uvedené vo výročnej správe o činnosti 
GR RTD. 

4.30. Zvyšková chybovosť za GR RTD na konci roka 2021 naznačuje, že spĺňa
podmienku stanovenú Komisiou15, a preto nebola vyjadrená žiadna výhrada v súvislosti 
s výdavkami programu Horizont 2020. Vykázaná chybovosť sa v roku 2021 mierne 
znížila. 

4.31. Keďže bol rok 2021 prvým rokom vykonávania programu Horizont Európa16,
vykonal sa len veľmi obmedzený počet platieb (iba predbežné financovanie v rámci GR 
RTD). GR RTD preto v roku 2021 nevykázalo zistenú chybovosť za program Horizont 
Európa. Cieľ, ktorý Komisia stanovila pre zvyškovú chybovosť za program Horizont 
Európa, je do 2 % do konca rámcového programu. 

13 GR ECFIN, GR RTD a REA. 

14 Chybovosť sa vypočítala ako podiel všetkých schválených nákladov namiesto skutočne 
kontrolovanej sumy. To znamenalo, že menovateľ bol vo výpočte chyby vyšší, takže 
chybovosť bola podhodnotená; výročná správa za rok 2018, bod 5.34. 

15   Cieľová chybovosť v prípade programu Horizont 2020 je 2 % až 5 %. 

16   Pozri poznámku pod čiarou č. 5
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4.32. GR RTD vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2021 zverejnilo 20 
otvorených odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit (IAS), z ktorých dve boli 
v oneskorení. Šesť z otvorených odporúčaní vrátane jedného odporúčania, ktorého 
termín už uplynul, boli klasifikované ako „veľmi dôležité“. Oneskorené „veľmi dôležité“ 
odporúčanie sa týkalo zníženia finančnej expozície rozpočtu na výskum a inovácie 
zmenou zamerania stratégie kontroly. IAS sa domnieva, že akčné plány na riešenie 
odporúčania boli vykonané len čiastočne a opatrenia na zlepšenie kvality práce 
zmluvných externých audítorov ešte neboli dokončené. 

4.33. Vo svojej výročnej správe o činnosti REA vykázala zvyškovú chybovosť 
za program Horizont 2020 na úrovni 1,75 %, a tak nemusela vzniesť žiadnu výhradu 
ani v súvislosti s programom Horizont 2020. 

4.34. Pokiaľ ide o REA, IAS dospel k záveru, že zavedené systémy vnútornej 
kontroly pre procesy, ktoré kontroloval, boli účinné, s výnimkou dvoch oblastí, ktoré 
boli predmetom veľmi dôležitých odporúčaní vydaných po audite „jednotnej oblasti 
výmeny elektronických údajov“ (SEDIA) Komisie. Predmetné odporúčania sa týkali 
nedostatočnej ochrany osobných údajov a oneskorených alebo nedostatočne 
automatizovaných IT nástrojov. 

4.35. Hlavné relevantné výdavky GR ECFIN v rámci VFR 1 v roku 2021 sa týkajú 1) 
financovania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a programu InvestEU 
a 2) kapitálu a dividend Európskeho investičného fondu (EIF). Odhadovaná chybovosť 
vykázaná v prípade týchto zložiek v roku 2021 bola 0 %, čo odrážalo povahu príslušných 
platieb, a IAS dospel k záveru, že zavedené systémy vnútornej kontroly GR ECFIN 
pre procesy, ktoré kontroloval, boli účinné.  

4.36. Preskúmali sme informácie vo výročnej správe Komisie o riadení a výkonnosti 
za rok 2021 týkajúce sa odhadovaného rizika pri platbe v oblastiach politiky v okruhu 
1 VFR. Komisia vypočítala chybovosť za VFR 1 vo výške 1,3 %. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

4.37. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a predložili v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Jednotný trh, inovácie 
a digitálna ekonomika“ bola významná. V prípade tohto okruhu VFR z testovania 
transakcií vyplýva, že odhadovaná celková chybovosť je 4,4 % (pozri ilustráciu 4.2). 
Z našich výsledkov vyplýva, že chybovosť zostáva vysoká v prípade výdavkov na výskum 
a inovácie, ktoré boli hlavným zdrojom chýb, a to najmä v oblasti osobných nákladov. 

4.38. Odhadované riziko pri platbe uvedené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti je 1,3 %. Táto miera je pod prahom významnosti i naším rozsahom 
odhadovanej chybovosti. Podľa nášho názoru je teda táto miera aj napriek opatreniam, 
ktoré už Komisia prijala, stále podhodnotená. 

Odporúčania 

4.39. V prílohe 4.1 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročných správach za rok 2019 a 2020 a ktoré 
mali byť vykonané do roku 202117. Komisia vykonala tri odporúčania vo všetkých 
ohľadoch a jedno vo väčšine ohľadov.  

4.40. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame: 

                                                      
17 Odporúčania, ktoré sme uviedli v našej výročnej správe za rok 2018, si vyžadovali opatrenie 

do konca roka 2020. Z tohto dôvodu sme ich následne kontrolovali vo výročnej správe 
za rok 2020. 
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Odporúčanie 4.1 

Dôrazne podporovať využívanie sprievodcu osobnými nákladmi (pozri bod 4.25) 
(sprístupneného na portáli pre účastníkov), a to najmä niektorými kategóriami 
prijímateľov, ktorí sú náchylnejší na chyby, ako sú MSP a noví účastníci (v prípade 
grantov v rámci programu Horizont 2020, ako aj grantov programu Horizont Európa). 

Cieľový dátum vykonania: polovica roka 2023 (Horizont 2020) a do polovice roka 
2024 (Horizont Európa). 

Odporúčanie 4.2 

Vydávať usmernenia pre prijímateľov týkajúce sa konkrétnych rozdielov so zameraním 
na aspekty oprávnenosti v rámci programu Horizont Európa v porovnaní s programom 
Horizont 2020 a podobnými programami.  

Cieľový dátum vykonania: polovica roku 2023 

Odporúčanie 4.3 

V prípade programu Horizont 2020 zlepšiť existujúce ex ante kontroly s cieľom 
identifikovať a odstrániť potenciálne neoprávnené úpravy osobných nákladov 
predložené prijímateľmi po prepočítaní hodinových sadzieb. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2022 

Odporúčanie 4.4 

Ďalej zlepšovať usmernenia určené nezávislým audítorom, s ktorými uzatvárajú 
prijímatelia zmluvy na poskytnutie osvedčení o finančných výkazoch s cieľom znížiť 
vysoký počet nedostatkov, ktoré sme zistili pri našich auditoch týchto osvedčení. 

Cieľový dátum vykonania: polovica roku 2023 

134



 

Odporúčanie 4.5 

Pokiaľ ide o ďalší výskumný program, v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami podnikov 
preskúmať uskutočniteľnosť rozšírenia funkcií v systéme eGrants na posúdenie rizika 
a automatické kontroly, napr. využívaním iných dostupných zdrojov údajov 
na sprístupnenie dodatočných kľúčových údajov v digitálnom formáte na podporu 
potvrdenia súladu. 

Cieľový dátum vykonania: pre ďalší VFR 
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Prílohy 

Príloha 4.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní pre okruh „Jednotný trh, 
inovácie a digitálna ekonomika“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Odporúčame Komisii do polovice roka 2021: 
Odporúčanie 1: 

Vykonávať viac cielených kontrol žiadostí MSP 
o preplatenie nákladov a zlepšiť informačnú
kampaň o finančných pravidlách programu 
Horizont 2020 s osobitným zameraním 
na týchto dôležitých prijímateľov. 

x 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčame Komisii do polovice roka 2021: 
Odporúčanie 2: 

Uskutočniť kampaň s cieľom pripomenúť 
všetkým prijímateľom v rámci programu 
Horizont 2020 pravidlá výpočtu a vykazovania 
osobných nákladov a venovať pri tom osobitnú 
pozornosť typom chýb opísaným v bodoch 4.11 
– 4.15 tejto kapitoly. 

x18      

                                                      
18 Komisia začala komunikačné kampane zamerané na zlepšenie výpočtu osobných nákladov spojených s grantmi v rámci programu Horizont 2020, 

ale nedostatky pretrvávajú (pozri body 4.12 až 4.19). Komisia vypracovala sprievodcu osobnými nákladmi, ktorý má usmerňovať prijímateľov, ale využíva 
ho len 10 % účastníkov (pozri bod 4.25). 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

 

Odporúčame Komisii do polovice roka 2021: 
Odporúčanie 4: 
Pre program Horizont 2020: 
– riešiť pripomienky predložené v súvislosti 
s naším preskúmaním ex post auditov, ktoré sa 
týkali dokumentácie, konzistentnosti výberu 
vzoriek a kvality audítorských postupov, 
– v súvislosti s tretím kolom auditov zadaných 
externým firmám prijať primerané opatrenia 
na to, aby boli audítori plne oboznámení 
s pravidlami programu Horizont 2020, 
a overovať kvalitu ich práce. 

x19      

2020 

Odporúčame Komisii do polovice roka 2021: 
Odporúčanie 2: 

Vykonávať opatrenia, vrátane pravidelného 
preskúmania hlavných príčin chýb 
vo finančných výkazoch, poskytnúť pokyny 
k zložitým problémom, ako sú pravidlá 
pre subdodávky, a organizovať informačné 
kampane s cieľom znížiť chybovosť v programe 
Horizont 2020. 

 X     

Zdroj: EDA. 

                                                      
19 EDA bude overovať účinnosť týchto opatrení v budúcich rokoch. 
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Kapitola 5 

Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 
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Úvod 
5.1. V tejto kapitole sa uvádzajú naše zistenia týkajúce sa okruhu 2 VFR „Súdržnosť, 
odolnosť a hodnoty“. Na ilustrácii 5.1 sa nachádza prehľad hlavných činností 
a výdavkov v rámci tohto okruhu v roku 2021. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa 
kontrolovaného celkového súboru v roku 2021 sa nachádzajú v bode 5.9. 

Ilustrácia 5.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
  

Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
80,1 mld. EUR (44,1 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
a ostatné regionálne operácie: 45,5 (56,9 %)

Európsky sociálny fond (ESF): 19,4 (24,2 %)

Kohézny fond: 9,7 (12,1 %)

NPE – Doprava: 1,0 (1,2 %)

Platby v roku 2021 podľa fondu
(mld. EUR)

IES: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Iné: 1,5 (1,9 %)
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(*) Číselné údaje o platbách v okruhu 2a tvoria ročné zálohové a priebežné platby na programové 
obdobie 2014 – 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtovných závierok, na ktorých boli založené balíky 
dokumentov na účely uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2021. V súlade s jednotnou definíciou 
príslušných transakcií (podrobnosti pozri v bode 12 a 13) prílohy 1.1) sa tieto platby považujú 
za predbežné financovanie, a preto nie sú súčasťou nami kontrolovaného súboru na účely výročnej 
správy za rok 2021. Budú zaradené do nášho kontrolovaného súboru v roku, v ktorom Komisia prijme 
zodpovedajúce účty (napr. vo vyhlásení o vierohodnosti za rok 2022 v prípade platieb, ktoré patria 
do účtovného roka 2020/2021). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Stručný opis 

Ciele politiky a výdavkové nástroje 

5.2. Výdavky v rámci tohto podokruhu sú zamerané na znižovanie rozdielov 
v rozvoji medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi EÚ1 (podokruh 2a) 
a na opatrenia na podporu a ochranu hodnôt EÚ, čím sa zvyšuje odolnosť EÚ 

                                                      
1 Pozri články 162 a 174 až 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (s. 73 a s. 81 – 82). 

Odolnosť a hodnoty

Zúčtovanie predbežného financovania: 3,1

Platby predbežného financovania: 3,6

Jednorázové, priebežné a záverečné platby: 0,8

Jednorázové, priebežné a záverečné platby: 0,8

Platby v roku 2021 – spolu 4,4

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 3,9

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Zúčtovanie predbežného financovania (*): 2,6

Platby predbežného financovania (*): 75,1

Ročné rozhodnutie o schválení účtovnej závierky: 40,8  

Jednorázové, priebežné a záverečné platby: 0,6

Jednorázové, priebežné a záverečné platby: 0,6

Platby v roku 2021 – spolu 75,7

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 44,0

(mld. EUR)
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voči súčasným a budúcim výzvam (podokruh 2b). Tieto ciele sa realizujú 
prostredníctvom týchto fondov/nástrojov2: 

a) podokruh 2a (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť)

— Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorého cieľom je odstraňovať 
regionálne rozdiely prostredníctvom finančnej podpory inovácií a vývoja, 
digitálnej agendy, malých a stredných podnikov a nízkouhlíkového hospodárstva, 

— Európsky sociálny fond plus (ESF+), ktorého cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň 
zamestnanosti, spravodlivú sociálnu ochranu a kvalifikovanú a odolnú pracovnú 
silu, ako aj inkluzívne a súdržné spoločnosti ako ústredný faktor pri odstraňovaní 
chudoby; v programovom období 2021 – 2027 ESF+ zahŕňa iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD) a program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, ktoré boli 
predtým oddelené, 

— Kohézny fond (KF), z ktorého sa v záujme podpory udržateľného rozvoja financujú 
projekty v oblasti životného prostredia a dopravy v členských štátoch, ktorých 
HND na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ, 

— príspevok z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy (NPE), z ktorého 
sa financujú projekty patriace do transeurópskych sietí3, 

b) podokruh 2b (odolnosť a hodnoty)

— Erasmus+, z ktorého sa podporuje vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport 
v Európe prostredníctvom podpory vzdelávacej mobility a neformálnej a aktívnej 
účasti mladých ľudí, 

— niekoľko menších režimov vrátane programu Kreatívna Európa, programu 
Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) a osobitných nástrojov vytvorených 
na podporu oživenia hospodárstva v EÚ po pandémii ochorenia COVID-19, ako je 
EU4Health a nástroj núdzovej podpory (ESI). 

2 V kapitole 10 informujeme o výdavkoch v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti (RFF) v roku 2021. 

3 Nariadenie (EÚ) 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy. 
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Riadenie fondov 

5.3. Väčšinu výdavkov v rámci tohto okruhu tvoria fondy politiky súdržnosti (EFRR,
KF a ESF). Vykonávajú sa prostredníctvom zdieľaného riadenia. Členské štáty 
predkladajú viacročné operačné programy (OP) na celé obdobie trvania VFR. 
Po schválení Komisiou sa zodpovednosť za vykonávanie operačného programu 
rozdeľuje medzi Komisiu (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 
(GR EMPL) a GR pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO)) a členský štát. 
Prijímatelia dostávajú úhrady nákladov od orgánov v členskom štáte a EÚ 
spolufinancuje oprávnené náklady na operácie schválené v súlade s podmienkami 
operačného programu. Riadiace orgány vykonávajú overovania s cieľom zabrániť 
tomu, aby sa neoprávnené výdavky nachádzali medzi osvedčenými výdavkami, ktoré sa 
predkladajú Komisii. Ich riadiaca úloha je kľúčom k zabezpečeniu správnosti výdavkov 
v oblasti súdržnosti. 

5.4. Cieľom rámca kontroly a uistenia, ktorý bol zavedený v rámci zdieľaného
riadenia4, je zabezpečiť, aby zvyšková chybovosť5 v ročnej účtovnej závierke 
operačných programov zostala pod 2 % prahom významnosti, ktorý je stanovený 
v platnom nariadení6. V snahe zabezpečiť, aby účtovná závierka, ktorá sa predkladá 
na osvedčenie Komisii v nadväznosti na overenia riadiacich orgánov, neobsahovala 
významnú mieru nezrovnalostí, rámec kontroly a uistenia zahŕňa nasledujúce tri prvky: 

— práca, ktorú vykonali orgány auditu vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v ročnej 
účtovnej závierke. Výsledkom tejto práce je výročná kontrolná správa, ktorú 
členské štáty predkladajú Komisii ako súčasť svojich balíkov dokumentov na účely 

4 Podrobné informácie o rámci kontroly a uistenia za Európske štrukturálne a investičné 
fondy v programovom období 2014 – 2020, vrátane harmonogramu, sme poskytli v našej 
výročnej správe za rok 2017 (body 6.5 – 6.15) a výročnej správe za rok 2018 (ilustrácia 6.1). 

5 Komisia vo svojich výročných správach o činnosti hovorí o „miere zvyškového rizika“, pokiaľ 
ide o ukončenie programového obdobia 2007 – 2013, a o „celkovej zvyškovej chybovosti“, 
pokiaľ ide o programové obdobie 2014 – 2020. V tejto kapitole označujeme obidve pojmom 
„zvyšková chybovosť“. 

6 Článok 28 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 480/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde.

144

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=46515
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R0480


 

 

uistenia. Správa obsahuje zvyškovú chybovosť za operačný program (alebo 
skupinu operačných programov) a audítorské stanovisko k správnosti vykázaných 
výdavkov a účinnému fungovaniu systémov riadenia a kontroly, 

— ročné schvaľovanie účtov Komisiou. Na tento účel Komisia vykonáva najmä 
administratívne kontroly zamerané na úplnosť a presnosť tak, aby mohla schváliť 
účty a uvoľniť sumu 10 %, ktorú predtým zadržala ako záruku7, 

— administratívne previerky Komisie týkajúce sa každého balíka dokumentov 
na účely uistenia a vybraných auditov zhody v členských štátoch. Komisia 
vykonáva tieto kontroly, aby mohla vyvodiť záver a potvrdiť zvyškovú chybovosť, 
ktorú vykázali orgány auditu. Tieto miery uverejňuje spolu s váženým priemerom, 
ktorý slúži ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti, vo svojich výročných správach 
o činnosti (VSČ) za nasledujúci rok. 

5.5. Proces, ktorý viedol k ukončeniu operačných programov z programového 
obdobia 2007 – 2013, bol do veľkej miery porovnateľný s procesom opísaným 
v bode 5.4. 

5.6. Financovanie EÚ prostredníctvom programov, ktoré nie sú v rámci zdieľaného 
riadenia, sa vypláca vo forme grantov, verejného obstarávania a cien a riadia ho 
buď priamo GR Komisie8, alebo nepriamo s podporou partnerských organizácií alebo 
iných orgánov. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

5.7. Naším cieľom bolo prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to 
opísané v prílohe 1.1 a poskytnúť posúdenie správnosti výdavkov v rámci podokruhu 2 
VFR ako celku a za fondy politiky súdržnosti (podokruh 2a). Pokiaľ ide o fondy politiky 
súdržnosti, naším cieľom bolo posúdiť aj to, do akej miery sa možno spoliehať na prácu 
orgánov auditu a Komisie. 

                                                      
7 Pozri článok 130 nariadenia (EÚ) 1303/2013, v ktorom sa úhrada priebežných platieb 

obmedzuje na 90 %. 

8 GR EMPL, GR CNECT, GR EAC, GR SANTE, GR JUST, GR ECHO a Európska výkonná agentúra 
pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) pod dohľadom GR MOVE v súvislosti 
s výdavkami v našom súbore za rok 2021. 
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5.8. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR v roku 2021 preskúmali: 

— štatisticky reprezentatívnu vzorku 243 transakcií, ktorá zahŕňala celé spektrum 
výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. Naším cieľom bolo odhadnúť chybovosť 
v tomto okruhu a prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti. Za fondy 
politiky súdržnosti vzorka pozostávala z 217 transakcií, ktorých výdavky boli 
osvedčené v balíkoch dokumentov na účely uistenia a balíkoch ukončenia 
programov (vrátane 213, ktoré predtým skontroloval orgán auditu), ako aj ôsmich 
finančných nástrojov (podokruh 2a). Vzorka zahŕňala aj 18 transakcií priamo alebo 
nepriamo riadených Komisiou (štyri v rámci podokruhu 2a a 14 v rámci 
podokruhu 2b), 

— prácu, ktorú vykonali orgány auditu s cieľom potvrdiť informácie uvedené 
v 33 balíkoch dokumentov na účely uistenia/balíkoch ukončenia programov, ktoré 
súvisia s 213 transakciami, ktoré predtým kontrolovali, 

— prácu Komisie na preskúmaní a potvrdení zvyškovej chybovosti vykázanej 
v balíkoch dokumentov na účely uistenia za roky 2014 – 2020 a jej audítorskú 
prácu týkajúcu sa aspektov správnosti v týchto balíkoch, 

— informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti GR EMPL a GR REGIO, 
následne začlenené do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

5.9. Náš kontrolovaný súbor (47,9 mld. EUR) pozostával najmä z výdavkov z obdobia 
2014 – 2020, ktoré boli zahrnuté do schválených účtovných závierok predložených 
v balíkoch dokumentov na účely uistenia za účtovný rok 2019/2020 (402 OP v celkovej 
hodnote 40 mld. EUR). Zahŕňal aj výdavky z obdobia 2007 – 2013 v rámci 18 OP, ktoré 
Komisia ukončila alebo čiastočne ukončila9 v roku 2021 (776 mil. EUR). Komisia ešte 
neschválila žiadne operačné programy na obdobie 2021 – 2027 a do konca roka 2021 
nevykonala žiadne platby za toto obdobie10. 

                                                      
9 Ak nevyriešené záležitosti, ktoré majú významný vplyv, zostávajú otvorené, Komisia uhradí 

len nespochybnenú sumu. Zostatok sa uhradí a operačný program uzavrie po vyriešení 
všetkých otvorených záležitostí. 

10 Pozri body 2.6 až 2.8. 
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5.10. Našu vzorku 217 transakcií s výdavkami osvedčenými v balíkoch dokumentov 
na účely uistenia a balíkoch ukončenia programov sme vybrali v dvoch fázach. 
Najprv sme vybrali 33 balíkov (31 z programového obdobia 2014 – 2020 a dva 
z obdobia 2007 – 2013), ktoré sa týkali 44 operačných programov. Z nich sme následne 
vybrali do vzorky transakcie, ktoré predtým skontrolovali orgány auditu. 

5.11. Členské štáty vykázali vyplácanie finančných prostriedkov prostredníctvom 
finančných nástrojov v účtovnom období 2019/2020 v rámci 108 týchto operačných 
programov (2,1 mld. EUR). Preto sme vybrali dodatočnú vzorku z ôsmich finančných 
nástrojov z obdobia 2014 – 2020, z ktorých sa uskutočnili platby konečným 
prijímateľom alebo v ich prospech. Preskúmali sme tak 50 úverov a 21 kapitálových 
investícií. 

5.12. Okrem toho Komisia v roku 2021 vyplatila alebo zúčtovala 5 mld. EUR 
na programy v rámci jej priameho alebo nepriameho riadenia vrátane výdavkov 
vo výške 3,9 mld. EUR v rámci podokruhu 2b. Preskúmali sme vzorku 18 transakcií 
financovaných z EŠIF, príspevku KF na NPE, programu CERV, Kreatívna Európa alebo 
Erasmus+. 

5.13. V prílohe 5.1 je uvedené rozdelenie našej vzorky transakcií a vyčísliteľných 
chýb, ktoré sme zistili v 27 členských štátoch a Spojenom kráľovstve za podokruh 2a 
za obdobie 2014 – 2020. 
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Správnosť transakcií, VSČ a iné 
mechanizmy riadenia 
5.14. Túto časť kapitoly tvoria tri oddiely. Prvý sa týka testovania tohtoročnej 
vzorky 243 transakcií s cieľom poskytnúť prehľad o hlavných zdrojoch chýb. Druhý 
oddiel sa týka nášho posúdenia práce orgánov auditu a tretí sa týka práce Komisie. 
Náš záver týkajúci sa informácií o správnosti výdavkov na súdržnosť uvedených 
vo výročných správach o činnosti dvoch zodpovedných GR a vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti vychádza z našich zistení z týchto troch oddielov. 

Výsledky nášho testovania transakcií a preskúmanie/opätovné 
vykonanie audítorskej práce 

5.15. V 243 transakciách, ktoré sme preskúmali, sme identifikovali a vyčíslili 
30 chýb, ktoré sa všetky týkali podokruhu 2a. Vzhľadom na 56 vyčísliteľných chýb, 
ktoré predtým zistili orgány auditu, a opravy uplatnené orgánmi zodpovednými 
za programy (v celkovej výške 458 mil. EUR, ktoré sa vzťahujú na obidve programové 
obdobia), odhadujeme chybovosť v okruhu 2 VFR na úrovni 3,6 %11 (pozri 
ilustráciu 5.2). 

                                                      
11 Odhadovaná chybovosť za podokruh 2a je len 4,1 % (spodná hranica chybovosti 2,1 %, 

horná hranica chybovosti 6,1 %). 
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Ilustrácia 5.2. – Odhadovaný vplyv vyčísliteľných chýb 

 
Zdroj: EDA. 

5.16. Vyčísliteľné chyby vykázané orgánmi auditu sa týkali neoprávnených 
nákladov (32 prípadov), verejného obstarávania (19), chýbajúcich podporných 
dokumentov (osem) a účtovných chýb a chýb vo výpočte (dva)12. Členské štáty uplatnili 
finančné opravy, v prípade potreby ich extrapolovali, s cieľom znížiť zvyškovú 
chybovosť na 2 % alebo pod 2 % prah významnosti. 

5.17. Na ilustrácii 5.3 sa nachádza rozdelenie chýb, ktoré sme zistili, podľa 
kategórie (pred zohľadnením finančných opráv). Neoprávnené náklady a projekty, 
porušenia pravidiel vnútorného trhu a chýbajúce zásadne dôležité podporné 
dokumenty najviac prispeli k nami odhadovanej chybovosti. Viac informácií o týchto 
chybách je uvedených v bodoch 5.18 až 5.39. 

                                                      
12 Jedna transakcia môže byť ovplyvnená viac než jedným typom chyby. 
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Ilustrácia 5.3 – Rozdelenie zistených chýb 

 
Zdroj: EDA. 

Neoprávnené náklady 

5.18. Keď orgány členských štátov deklarujú výdavky Komisii v ich účtovných 
závierkach, osvedčujú, že tieto výdavky vznikli v súlade s príslušnými pravidlami EÚ 
a vnútroštátnymi pravidlami a že pomoc bola udelená prijímateľom alebo operáciám, 
ktoré splnili podmienky oprávnenosti operačného programu. 

5.19. Neoprávnené náklady sú najčastejšou chybou, ktorú zisťujú orgány auditu. 
Podľa ich správ, použitím spoločnej typológie dohodnutej s Komisiou13, bolo 57 % 
všetkých chýb zistených počas účtovného roka 2019/2020 tohto typu. 

5.20. V našej vzorke sme zistili ďalšie prípady neoprávnených nákladov 
v 19 transakciách. Tieto prípady predstavovali 63 % počtu zistených vyčísliteľných chýb 
alebo približne 1,6 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti (41 % podiel 
na chybovosti, pozri ilustráciu 5.3). V niektorých prípadoch orgán auditu zistil chybu, 
ale nesprávne ju vyčíslil. 

5.21. Hlavnými príčinami neoprávnenosti boli neoprávnení účastníci, 
nedodržiavanie pravidiel EÚ alebo vnútroštátnych pravidiel a výdavky, ktoré 

                                                      
13 Pozri rámčeky 6.5 a 5.7 výročnej správy za rok 2018 a výročnej správy za rok 2019. 
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v skutočnosti nesúviseli s projektom. V rámčeku 5.1 je uvedený príklad neoprávnených 
výdavkov. 

Rámček 5.1 

Náklady vykázané na činnosti mimo oblasti oprávnenosti 

V Holandsku sme v prípade operačného programu EFRR zistili, že riadiaci orgán 
vykázal náklady na činnosti, ktoré vykonali traja z 12 partnerov nachádzajúcich sa 
mimo zemepisnej oblasti oprávnenosti. V takýchto prípadoch sa v nariadení 
o spoločných ustanoveniach vyžaduje, aby monitorovací výbor udelil 
predchádzajúci súhlas. Ten udelený nebol. Zistili sme najmä, že hoci monitorovací 
výbor rokoval o tom, či sa tieto projekty majú financovať v roku 2016, nezahrnul 
ich do zoznamu vybraných projektov. Výbor prijal oficiálne rozhodnutie o ich 
začlenení do programu až vo februári 2022 po našom audite. V tejto súvislosti 
považujeme výdavky vykázané týmito partnermi za neoprávnené. 

5.22. V štyroch transakciách sme zistili, že prijímatelia a orgány zodpovedné 
za programy kontrolovali dodržiavanie základných požiadaviek oprávnenosti skôr 
na základe vlastných vyhlásení účastníkov než na základe nezávislých zdrojov (pozri 
rámček 5.2). 

Rámček 5.2 

Neoverovanie postavenia účastníkov 

Vo Francúzsku bolo postavenie NEET účastníkov dvoch projektov iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí skontrolované výlučne na základe ich 
vlastných vyhlásení. 

V jednom z príslušných programov ESF prijímateľ nemohol poskytnúť nezávislý 
dôkaz o tom, že účastníci neboli zamestnaní, ani neboli v procese odbornej 
prípravy alebo vzdelávania. Požiadali sme Komisiu a vnútroštátne orgány 
o dodatočné kontroly s cieľom zistiť postavenie účastníkov. Ukázalo sa, že deväť 
z 37 účastníkov bolo v skutočnosti zamestnaných, v dôsledku čoho neboli 
oprávnení na podporu EÚ. 

Podobné prípady sme zistili v inom francúzskom projekte a v írskom OP ESF. 

5.23. Prijímatelia využili zjednodušené vykazovanie nákladov v prípade 
65 transakcií alebo 27 % našej vzorky uplatnením buď paušálnych sadzieb, 
štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo kombinácie oboch. Zjednodušené 
vykazovanie nákladov má potenciál znížiť administratívnu záťaž prijímateľov aj chyby. 
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Tento rok sme zistili chyby týkajúce sa využívania zjednodušeného vykazovania 
nákladov v štyroch transakciách v jednom členskom štáte, ktoré sme však nevyčíslili 
(pozri rámček 5.3). 

Rámček 5.3 

Metódy používané na preplácanie nákladov prijímateľov 
a vykazovanie výdavkov v rozpočte EÚ v zjednodušeného 
vykazovania nákladov nie sú v súlade s regulačnými požiadavkami 

Ak sa využíva zjednodušené vykazovanie nákladov, úhrady, ktoré členský štát 
vyplatí prijímateľovi a Komisia členskému štátu, by mali byť založené na rovnakej 
metóde (článok 131 ods. 2 NSU). 

V Írsku sprostredkovateľský orgán podpísal s prijímateľmi dohody o financovaní, 
v ktorých sa stanovili skutočné náklady ako základ na preplatenie nákladov. 
Následne však riadiaci orgán využil zjednodušené vykazovanie nákladov 
na výpočet výšky financovania EÚ, ktoré sa má poskytnúť na tento program ESF. 
V tejto súvislosti boli štyria prijímatelia z našej vzorky povinní predložiť žiadosti 
s výdavkami, v ktorých sú uvedené len priame náklady na zamestnancov vzniknuté 
v súvislosti s projektom, doplnené o paušálnu sumu na pokrytie ostatných 
oprávnených výdavkov. 

V skutočnosti však írske orgány preplatili prijímateľom skutočné náklady 
na základe požiadaviek z dohôd o financovaní. 

V dôsledku toho sa suma, ktorú členský štát preplatil prijímateľom, a sumy, ktoré 
uhradila Komisia členskému štátu, zakladali na rôznych formách podpory. Tento 
prístup takisto nie je v súlade s regulačnými požiadavkami na zjednodušené 
vykazovanie nákladov. 

Požiadavka dvojitého vykazovania je navyše v rozpore so zámerom zákonodarcov 
využívať zjednodušené vykazovanie nákladov na zníženie administratívnej záťaže 
prijímateľov. 

Neoprávnené projekty 

5.24. Identifikovali sme päť projektov, ktorým bola poskytnutá pomoc, hoci 
nespĺňali podmienky oprávnenosti uvedené v platnom nariadení a príslušných 
operačných programoch. Tri z nich boli vybrané v období 2014 – 2020 a dva v období 
2007 – 2013. Tieto projekty predstavovali 17 % všetkých vyčísliteľných chýb, ktoré sme 
zistili, teda približne 1,4 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti. 

5.25. V rámčeku 5.4 je uvedený príklad neoprávneného projektu EFRR. 
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Rámček 5.4 

Projekty, ktoré boli predtým podporované z vnútroštátnych 
finančných prostriedkov, boli prerozdelené s cieľom získať podporu 
EÚ mimo obdobia oprávnenosti 

Konečným termínom oprávnenosti výdavkov v rámci operačných programov 
na roky 2007 – 2013 bol koniec roka 2015. V roku 2016 bolo spätne vybraných 
niekoľko projektov na spolufinancovanie EÚ v rámci regionálneho programu EFRR 
v Taliansku. Regionálne orgány považovali tieto projekty za oprávnené, pretože sa 
realizovali v roku 2015 a skôr, ale v rámci národného programu a s využitím 
vnútroštátnych finančných prostriedkov. Zistili sme tiež, že prijímateľ nikdy 
nepožiadal o financovanie zo strany EÚ. 

Zahrnutie operácie do OP po období oprávnenosti a po vynaložení výdavkov je 
v rozpore so zásadou, že pravidlá oprávnenosti sa musia uplatňovať spravodlivým, 
nestranným a jednotným spôsobom. Najmä všetky operácie sa musia vyberať 
a vykonávať v súlade s nariadením. 

Projekty, ktoré sa neuskutočnili v rámci programu, nemožno kvalifikovať ako 
operácie v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2007 – 2013, 
a preto sú neoprávnené. 

5.26. Zistili sme tiež, že tri projekty v našej vzorke za ESF/YEI neboli oprávnené 
na financovanie zo strany EÚ, pretože konkrétne neposkytovali podporu mladým 
ľuďom, ktorí neboli zamestnaní, ani neboli v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (pozri rámček 5.5). 
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Rámček 5.5 

Retroaktívna registrácia NEET v rámci záruky pre mladých ľudí 

Kontrolovali sme niekoľko operácií financovaných v rámci iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí v Španielsku. Štyri z týchto operácií sa týkali zliav 
z príspevkov zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie súvisiacich s dočasnými 
zmluvami podpísanými s NEET (osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy). 

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a v OP, ktoré sa vzťahujú na tieto operácie, sa vyžaduje, aby boli 
účastníci NEET zaregistrovaní vo vnútroštátnom systéme záruky pre mladých ľudí. 
Táto registrácia poskytuje NEET prístup k viacerým opatreniam pomoci (napríklad 
personalizované poradenstvo a individuálne akčné plánovanie vrátane 
individuálnych systémov podpory šitých na mieru), ale slúži aj na overenie ich 
súladu s požiadavkami NEET. 

Tri zo štyroch kontrolovaných operácií, ktoré sa týkali zliav na sociálne 
zabezpečenie, boli vo vnútroštátnom systéme zaregistrované so spätnou 
účinnosťou, v niektorých prípadoch dokonca niekoľko rokov po uplatnení zľavy. 
Vnútroštátny subjekt zodpovedný za správu zliav na sociálne zabezpečenie, ktorý 
je sprostredkovateľským orgánom aj prijímateľom operácií, tak urobil 
bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí o účastníkoch NEET. 

Táto retroaktívna registrácia znemožnila potvrdiť oprávnenosť účastníkov ako 
účastníkov, ktorí sa nezúčastňovali na vzdelávaní alebo odbornej príprave. Keďže 
k takémuto overeniu nedošlo, Komisia už pred vykonaním nášho auditu uplatnila 
finančnú opravu vo výške 25 %. 

Zastávame názor, že retroaktívnou registráciou účastníkov sa tri kontrolované 
operácie stali neoprávnenými na financovanie zo strany EÚ. Dôvodom je, že okrem 
toho, že nie je možné overiť, či sú účastníci v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, ich registrácia vo vnútroštátnom systéme nie je v súlade s ostatnými 
podmienkami záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí. Čo je najdôležitejšie, znamená to, že NEET sú zbavení všetkých 
dodatočných výhod dostupných v rámci týchto dvoch systémov. 

5.27. Ďalší projekt, ktorý sme preskúmali v Španielsku (ktorý nebol ovplyvnený 
retroaktívnymi registráciami), bol takisto súčasťou opatrenia, ktorým sa poskytovali 
zľavy na sociálne zabezpečenie a podpora zamestnávania mladých ľudí na určité 
minimálne obdobie. Komisia španielskym orgánom objasnila, že by sa malo 
podporovať prijímanie zamestnancov na dobu neurčitú. Na tento účel ich informovala, 
že ak je potrebné využiť dočasné zmluvy, mali by trvať minimálne šesť mesiacov a táto 
podmienka by sa mala skontrolovať pred osvedčením výdavkov. Napriek tomu 
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španielske orgány prijali zmluvy s minimálnym trvaním 28 dní, ktoré je oveľa kratšie 
ako obdobie uvedené Komisiou. Zastávame preto názor, že zľavy požadované v rámci 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súvislosti s týmito dočasnými 
zmluvami nie sú oprávnené. Zistili sme aj ďalšie problémy, ktoré majú vplyv 
na oprávnenosť výdavkov. Napríklad zľavy financované EÚ na sociálne zabezpečenie 
osôb NEET, ktoré dočasne nahradili iných pracovníkov, sa rozšírili aj na osoby, ktoré 
nahradili – hoci títo boli už z definície zamestnaní. Chyby uvedené v tomto bode sa 
vzťahujú aj na tri ďalšie operácie, ktoré považujeme za neoprávnené (pozri 
rámček 5.5). 

5.28. Podobné problémy sme zistili pri iných operáciách ESF v predchádzajúcich 
rokoch v tom istom členskom štáte. V súvislosti s programovými obdobiami 
2007 – 2013 a 2014 – 2020 sme už niekoľkokrát informovali o spolufinancovaných 
projektoch, ktoré nespĺňali požiadavky oprávnenosti v príslušnom OP a/alebo 
príslušnom nariadení, ale orgány členských štátov ani Komisia ich neodhalili14. 

Porušenie pravidiel vnútorného trhu 

5.29. Tento rok sme zistili 19 porušení pravidiel vnútorného trhu, z ktorých štyri 
boli vyčísliteľné. Päť porušení sa týkalo štátnej pomoci a 14 verejného obstarávania. 

Päť projektov, v ktorých boli porušené pravidlá štátnej pomoci 

5.30. Pokiaľ nie je štátna pomoc pod stropom de minimis, je nezlučiteľná 
s vnútorným trhom, keďže sa ňou môže narúšať obchod medzi členskými štátmi. 
Existujú však výnimky z tohto pravidla, najmä ak sa na projekt vzťahuje všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách (GBER)15 alebo ak to Komisia osobitne schváli. 

5.31. Tento rok sme identifikovali päť projektov EFRR, v ktorých boli porušené 
pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci. Zastávame názor, že tri z nich mali získať menej 
verejného financovania alebo žiadne od EÚ a/alebo členského štátu. Predstavovali 
0,7 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti. Nevyčíslili sme ďalšie dve chyby, 
pretože nemali žiadny vplyv na úroveň verejného financovania. Príklad chyby v štátnej 
pomoci uvádzame v rámčeku 5.6. 

                                                      
14 Napr. príklad č. 8 v prílohe 6.3 vo výročnej správe za rok 2016. 

15 Nariadenie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
trhom. 
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Rámček 5.6 

Pomoc poskytnutá vylúčenému sektoru 
Prostredníctvom finančného nástroja v Maďarsku sa poskytol úver a grant 
na podporu výskumných, vývojových a inovačných činností spoločnosti. Úver sa 
týkal vývoja optimalizovaného samočistiaceho systému sušenia a prijímateľ 
pôsobil v poľnohospodárskej prvovýrobe. Riadiaci orgán schválil výstavbu sušiarne 
v rámci schémy regionálnej investičnej pomoci podľa všeobecného nariadenia 
o skupinových výnimkách. Keďže táto schéma vylučuje platby 
na poľnohospodárske činnosti, stavebná zložka projektu bola neoprávnená. 

Ďalšie chyby v štátnej pomoci sme zistili v Portugalsku a Poľsku. 

Členské štáty odhalili mnoho chýb vo verejnom obstarávaní vo výdavkoch 
na súdržnosť 

5.32. Verejné obstarávanie je kľúčovým nástrojom na hospodárne a efektívne 
vynakladanie verejných financií a na vytvorenie vnútorného trhu. Verejné obstarávanie 
je tiež veľkým zdrojom nezrovnalostí vykazovaných orgánmi auditu. Orgány auditu 
zistili 19 prípadov nedodržania pravidiel verejného obstarávania v rámci transakcií, 
ktoré sme preskúmali, a uložili paušálne opravy v rozsahu od 5 % do 100 %, ako sa 
stanovuje v rozhodnutí Komisie16. Pokiaľ ide o frekvenciu, porušenia pravidiel 
verejného obstarávania predstavujú 14 % všetkých chýb, ktoré orgány auditu vykázali 
v účtovnom období 2019/2020, ale predstavujú celých 36 % hodnoty vykázaných 
nezrovnalostí. 

5.33. Tento rok sme preskúmali 133 postupov udeľovania zákaziek na práce, služby 
a dodávky. Veľká väčšina sa týkala projektov, ktoré boli spolufinancované v rámci 
operačných programov EFRR/KF. Osem zo 133 postupov sa týkalo projektov v rámci 
podokruhu 2b, na ktoré sa tiež vzťahujú pravidlá verejného obstarávania. 

                                                      
16 Rozhodnutie Komisie C(2013) 9527 nahradené rozhodnutím Komisie C(2019) 3452 (a jeho 

prílohou), ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné 
uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného 
obstarávania. 
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5.34. V ôsmich postupoch týkajúcich sa súdržnosti sme zistili prípady nedodržania 
pravidiel EÚ a/alebo vnútroštátnych pravidiel verejného obstarávania, ktoré orgány 
auditu neodhalili. V jednom prípade išlo o závažné porušenie, ktoré ovplyvnilo 
výsledok postupu, a vykázali sme to ako vyčísliteľnú chybu. Predstavovala 3 % všetkých 
vyčísliteľných chýb, ktoré sme zistili, teda približne 0,1 percentuálneho bodu 
odhadovanej chybovosti. Chyby, ktoré sme nevyčíslili, sa týkali použitia kritérií, ktoré 
mohli brániť niektorým spoločnostiam v predložení ponúk. 

Osobitné nedostatky vo verejnom obstarávaní ovplyvňujúce transakcie v rámci 
priameho riadenia 

5.35. V apríli 2020 Komisia aktivovala nástroj núdzovej podpory (ESI)17 a vydala 
oznámenie s vysvetlením možností dostupných pri verejnom obstarávaní počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-1918. V tomto oznámení sa uvádza, že pravidlá EÚ 
v oblasti verejného obstarávania poskytli počas zdravotnej krízy potrebné nástroje 
na riešenie výzvy týkajúcej sa nákupu tovaru, služieb a v prípade potreby dodatočnej 
infraštruktúry. V oznámení sa takisto vysvetlili pravidlá používania rokovacích konaní 
bez predchádzajúceho zverejnenia vrátane napríklad toho, že by sa mali používať len 
na uspokojenie okamžitých potrieb. 

5.36. Sedem z 18 transakcií v našej vzorke za podokruh 2b sa týkalo platieb 
uskutočnených v rámci EŠIF v roku 2021. V šiestich z týchto prípadov sme zistili 
nedostatky v obstarávaní služieb alebo dodávok. V jednom prípade orgán členského 
štátu nedodržal pravidlá verejného obstarávania EÚ, pretože nesprávne posúdil, že sa 
nevzťahujú na výdavky, ktoré požadoval od Komisie. V inom prípade Komisia využila 
predchádzajúcu zmluvu, ktorá nebola úplne vhodná na zakúpené služby. Zostávajúce 
štyri prípady zodpovedajú nedostatkom vo vykonávaní a overovaní zmluvných 
podmienok Komisiou (pozri rámček 5.7). 

                                                      
17 Nariadenie (EÚ) 2020/521, ktorým sa aktivuje núdzová podpora s ohľadom na výskyt 

ochorenia COVID-19. 

18 Oznámenie Komisie 2020/C 108/I/01 z 1. apríla 2020 – Usmernenie Európskej komisie 
k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19. 
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Rámček 5.7 

Nedostatky pri overovaní a vykonávaní zmluvných podmienok 
Komisia uzavrela predbežné zmluvy o nákupe dávok vakcín proti ochoreniu 
COVID-19 s ôsmimi výrobcami. Náš audit sa týkal zúčtovania zálohových platieb 
uskutočnených Komisiou v súvislosti so štyrmi predbežnými zmluvami o nákupe 
v rámci EŠIF. Na základe zastrešujúcej dohody dosiahnutej medzi Komisiou 
a členskými štátmi kúpna cena každej vakcíny, ako aj náklady na predbežné 
financovanie musia byť založené na transparentnom odhade výrobných nákladov 
a zdrojov, ktoré už boli poskytnuté z iných verejných zdrojov. Okrem toho musia 
výrobcovia použiť platby vopred v rámci predbežných zmlúv o nákupe na zníženie 
rizika potrebných investícií do vývoja vakcín, klinického skúšania a prípravy 
potrebných výrobných kapacít v rámci celého hodnotového reťazca na rýchle 
zavedenie miliónov dávok vakcín v EÚ. 

Zistili sme, že postupy nezaručovali transparentný odhad výrobných nákladov. 
Okrem toho neboli zavedené osobitné kontroly s cieľom zistiť, či sa zálohové 
platby použili tak, ako sa plánovalo. Jeden výrobca tvrdil, že na zníženie rizika 
potrebných investícií nepotrebuje žiadne predbežné financovanie, ale Komisia 
napriek tomu súhlasila s predbežnou platbou. A napokon, dve z predbežných 
kúpnych zmlúv, ktoré sme kontrolovali, zahŕňali povinnosť dodávky dávok vakcíny 
bez zisku. Nedokázali sme získať od Komisie žiadny dôkaz o tom, že ceny zaplatené 
obom príslušným výrobcom nezahŕňali rozpätie zisku. 

5.37. Tieto chyby sme nevyčíslili, pretože v každom prípade, ktorý sme preskúmali, 
mimoriadna povaha pandémie podporila priame zadanie zákazky. V roku 2022 sme 
uverejnili osobitnú správu o obstarávaní vakcín proti ochoreniu COVID-1919. 

Chýbajúce základné podporné dokumenty 

5.38. Prijímatelia a orgány zodpovedné za programy sú povinné udržiavať systémy 
a postupy, ktoré zabezpečia primeraný audítorský záznam. To zahŕňa vedenie 
písomných záznamov. Chýbajúce podporné dokumenty a informácie predstavovali 
15 % všetkých chýb, ktoré orgány auditu vykázali za účtovný rok 2019/2020. Tento 
podiel bol 13 % v prípade ESF a 19 % v prípade EFRR/KF, hoci tieto fondy predstavovali 
30 % resp. 2 % celkovej hodnoty chýb. 

                                                      
19 Osobitná správa 19/2022: Obstarávanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 Európskou úniou 

– Po pomalom začiatku sa zabezpečil dostatočný počet dávok, no výkonnosť procesu nebola 
dostatočne posúdená. 
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5.39. Zistili sme, že chýbali podporné informácie alebo dokumentácia v štyroch 
transakciách, ktoré sme preskúmali. Vyčíslili sme dve z týchto chýb, pretože orgány 
zodpovedné za programy alebo prijímatelia nedokázali poskytnúť základné dokumenty 
preukazujúce súlad s podmienkami oprávnenosti. Výsledok predstavoval približne 7 % 
transakcií, ktoré sme vyčíslili, a 0,1 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti. 

Naše posúdenie práce orgánov auditu 

5.40. Orgány auditu sú „druhou líniou obrany“ v rámci uistenia a kontroly 
výdavkov. Na základe vzorky overujú správnosť výdavkov vykázaných riadiacimi 
orgánmi Komisii. Tento rok sme posúdili prácu 23 zo 116 orgánov auditu v 19 členských 
štátoch a Spojenom kráľovstve. Naša vzorka zahŕňala 31 balíkov na účely uistenia a dva 
balíky ukončenia programov. Vo všetkých týchto prípadoch orgány auditu pôvodne 
vykázali zvyškovú chybovosť rovnajúcu sa 2 % alebo nižšiu. 

5.41. Komisia vo svojich výročných správach o činnosti, berúc do úvahy svoju 
vlastnú audítorskú prácu a predbežné výsledky našich auditov, upravila zvyškovú 
chybovosť v deviatich balíkoch zo 31 balíkov dokumentov na účely uistenia v našej 
vzorke na hodnotu presahujúcu 2 % (39 % výdavkov vo vzorke). Patria sem dva 
prípady, keď Komisia vylúčila zálohy na finančné nástroje, ktoré predtým zahrnuli 
orgány auditu. V týchto dvoch prípadoch sme nezistili ďalšie chyby (5 % výdavkov 
vo vzorke). 

5.42. Z našej práce na tohtoročnej vzorke však vyplýva, že zvyšková chybovosť bola 
vyššia než 2 % v 12 z 31 balíkov dokumentov účely uistenia (čo zodpovedá 39 % 
výdavkov vo vzorke), aj po zohľadnení dodatočných chýb zistených po overeniach 
Komisie. 

5.43. Od roku 2017 skúmame ročnú vzorku balíkov dokumentov na účely uistenia. 
Počas tohto obdobia sme preskúmali 69 balíkov dokumentov na účely uistenia 
v 24 členských štátoch20 a Spojenom kráľovstve aspoň raz, čo každý rok zodpovedá 
34 % až 62 % výdavkov osvedčených v ročných účtovných závierkach. Zohľadniac 
úpravy Komisie a naše vlastné zistenia z auditov 37 týchto balíkov (54 %) malo 
zvyškovú chybovosť nad 2 % aspoň v jednom roku. 37 balíkov konzistentne 
predstavovalo najmenej 39 % výdavkov v našej vzorke (pozri ilustráciu 5.4). To 

                                                      
20 Všetky členské štáty okrem Dánska, Luxemburska a Malty. 
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znázorňuje, do akej miery orgány auditu nesprávne uvádzajú, že zvyšková chybovosť je 
pod 2 % prahom významnosti. 

Ilustrácia 5.4 – Balíky dokumentov na účely uistenia so zvyškovou 
chybovosťou nad 2 % (2017 to 2021) 

 
Zdroj: EDA. 

5.44. Z výsledkov našich auditov v posledných rokoch vyplýva, že v súčasnosti 
zavedené kontroly ešte dostatočne nezmierňujú vysoké inherentné riziko chýb v tejto 
oblasti. Platí to najmä v prípade riadiacich orgánov, ktorých overovanie je stále 
čiastočne neúčinné na predchádzanie nezrovnalostiam vo výdavkoch vykázaných 
prijímateľmi alebo na ich odhaľovanie. Hoci orgány auditu zohrávajú kľúčovú úlohu 
v rámci uistenia v oblasti súdržnosti, účinná riadiaca kontrola je nevyhnutná 
na zabezpečenie výkonnosti operácií a ich súladu s právnym rámcom. 

5.45. Hlavný príspevok k odhadovanej chybovosti vyplýva z nedostatočného 
rozhodovania riadiacich orgánov, napríklad pri schvaľovaní neoprávnených projektov 
alebo neoprávnenej štátnej pomoci. Takisto sme zistili, že orgány auditu vykazujú 
pomerne nízku úroveň tohto typu chýb. Na ilustrácii 5.5 je prehľad tejto záležitosti. 

59 %
62 %

45 %

34 %

52 %

44 % 55 % 47 %55 % 39 %

2017 2018 2019 2020 2021

Hodnota balíkov 
dokumentov na účely 
uistenia so zvyškovou 
chybovosťou nad 2 %, 
vyjadrená ako podiel 
preskúmaných balíkov

Hodnota balíkov 
dokumentov na účely 
uistenia v našej vzorke 
vyjadrená ako podiel 
z celkovej hodnoty

Celkový počet balíkov 
dokumentov na účely 
uistenia

50 202 308 352 354

Počet balíkov 
dokumentov na účely 
uistenia v našej vzorke

12 15 20 26 31

160



 

 

Ilustrácia 5.5 – Podiel neoprávnených projektov a chýb v štátnej pomoci 

 
Zdroj: EDA. 

5.46. Jedným z dôležitých faktorov účinnosti rámca uistenia a kontroly je dobrá 
spolupráca a spätná väzba medzi riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu. Zistili sme 
osvedčený postup, ktorý je príkladom toho, ako môže spolupráca medzi riadiacimi 
orgánmi a orgánmi auditu zlepšiť kvalitu kontrol a v dôsledku toho znížiť počet chýb 
(pozri rámček 5.8). 
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Rámček 5.8 

Spolupráca medzi riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu 
Bulharský orgán auditu spolupracuje s riadiacimi orgánmi tak, že na svojom 
webovom sídle uverejňuje21: 

o svoje kontrolné zoznamy pre systémové audity a audity operácií (vrátane 
postupov verejného obstarávania a štátnej pomoci), ktoré riadiace orgány 
podľa potreby používajú, 

o ročnú analýzu chýb, ktoré odhalil v rámci svojej audítorskej práce, 

o zhrnutie nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní s usmerneniami, ako sa im 
vyhnúť. 

Nezistili sme žiadne nezrovnalosti v operáciách preskúmaných týmto orgánom 
auditu a zahrnutých do našej vzorky za rok 2021. 

Niektoré orgány auditu musia zlepšiť audítorský záznam pre výber vzorky 

5.47. Vzhľadom na vysoký počet operácií, ktoré sa spolufinancujú v každom 
operačnom programe, musia orgány auditu využívať na získanie stanoviska 
k oprávnenosti výdavkov výber vzoriek. Na získanie spoľahlivého výsledku musia byť 
vzorky reprezentatívne pre kontrolovaný súbor a vo všeobecnosti musia byť založené 
na štatisticky overenej metóde. V reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 
Komisia zaviedla zmenu nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorou sa rozširuje 
možnosť používať neštatistický výber vzorky ako výnimočné a dočasné opatrenie 
na účtovné obdobie 2019/202022. Zistili sme však, že orgány auditu použili štatistický 
výber vzorky pre väčšinu z 31 balíkov dokumentov na účely uistenia v našej vzorke 
(t. j. 87 % balíkov, ktoré pokrývali 190 z 213 transakcií). 

5.48. Zistili sme však nedostatky v audítorskom zázname pre výber vzorky šiestich 
balíkov dokumentov na účely uistenia. Hoci to nemalo vplyv na reprezentatívnosť, 
zastávame názor, že orgány auditu musia zabezpečiť úplný a primeraný audítorský 
záznam pre proces výberu vzorky. 

                                                      
21 Poslanie bulharskej výkonnej agentúry pre audit fondov EÚ. 

22 Nariadenie (EÚ) 2020/558, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19. 
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Pretrvávajú nedostatky v spôsobe, akým orgány auditu vykonávajú a dokumentujú 
svoju prácu 

5.49. Podľa medzinárodných audítorských štandardov je potrebné, aby audítori 
dokumentovali svoje kontroly a jasne označili všetky dokumenty, ktoré sú 
najdôležitejšie z hľadiska kontrolovaných výdavkov23. To im umožňuje niesť 
zodpovednosť za svoju prácu a pomáha interným alebo externým hodnotiteľom 
vyvodiť záver o rozsahu a dostatočnosti kontrol. Nedostatočné alebo neprimerané 
otázky či odpovede v kontrolných zoznamoch zvyšujú riziko, že nezrovnalosti nebudú 
odhalené. 

5.50. Na základe nášho preskúmania práce orgánov auditu sme boli schopní 
vyvodiť záver v prípade 104 transakcií zo vzorky transakcií (49 %). Zistili sme 
nedostatky týkajúce sa rozsahu, kvality a dokumentácie práce orgánov auditu 
v 109 transakciách (51 %), pre ktoré sme museli opätovne vykonať príslušné audítorské 
postupy. Hlavným dôvodom nedostatkov bolo, že dokumentácia uložená 
v audítorskom spise nebola vždy dostatočná na to, aby skúsenému audítorovi, ktorý 
nemal predchádzajúce znalosti o tomto audite, umožnila dospieť k rovnakým záverom 
ako pôvodný audítor. V prípade 43 transakcií (20 % z celku) sme boli povinní obrátiť sa 
na prijímateľov s cieľom získať potrebnú audítorskú dokumentáciu. 

5.51. Zistili sme vyčísliteľné chyby, ktoré predtým orgán auditu nezistil v 25 
zo 109 transakcií (v 12 balíkoch vrátane 11 z programového obdobia 2014 – 2020), 
pri ktorých sme opätovne vykonali audit. 

5.52. Rovnako ako minulý rok24 sme počas preskúmania práce orgánov auditu 
posudzovali, či kontrolné zoznamy, ktoré použili na audit operácií, primerane riešili 
riziko podvodu. Zistili sme, že 38 % operácií z obdobia 2014 – 2020 (81 z 213) bolo 
predmetom auditu použitím kontrolného zoznamu, v ktorom sa výslovne uvádzalo 
riziko podvodu, čo je zlepšenie oproti 21 % z minulého roku. 

                                                      
23 ISA 230 Audítorská dokumentácia. 

24 Body 5.45 a 5.46 výročnej správy za rok 2020. 
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Práca Komisie v súvislosti s uistením a vykazovanie zvyškovej 
chybovosti v jej výročných správach o činnosti 

5.53. Výročné správy o činnosti sú hlavným nástrojom generálnych riaditeľstiev 
Komisie na vykazovanie, či majú primerané uistenie, že postupy kontrol zabezpečujú 
zákonnosť výdavkov. 

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti Komisie týkajúci sa správnosti vo výročných správach 
o činnosti je pod prahom významnosti, zatiaľ čo jej odhad maximálnej chybovosti je 
nad ním 

5.54. V oblasti súdržnosti Komisia používa na výpočet váženej priemernej 
chybovosti jednotlivé zvyškové chybovosti vykázané členskými štátmi, výsledky vlastnej 
práce týkajúcej sa správnosti a iné dostupné informácie. Túto mieru vykazuje ako 
kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) týkajúci sa správnosti. KPI na rok 2021 je založený 
na individuálnych mierach vykázaných za účtovný rok 2019/2020, bez vplyvu 
preddavkov vyplatených na finančné nástroje. Komisia tiež vypočítava maximálnu 
mieru. 

5.55. GR REGIO vykázalo KPI vo výške 1,9 % a „maximálnu mieru“ 2,5 %. Miery 
GR EMPL boli 1,7 % pre KPI a 2,4 % pre maximálne riziko. V oboch výročných správach 
o činnosti sa vysvetľuje, že maximálne miery zohľadňujú výsledky auditov, o ktorých sa 
stále rokuje s členskými štátmi, a cieľom je riešiť riziko chýb, ktoré sa nachádzajú mimo 
vzorky transakcií v operačných programoch, ktoré boli kontrolované počas roka 
(Komisiou alebo nami). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi môžu maximálne miery 
zahŕňať aj „navýšenie“ alebo paušálnu sadzbu za nekontrolované OP (pozri bod 
5.62)25. 

5.56. Na ilustrácii 5.6 sa nachádza prehľad KPI, ktoré vykázala Komisia vo svojich 
výročných správach o činnosti za rok 2021. 

                                                      
25 Poznámka pod čiarou 51 vo výročnej správe o činnosti GR REGIO za rok 2021 a poznámka 

pod čiarou 7 vo výročnej správy o činnosti GR EMPL. 
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Ilustrácia 5.6 – KPI Komisie za oblasť súdržnosti v porovnaní s nami 
odhadovanou chybovosťou 

 
Zdroj: EDA. 

5.57. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 Komisia vykázala: 

— V prípade okruhu 2 VFR ako celku je kombinované riziko pri platbe od 1,7 % 
do 2,3 %, pričom sa vychádza zo súm vystavených riziku, ku ktorým dospeli rôzne 
generálne riaditeľstvá. Náš rozsah chybovosti za okruh 2 VFR sa pohybuje 
od 1,8 % do 5,4 %, pričom odhadovaná chybovosť je 3,6 %. 

— V prípade podokruhu 2a VFR týkajúceho sa súdržnosti je kombinované riziko 
pri platbe vo výške 1,8 % až 2,5 %26, opäť na základe odhadov generálnych 
riaditeľstiev týkajúcich sa rizikových súm a ich KPI. Náš rozsah chybovosti 
za podokruh 2a VFR sa pohybuje od 2,1 % do 6,1 %, pričom odhadovaná 
chybovosť je 4,1 %. 

5.58. Tretí rok po sebe preto maximálne chybovosti Komisie spadajú do nášho 
rozsahu odhadu chybovosti. V rovnakom období miery vykázané vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti (ako aj konkrétne miery uvedené vo výročných správach 
o činnosti) boli pod nami odhadovanou chybovosťou (pozri ilustráciu 5.6). 

                                                      
26 Strana 21, zväzok III výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2021. 
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Komisia zlepšila svoju metodiku odhadovania maximálneho rizika, ale pretrvávajú 
inherentné riziká v modeli uistenia 

5.59. V roku 2021 sme uverejnili osobitnú správu, v ktorej sme poskytli podrobné 
informácie o relevantnosti, spoľahlivosti a konzistentnosti ročnej chybovosti 
vykazovanej vo výročných správach o činnosti a vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti za výdavky v oblasti súdržnosti27. 

5.60. Hlavné závery správy potvrdili zistenia28 z posledných štyroch rokov uvedené 
v našich výročných správach, najmä že: 

— Komisia poskytuje minimálny odhad chybovosti, ktorá nie je konečná (na úrovni 
operačného programu, vo výročných správach o činnosti a vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti), 

— keďže administratívnymi kontrolami sa nemusia odhaliť a opraviť neoprávnené 
výdavky, majú obmedzenú hodnotu pri potvrdzovaní platnosti celkovej zvyškovej 
chybovosti vykázanej orgánmi auditu, 

— hodnotenie rizika orgánov auditu nemá vždy vplyv na to, či boli vybrané na audity 
zhody, 

— časové obmedzenia súvisiace s procesom kontroly znamenajú, že väčšina 
operačných programov, v prípade ktorých audítorská práca Komisie vedie 
k významnej chybovosti, nebola pokrytá výhradou v predchádzajúcej výročnej 
správe o činnosti. 

5.61. V tej istej správe sme takisto vyjadrili pripomienku, že keď orgány auditu 
uviedli spoločnú chybovosť vzťahujúcu sa na finančné prostriedky spravované dvoma 
generálnymi riaditeľstvami, tieto generálne riaditeľstvá systematicky nekoordinovali 
svoje následné podávanie správ. V tejto súvislosti sme odvtedy vzali na vedomie 
konzistentnosť dosiahnutú v rámci auditu a hodnotenia Komisie vytvorením 
spoločného riaditeľstva pre audit súdržnosti v júli 2021, ktoré sa zaoberajú všetkými 
audítorskými činnosťami v súvislosti s výdavkami na súdržnosť. 

5.62. V odpovedi na naše odporúčania Komisia zrevidovala svoju metodiku výpočtu 
maximálnych rizík. Predovšetkým teraz uplatňuje „navýšenie“ za nekontrolované OP 

                                                      
27 Osobitná správa 26/2021: Správnosť výdavkov v politike súdržnosti EÚ: Komisia zverejňuje 

každoročne minimálnu odhadovanú chybovosť, ktorá nie je konečná. 

28 Body 6.62 a 6.63 výročnej správy za rok 2018. 
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na základe chybovosti vykázanej tým istým orgánom auditu za iné OP alebo paušálnu 
mieru, ak orgán auditu ešte nebol predmetom auditu (pozri bod 5.55). Komisia však 
tieto úpravy nevykonáva v prípade OP kontrolovaných v predchádzajúcich účtovných 
rokoch, v prípade ktorých sa naďalej spolieha na svoje administratívne kontroly. Ako je 
vysvetlené v bode 5.60, administratívne kontroly majú inherentné obmedzenia 
v porovnaní s auditov zhody. Okrem toho úroveň navýšenia nemusí byť dostatočná 
na zohľadnenie chýb, ktoré Komisia nezistila prostredníctvom svojich auditov zhody. 

Komisia naďalej odhaľuje nezrovnalosti prostredníctvom svojich auditov zhody 

5.63. Spoľahlivosť informácií o zákonnosti, ktoré boli uvedené vo výročných 
správach o činnosti vo veľkej miere závisia od kvality práce orgánov zodpovedných 
za programy. Komisia vykonáva audity zhody, v rámci ktorých skúma a posudzuje prácu 
orgánov auditu. Cieľom týchto auditov je získať primerané uistenie, že závažné 
nedostatky v systémoch riadenia a kontroly nezostávajú neodhalené a nevykázané, 
a teda neopravené po predložení účtovných závierok Komisii. 

5.64. V roku 2021 Komisia vykonala 24 auditov zhody, ktoré sa často týkali 
programov EFRR/KF a ESF/YEI. V rámci 18 z týchto auditov Komisia dospela k záveru, 
že zvyšková chybovosť vykázaná vo výročných kontrolných správach orgánov auditu 
za účtovné obdobie 2019/2020 bola podhodnotená. Komisia túto mieru preto zvýšila. 
V 8 prípadoch sa tým zvýšila zvyšková chybovosť nad 2 % prah významnosti. 

Vo výročných správach o činnosti sa neuvádza odkaz na prebiehajúci postup 
pre právny štát proti Maďarsku 

5.65. EÚ 1. januára 2021 zaviedla nové nariadenie na ochranu svojich finančných 
záujmov pred porušovaním zásad právneho štátu zo strany členských štátov29. Komisia 
27. apríla 2022 zaslala Maďarsku písomné oznámenie o údajných porušeniach zásad 
právneho štátu. Podľa nariadenia musí mať Komisia na tento účel opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že tieto porušenia majú vplyv na správne finančné riadenie 
rozpočtu EÚ alebo na finančné záujmy EÚ, alebo že existuje vážne riziko takéhoto 
narušenia. GR EMPL ani GR REGIO vo svojich výročných správach o činnosti za rok 2021 
neodkazovali na tento prebiehajúci postup ani na to, ako môže ovplyvniť uistenie, 
ktoré Komisia môže získať z maďarského systému kontroly a uistenia.  

                                                      
29 Nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2092 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu 

rozpočtu Únie. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

5.66. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a predložili v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Súdržnosť, odolnosť 
a hodnoty“ bola významná. V prípade okruhu 2 VFR z nášho testovania transakcií 
vyplýva, že odhadovaná celková chybovosť je 3,6 %. 

5.67. Všetky chyby, ktoré sme vyčíslili v tejto kapitole, sa týkajú výdavkov v rámci 
podokruhu 2a, za ktorý je náš celkový odhad vo výške 4,1 %. 

5.68. Rámec kontroly a uistenia pre výdavky v oblasti súdržnosti v programovom 
období 2014 – 2020 bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť, aby bola ročná zvyšková 
chybovosť nižšia ako prah významnosti. Z nášho auditu vyplynulo, že sú potrebné 
ďalšie zlepšenia, pokiaľ ide o to, ako rámec vykonávajú orgány zodpovedné 
za programy aj Komisia. 

5.69. Počet chýb oznámených orgánmi auditu, podobne ako výsledky nášho auditu, 
dokazuje, že riadiace kontroly členských štátov nie vždy účinne zabraňujú 
nezrovnalostiam vo výdavkoch vykázaných prijímateľmi ani ich neodhaľujú. 

5.70. Okrem toho nedostatky, ktoré sme zistili v práci viacerých orgánov auditu 
zahrnutých do našej vzorky (pozri body 5.40 až 5.52) v súčasnosti obmedzujú 
spoľahlivosť, ktorú jej možno pripísať. Prepočítaná miera za obdobie 2014 – 2020 
prekračovala 2 % prah významnosti v 12 z 31 balíkov dokumentov na účely uistenia. 
Komisia upravila zvyškovú chybovosť v prípade deviatich z 12 balíkov dokumentov 
na hodnotu vyššiu ako 2 %. Zároveň tým zohľadnila aj našu audítorskú prácu. 

5.71. Od roku 2017 predstavujú balíky dokumentov na účely uistenia v našich 
ročných vzorkách konzistentne viac než tretinu výdavkov schválených Komisiou. Podiel 
výdavkov, na ktoré sa vzťahujú balíky dokumentov na účely uistenia so zvyškovou 
chybovosťou vyššou ako 2 %, sa znížil z 55 % v roku 2018 na 39 % v roku 2021 (pozri 
ilustráciu 5.4). 

5.72. Informácie o správnosti uvedené vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
za účtovný rok 2019/2020 potvrdzujú významnú chybovosť vo výdavkoch v oblasti 
súdržnosti (2,5 %). Vzhľadom na záležitosti uvedené v bode 5.60 sa obe miery Komisie 
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uvedené v bode 5.55 môžu považovať len za minimálne odhady. V tejto súvislosti 
poznamenávame, že maximálne miery Komisie spadajú do spodnej polovice nášho 
rozsahu chybovosti, pod nami odhadovanú chybovosť (pozri ilustráciu 5.6). 

5.73. Komisia (GR EMPL a GR REGIO) vo svojich výročných správach o činnosti 
nezverejnila žiadne informácie o prebiehajúcom postupe pre právny štát proti 
Maďarsku ani to, ako to môže ovplyvniť uistenie, ktoré môže získať o správnosti 
výdavkov z maďarského systému kontroly a uistenia. 

5.74. V súvislosti s transakciami, ktoré sme kontrolovali v rámci podokruhu 2b VFR, 
Komisia neoverila všetky finančné podmienky svojich predbežných zmlúv o nákupe 
s výrobcami dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Zistili sme aj nedostatky 
vo verejnom obstarávaní v rámci nástroja núdzovej podpory. Tieto chyby sme 
nevyčíslili, pretože v každom prípade, ktorý sme preskúmali, mimoriadna povaha 
pandémie podporila priame zadanie zákazky. 

Odporúčania 

5.75. V prílohe 5.2 uvádzame zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe troch 
odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2018. Komisia z nich 
vykonala dve odporúčania v plnej miere, zatiaľ čo jedno bolo vykonané vo väčšine 
ohľadov. 

5.76. Odporúčania 6.2 a 6.3 považujeme za vykonané. Zakladáme to 
na skutočnosti, že v prípade odporúčania 6.2 týkajúceho sa neoprávneného 
zadržiavania platieb Komisia dôsledne kontroluje, či sa platby prijímateľom 
uskutočňujú včas, a v prípade potreby vydáva pre členské štáty nápravné odporúčania. 
Pokiaľ ide o odporúčanie 6.3 týkajúce sa opatrení na ukončenie programov z obdobia 
2014 – 2020, Komisia identifikovala hlavné riziká, ktoré ovplyvňujú ukončenie 
programov, a zohľadnila ich pri vypracúvaní návrhu usmernení k ukončeniu programov. 

5.77. Preskúmali sme aj odporúčania z výročných správ za roky 2019 a 2020, ktoré 
si vyžadovali okamžité opatrenia alebo mali byť vykonané v priebehu roka 2021, ako 
aj stále relevantné odporúčania z výročnej správy za rok 2017, ktoré ešte neboli v plnej 
miere vykonané. 

5.78. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame: 
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Odporúčanie 5.1 – Metóda používaná na preplatenie nákladov 
prijímateľov pri uplatnení zjednodušeného vykazovania 
nákladov na určenie príspevku EÚ na program 

Opätovne zdôrazniť riadiacim orgánom požiadavky spojené s preplatením nákladov 
prijímateľom uplatnením metodiky, ktorá sa líši od zjednodušeného vykazovania 
nákladov používaného na výpočet platieb členským štátom z rozpočtu EÚ, s osobitným 
zreteľom na situáciu zistenú v tomto roku v írskom operačnom programe ESF. 

Cieľový dátum vykonania: december 2022 

Odporúčanie 5.2 – Príspevok vnútroštátnych schém k cieľom 
ESF 

Zabezpečiť, aby v prípade, že operačné programy vychádzajú z existujúcich 
vnútroštátnych systémov, implementovaná operácia účinne prispievala k cieľom 
programu, najmä so zreteľom na situáciu zistenú v tomto roku v súvislosti s účastníkmi 
NEET v španielskych operačných programoch ESF/YEI. 

Cieľový dátum vykonania: november 2022 

Odporúčanie 5.3 – Overovanie postavenia NEET orgánmi 
zodpovednými za programy 

Opätovne zdôrazniť orgánom zodpovedným za programy, že pred predložením výkazov 
výdavkov za programy ESF/YEI z obdobia 2014 – 2020 musia potvrdiť postavenie 
účastníkov NEET. Tieto kontroly oprávnenosti by sa mali vykonávať na základe 
spoľahlivých a overených zdrojov s osobitným zreteľom na situáciu zistenú v tomto 
roku vo francúzskych a írskych OP ESF/YEI. 

Cieľový dátum vykonania: december 2022 
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Odporúčanie 5.4 – Dodržiavanie predbežných zmlúv o nákupe 
vakcín proti ochoreniu COVID-19 výrobcami 

Overovať, či výrobcovia vakcín proti ochoreniu COVID-19 dodržiavajú podmienky 
predbežných kúpnych zmlúv, najmä pokiaľ ide o odhady nákladov na výrobu, 
využívanie predbežného financovania a prípadne dodržiavanie doložiek o neziskovosti, 
a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia. 

Cieľový dátum vykonania: december 2025 

Odporúčanie 5.5 – Audítorský záznam pre výber vzoriek 
orgánmi auditu 

Opätovne zdôrazniť orgánom auditu, že sa v právnom rámci od nich požaduje viesť 
audítorský záznam, na základe ktorého môže Komisia overiť, či sú ich postupy výberu 
vzorky nezávislé, objektívne a nezaujaté. 

Cieľový dátum vykonania: december 2022 

Odporúčanie 5.6 – Právny štát 

Vo svojich výročných správach o činnosti poskytovať informácie o prebiehajúcich 
postupoch pre právny štát proti členským štátom a ako môžu ovplyvniť uistenie, ktoré 
Komisia môže získať o správnosti výdavkov zo systémov uistenia a kontroly príslušných 
krajín. 

Cieľový dátum vykonania: apríl 2023 (ďalšie výročné správy o činnosti)
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Prílohy 

Príloha 5.1 – Informácie o opatreniach EÚ v členských štátoch a regiónoch 

 
Zdroj: EDA. 

Poľsko 11 800 42 3
Česko 3 245 14 2
Taliansko 3 002 15 --
Portugalsko 2 722 13 3
Španielsko 2 510 11 6
Rumunsko 2 296 7 --
Nemecko 2 163 13 2
Maďarsko 1 826 9 2
Grécko 1 666 9 4
Francúzsko 1 560 7 3
Litva 1 490 8 --
Slovensko 1 070 7 --
Územná spolupráca 1 356 9 1
Spojené kráľovstvo 1 040 8 --
Chorvátsko 897 7 --
Bulharsko 838 7 --
Estónsko 544
Lotyšsko 465
Slovinsko 384 7 --
Fínsko 256 5 --
Belgicko 251
Švédsko 203
Rakúsko 134 5 --
Írsko 117 5 1
Holandsko 75 4 1
Malta 73
Dánsko 55
Cyprus 50
Luxembursko 7
SPOLU 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Kontrolované transakcie za obdobie 2014 – 2020

Členské štáty

Príspevok EÚ (mil. EUR)
Vyčíslené chyby  

POZN.: Príspevky územnej spolupráce, ktoré sú nadnárodné, nie sú zahrnuté 
v tejto ilustrácii.
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Príloha 5.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní v okruhu „Súdržnosť, 
odolnosť a hodnoty“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 1: zabezpečiť, aby boli mechanizmy auditu 
pre finančné nástroje riadené EIF primerané na úrovni 
finančných sprostredkovateľov. Ak EIB/EIF použije 
dohodnuté postupy s externými audítormi, Komisia by 
mala vymedziť minimálne podmienky takýchto zmlúv 
s ohľadom na potrebu zabezpečiť uistenie, najmä 

 X30     

                                                      
30 V súhrnnom nariadení sa zaviedla požiadavka, aby orgány auditu vykonávali systémové audity a audity operácií finančných nástrojov na úrovni finančných 

sprostredkovateľov, vrátane finančných nástrojov riadených skupinou EIB, ale nezahŕňajú programy iniciatívy na podporu MSP zriadených pred 
2. augustom 2018. Komisia prijala dodatočné opatrenia tým, že do metodiky auditu finančných nástrojov zahrnula odporúčanie, aby orgány auditu 
vykonávali audit finančných sprostredkovateľov pri nástrojoch vykonávaných skupinou EIB bez ohľadu na to, kedy boli zriadené. Metodika však nemôže 
rozšíriť regulačný mandát orgánov auditu. Komisia poskytla dôkaz o tom, že v niektorých členských štátoch už orgány auditu vykonávajú kontroly 
na úrovni finančných sprostredkovateľov. Z nášho auditu v roku 2020 však vyplynulo, že tieto kontroly sa ešte nevykonávajú jednotne (v členskom štáte, 
ktorý sme kontrolovali, externý audítor ani orgány auditu nevykonali žiadne audity na úrovni finančných sprostredkovateľov). Neboli poskytnuté žiadne 
nové skutočnosti, ktoré by preukazovali, že to bolo v roku 2021 napravené. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

povinnosť dostatočnej audítorskej práce na úrovni 
členského štátu. 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 
Odporúčanie 3: vyriešiť nedostatky, ktoré sme zistili 
pri overovaní práce orgánov auditu v rámci auditov 
Komisie týkajúcich sa správnosti, 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X31     

Odporúčanie 4: vyriešiť zložitosť informácií uvádzaných 
vo VSČ GR REGIO a GR EMPL, ktoré sa týkajú rámca 
kontroly a uistenia na roky 2014 – 2020, a to 
prostredníctvom: 
(…) 
iii) uverejňovania celkovej zvyškovej chybovosti 
v podokruhu 1b VFR za každý účtovný rok. 
(Dátum vykonania: jún 2019) 

 X32     

                                                      
31 Pozri body 6.58 – 6.64 výročnej správy za rok 2018, body 5.48 – 5.62 výročnej správy za rok 2019 , body 5.43 – 5.44 výročnej správy za rok 2020. Hoci 

Komisia zvýšila počet auditov zhody, stále narážame na nedostatky v práci orgánov auditu. 

32 Bod iii) je vykonaný vo väčšine ohľadov, keďže vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2020 Komisia uviedla celkovú zvyškovú chybovosť 
pre oblasť politiky, ktorá v plnej miere nezodpovedala podokruhu 1b VFR. V prípade nových okruhov VFR by sa celková zvyšková chybovosť mala uviesť 
aspoň pre podokruh 2a. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 5: zabezpečiť zmenu mechanizmov auditu 
v súlade s návrhom Komisie pre finančné nástroje 
v právnom rámci po roku 20020 tak, aby sa na výpočet 
zvyškovej chybovosti použilo len skutočné čerpanie 
finančných prostriedkov na úrovni konečných 
prijímateľov. 
(Dátum vykonania: pred začiatkom vykonávania 
legislatívneho rámca na obdobie po roku 2020) 

  X33    

Odporúčanie 6: vykonať dostatočné kontroly správnosti 
s cieľom vyvodiť závery o účinnosti práce orgánov 
auditu a získať primerané uistenie o správnosti 
výdavkov najneskôr vo VSČ, ktoré uverejňuje po roku 
schválenia účtovných závierok. 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X34     

                                                      
33 V novom nariadení o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 [nariadenie (EÚ) 2021/1060] sa stanovuje jednotná zálohová platba na finančné 

nástroje, ktorá sa má zahrnúť do prvej žiadosti o platbu. Vo svojich odpovediach na zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe odporúčaní vo výročnej 
správe za rok 2020 Komisia uviedla, že má v úmysle prijať delegovaný akt, v ktorom sa od orgánov auditu bude vyžadovať, aby vylúčili tento preddavok 
z kontrolovaného súboru. Komisia teraz prehodnotila toto stanovisko a uviedla, že tento počiatočný preddavok zostane súčasťou kontrolovaného súboru 
za príslušný účtovný rok. 

34 Pozri bod 5.64 tejto výročnej správy. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 6.1 — Mechanizmy auditu programov 
iniciatívy na podporu MSP 
Zabezpečiť, aby: 
a) sa pravidelné kontroly založené 

na reprezentatívnej vzorke úhrad konečným 
prijímateľom vykonávali na úrovni finančných 
sprostredkovateľov buď orgánom auditu alebo 
audítorom, ktorého vyberie skupina EIB; 

b) sa pri kontrolách, ktoré neboli dostatočné, 
vypracovali a vykonali náležité kontrolné 
opatrenia, aby sa zabránilo možnosti významnej 
nezrovnalosti výdavkov pri ukončení programu. 

(Cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X35     

Odporúčanie 6.2 – Neoprávnené pozastavenie platieb 
Prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, 
aby kontrolné zoznamy používané riadiacimi orgánmi 
a orgánmi auditu zahŕňali overenie súladu s článkom 
132 nariadenia o spoločných ustanoveniach, v ktorom 

X      

                                                      
35 Našimi predchádzajúcimi auditmi sa potvrdilo, že EIF už zlepšil alebo zlepšuje svoje systémy monitorovania a kontroly a dobrovoľne rozšíril používanie 

správ o primeranom uistení na programy nástroja pre MSP. Hoci uznávame, že niektoré orgány auditu už vykonali overovanie na úrovni finančných 
sprostredkovateľov, úplná účinnosť týchto opatrení sa zatiaľ nepreukázala. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

sa uvádza, že prijímatelia musia dostať celkovú sumu 
oprávnených výdavkov najneskôr do 90 dní od dátumu 
predloženia príslušnej žiadosti o platbu. V prípade 
potreby vydať vhodné odporúčania pre programové 
orgány a nabádať ich, aby v budúcnosti postupovali 
správne. 
(Cieľový dátum vykonania: okamžite) 

Odporúčanie 6.3 – Opatrenia na ukončenie programov 
z obdobia 2014 – 2020 
Riešiť nedostatky a zabezpečiť, aby nemohol byť 
ukončený žiadny program s významnou mierou 
nezrovnalostí vo výdavkoch. Komisia by mala: 

a) určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť správne 
ukončenie programov; 

b) v prípade potreby vypracovať usmernenia 
zamerané na opatrenia na ukončenie programov, 
ktoré budú zahŕňať primerané a včasné nápravné 
opatrenia. 

(Cieľový dátum vykonania: a) máj 2020 a b) december 
2022) 

X      
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 5.1 – Podmienky oprávnenosti projektov 
Objasniť, čo sa rozumie výrazmi „fyzicky dokončené“ 
a/alebo „plne zrealizované“ operácie. To by členským 
štátom pomohlo overiť, či sú operácie v súlade 
s článkom 65 ods. 6 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, a predísť neodhaleniu neoprávnených 
operácií. Malo by sa objasniť, že táto podmienka sa 
vzťahuje len na práce alebo činnosti potrebné 
na dosiahnutie výstupu operácie, a nie na finančné 
a administratívne aspekty. 
(Termín: okamžite) 

 X36     

Odporúčanie 5.2 – Opatrenie na zvýšenie spoľahlivosti 
zvyškových chybovostí, ktoré vykázali orgány auditu 
Analyzovať hlavné zdroje nezistených chýb a vypracovať 
potrebné opatrenia spolu s orgánmi auditu s cieľom 
zlepšiť spoľahlivosť vykázaných zvyškových chybovostí. 

  X37    

                                                      
36 Berieme na vedomie opatrenia, ktoré Komisia už iniciovala s cieľom objasniť pojmy „fyzicky ukončené“/„plne zrealizované“ operácie. Komisia však tieto 

objasnenia nezaslala všetkým členským štátom. 
37 Napriek úsiliu Komisie, ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti GR REGIO (2019: s. 25 a 2020: s. 41 – 43) a GR EMPL (2019: s. 4), našou 

audítorskou prácou za rok 2020 sa nepreukázalo výrazné zlepšenie v tejto súvislosti (pozri napríklad bod 5.38 výročnej správy za rok 2020 a body 5.40 
a 5.41 tejto výročnej správy. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

(Termín: jún 2021) 

2020 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 5.1 – Vyvážená štandardná stupnica 
jednotkových nákladov na úhradu platieb členských 
štátov 
Pozorne monitorovať členské štáty, ktoré používajú 
štandardné stupnice jednotkových nákladov, aby sa 
zabezpečilo, že tento systém nebude mať za následok 
nadmerné nerovnováhy v prospech členských štátov. 
Komisia by mala požiadať členské štáty, aby upravili 
nadmerné miery a odstránili nerovnováhy, aby sa 
zabránilo akýmkoľvek ziskom pri ukončení programu. 
(Termín: okamžite) 

X      

Zdroj: EDA. 
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Kapitola 6 

Prírodné zdroje a životné prostredie 
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Úvod 
6.1. V tejto kapitole sa predkladajú naše zistenia týkajúce sa okruhu 3 VFR „Prírodné 
zdroje a životné prostredie“. Na ilustrácii 6.1 sa nachádza prehľad hlavných činností 
a výdavkov v rámci tohto okruhu v roku 2021. 

Ilustrácia 6.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Platby v roku 2021 – spolu 56,8

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 56,6

Zúčtovanie predbežného financovania (*): 0,3 

Priebežné a záverečné platby: 56,3
Platby v rámci predbežného financovania (*): 0,5

Priebežné a záverečné platby: 56,3

Európsky poľnohospodársky záručný fond – priame platby 
38,3 (67,3 %)

Poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
14,6 (25,7 %)

Námorné záležitosti a rybárstvo
0,9 (1,6 %)

Životné prostredie a ochrana klímy (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Platby v roku 2021 rozdelené podľa fondov

Prírodné zdroje a životné prostredie
56,8 mld. EUR (31,3 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

(mld. EUR)

Iné
0,1 (0,2 %)

Európsky poľnohospodársky záručný fond – výdavky súvisiace s trhom
2,5 (4,5 %)
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Stručný opis 

Ciele politiky a výdavkové nástroje 

6.2. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predstavujú 97 % výdavkov na oblasť 
„Prírodné zdroje a životné prostredie“ a sú vykonávané prostredníctvom spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP). SPP má tri všeobecné ciele1: 

o životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej 
činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien, 

o udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy 
so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu, 

o vyvážený územný rozvoj. 

6.3. Hoci Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI), má v konečnom dôsledku 
zodpovednosť za SPP, o jej riadenie sa delí s platobnými agentúrami v členských 
štátoch. Od roku 2015 vydávajú nezávislé certifikačné orgány v členských štátoch 
každoročne stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov. 

6.4. Výdavky SPP možno rozdeliť do troch všeobecných kategórií: 

o priame platby poľnohospodárom, ktoré sú plne financované z rozpočtu EÚ, 

o vnútroštátne a regionálne programy rozvoja vidieka členských štátov 
spolufinancované z rozpočtu EÚ a členských štátov.  

o poľnohospodárske trhové opatrenia, tiež plne financované z rozpočtu EÚ 
s výnimkou niektorých opatrení spolufinancovaných členskými štátmi vrátane 
propagačných opatrení. 

                                                      
1 Článok 110 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
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Hlavné kategórie výdavkov 

6.5. Priame platby predstavujú 67 % výdavkov v rámci okruhu 3 VFR. Štyri režimy sa 
podieľajú 89 % na všetkých priamych platbách v roku 2021: 

o dva režimy, ktoré poskytujú podporu príjmov na základe plochy vykázanej 
poľnohospodármi: „režim základných platieb“ (14,8 mld. EUR) a „režim jednotnej 
platby na plochu“ (4,4 mld. EUR), 

o jeden režim na podporu poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu 
a životné prostredie: „ekologizačná platba“ (10,8 mld. EUR), 

o jeden režim prepojený na konkrétne typy poľnohospodárskych výrobkov (napr. 
hovädzie a teľacie mäso, mlieko alebo bielkovinové plodiny): „dobrovoľná viazaná 
podpora“ (4,0 mld. EUR). 

6.6. Priame platby poľnohospodárom sú založené na nárokoch: prijímatelia 
dostávajú platby, ak spĺňajú určité podmienky. Takéto platby predstavujú nižšie riziko 
chýb ako platby, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia výdavkov, ak stanovené pravidlá 
nie sú príliš zložité (pozri bod 1.18). 

6.7. Rozvoj vidieka predstavuje 26 % výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. Komisia 
schválila 118 programov rozvoja vidieka v členských štátoch na roky 2014 – 2020, ktoré 
pozostávajú z 20 opatrení a 67 čiastkových opatrení. V roku 2020 bolo pridané ďalšie 
opatrenie (M21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú 
obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19)2. Komisia uskutočnila prvú 
platbu na základe vykázaných výdavkov členských štátov v rámci nového opatrenia 
M21 v roku 2021. Štrnásť členských štátov vykázalo výdavky v rámci tohto opatrenia 
v celkovej výške 616,3 mil. EUR3. Keďže sa prijatie právnych predpisov týkajúcich sa 
SPP po roku 2020 oneskorilo, programy boli predĺžené do konca roka 20224. 

                                                      
2 Nariadenie (EÚ) 2020/872, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide 

o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19. 

3 V našej vzorke sme zaznamenali sedem transakcií v rámci opatrenia M21, pri ktorých sme 
nenahlásili žiadnu chybu. 

4 Podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva budú programy rozvoja vidieka bývalého 
členského štátu prebiehať až do ich ukončenia v roku 2023. 
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6.8. Výdavky na rozvoj vidieka možno rozdeliť do dvoch všeobecných kategórií: 

o platby poľnohospodárom na základe environmentálnych a klimatických kritérií 
uplatňovaných na poľnohospodársku plochu alebo počet zvierat v podniku 
(„nevzťahujú na plochu/zvieratá“), 

o pomoc na investičné projekty podporujúce sociálny a hospodársky rozvoj 
vo vidieckych oblastiach („nie sú založené na ploche“). 

6.9. Trhové opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, ktoré predstavujú 4,4 % 
výdavkov okruhu 3 VFR, tvoria viacero rôznych režimov (napr. propagácia 
poľnohospodárskych výrobkov, ovocia a zeleniny v školách, organizácie výrobcov), 
ktoré podliehajú rôznym podmienkam oprávnenosti. 

6.10. Tento okruh VFR zahŕňa aj výdavky EÚ na námornú a rybársku politiku 
a niektoré výdavky EÚ na životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy, ktoré sa týkajú 
programov ENRF a LIFE. Táto kategória výdavkov (2,2 % výdavkov v okruhu 3 VFR) 
zahŕňa aj rôzne výberové kritériá, požiadavky oprávnenosti a metódy vyplácania. 

6.11. Podmienky oprávnenosti pre väčšinu výdavkov na rozvoj vidieka, trhové 
opatrenia a ostatné oblasti politiky v okruhu 3 VFR mimo SPP sú zložitejšie ako 
v prípade priamych platieb a riziko chýb je vyššie (pozri bod 1.18). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

6.12. Naším cieľom bolo odhadnúť chybovosť v tomto okruhu VFR a prispieť 
k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti. Uplatniac audítorský prístup a metódy 
uvedené v prílohe 1.1 sme za tento okruh VFR v roku 2021 preskúmali: 

a) štatisticky reprezentatívnu vzorku 212 transakcií, ktorá zahŕňala celé spektrum 
výdavkov v rámci tohto okruhu VFR.  

i) 84 priamych platieb, ktoré sa týkali hlavných režimov;  

ii) 42 transakcií týkajúcich sa plochy a zvierat v rámci programov rozvoja 
vidieka; 
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iii) 62 transakcií v oblasti rozvoja vidieka, ktoré nie sú založené na ploche, 
14 transakcií súvisiacich s trhovými opatreniami a 10 transakcií5 v rámci 
výdavkových oblastí mimo SPP. 

b) informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti GR AGRI 
a GR CLIMA a zahrnuté do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

c) vybrané systémy, v rámci ktorých sme kontrolovali vykonávanie „monitorovacích 
kontrol“ a opatrenia M21 členskými štátmi, a vykonali sme kontroly súladu 
kontrolných štatistík a údajov o platbách, ktoré členské štáty predložili Komisii. 

                                                      
5 Kontrolovali sme sedem transakcií v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu a tri 

transakcie súvisiace s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. 
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Správnosť transakcií 
6.13. Túto časť kapitoly tvoria štyri pododdiely. Prvý pododdiel sa týka testovania 
tohtoročnej vzorky 212 transakcií a slúži na poskytnutie prehľadu o hlavných zdrojoch 
chýb. Druhý pododdiel sa zaoberá naším preskúmaním vykonávania monitorovacích 
kontrol členskými štátmi. Tretí sa týka našich kontrol kontrolných a platobných údajov 
vykázaných platobnými agentúrami a vo štvrtom pododdiele opisujeme zistenia auditu 
týkajúce sa vykonávania opatrenia M21 vybranými členskými štátmi. 

Výsledky testovania transakcií 

6.14. 212 transakcií, ktoré sme kontrolovali, sa týka 18 členských štátov6. Priame 
platby sme kontrolovali v 14 členských štátoch a testovanie transakcií v oblasti rozvoja 
vidieka sa týkalo 20 národných a regionálnych programov v 14 členských štátoch. 
Z 212 transakcií, ktoré sme preskúmali, 185 (87 %) neobsahovalo chyby a 27 (13 %) 
obsahovalo chyby. Na základe 23 chýb, ktoré sme vyčíslili (pozri ilustráciu 6.2), a iných 
dôkazov z kontrolného systému (pozri časť „Výročné správy o činnosti a ďalšie 
mechanizmy riadenia“) sme zistili, že chybovosť v oblasti „Prírodné zdroje“ je blízko 
prahu významnosti. Väčšina chýb, ktoré sme našli, ovplyvnila transakcie v oblasti 
rozvoja vidieka a trhových opatrení. Našli sme niekoľko menších vyčíslených chýb 
v priamych platbách. Tiež sme zistili štyri prípady nedodržania pravidiel bez finančného 
vplyvu. 

                                                      
6 Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, 

Taliansko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Fínsko. 
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Ilustrácia 6.2 – Výsledky testovania transakcií 

Zdroj: EDA. 

6.15. Prehľad platieb v okruhu 3 VFR a výsledkov nášho testovania transakcií je 
zhrnutý v prílohe 6.1. 

6.16. Na ilustrácii 6.3 je uvedený prehľad nami odhadovanej chybovosti za rok 
2021 podľa kategórie chýb. 

Ilustrácia 6.3 – Najbežnejším zdrojom zistených chýb boli neoprávnení 
prijímatelia alebo výdavky 

Zdroj: EDA. 
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6.17. Orgány členských štátov a Komisia (za priame riadenie) prijali nápravné 
opatrenia, ktoré priamo ovplyvnili 21 transakcií vo vzorke. Tieto opatrenia boli 
relevantné pre naše výpočty, pretože znížili nami odhadovanú chybovosť za túto 
kapitolu o 0,3 % percentuálneho bodu. V 15 prípadoch vyčísliteľných chýb mali orgány 
členských štátov a Komisia dostatok informácií, aby predišli chybám alebo ich odhalili 
a opravili pred schválením výdavkov. Ak by orgány členských štátov a Komisia 
(za priame riadenie) riadne využili všetky informácie, ktoré mali k dispozícii, 
odhadovaná chybovosť za túto kapitolu by bola nižšia o 1,2 percentuálneho bodu. 
V rámčeku 6.1 je uvedený príklad administratívnej chyby spôsobenej nevyužitím 
dostupných informácií.  

Rámček 6.1 

Platobná agentúra nevyužila všetky informácie, ktoré mala 
k dispozícii, na kontrolu nákladov vykázaných prijímateľom 

Opatrenie na podporu vína, Španielsko 

o Vnútroštátne pravidlá umožňujú prijímateľom, ktorí organizujú ochutnávku 
vína, požiadať o náhradu nákladov len na jednu fľašu každého druhu vína 
na každých šesť účastníkov.  

o Platobná agentúra požiadala prijímateľa, aby predložil podrobnú správu 
so zoznamom usporiadaných podujatí s počtom účastníkov a fliaš na každé 
podujatie. 

o Pri overovaní oprávnenosti vykázaných nákladov sa platobná agentúra 
zamerala na ďalšie kontroly a napriek tomu, že jej prijímateľ poskytol 
požadované informácie, nezistila, že táto požiadavka nebola splnená. 

Počas našej kontroly transakcie nám bol poskytnutý správny prepočítaný počet 
fliaš, v prípade ktorých bolo možné požiadať o preplatenie. Výsledkom bolo 
takmer 50 % zníženie počtu pôvodne nárokovaných fliaš vína, čo viedlo k chybe 
vo výške 6,5 % v celkových deklarovaných nákladoch prijímateľa na opatrenie.  

Priame platby: nižšie riziko chyby 

6.18. V 84 testovaných transakciách v rámci priamych platieb sme zistili len tri 
menšie vyčísliteľné chyby v dôsledku nadhodnotenia oprávnenej poľnohospodárskej 
pôdy poľnohospodármi. 
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6.19. Priame platby sú riadené prostredníctvom integrovaného administratívneho
a kontrolného systému (IACS)7, ktorého súčasťou je systém identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). IACS prepája databázy poľnohospodárskych 
podnikov, žiadostí o pomoc, poľnohospodárskych plôch a registrov zvierat, ktoré 
platobné agentúry využívajú pri výkone administratívnych krížových kontrol8 všetkých 
žiadostí o pomoc. LPIS je geografický informačný systém, ktorý obsahuje súbory 
priestorových údajov z viacerých zdrojov, ktoré spoločne tvoria záznam o všetkých 
poľnohospodárskych plochách v členských štátoch. Využívanie predbežných kontrol 
platobnými agentúrami od roku 2015 a zavedenie „monitorovacích kontrol“ 
v niektorých členských štátoch v roku 2018 poskytuje prijímateľom možnosť opraviť 
určité chyby vo svojich žiadostiach o pomoc, čím sa znižuje riziko chýb. 

6.20. Naše zistenia potvrdzujú naše predchádzajúce pripomienky9, že IACS, a najmä
LPIS, funguje ako účinný systém riadenia a kontroly, ktorý zabezpečuje, že priame 
platby ako celok nie sú ovplyvnené významnými chybami. 

Rozvoj vidieka, trhové opatrenia a iné platby: vyššie riziko chyby 
Výdavky týkajúce sa plochy a zvierat v rámci rozvoja vidieka 

6.21. Preskúmali sme 42 platieb na rozvoj vidieka na základe plochy alebo počtu
zvierat vykázaných poľnohospodármi. Patria sem kompenzačné platby na ekologické 
poľnohospodárstvo, platby poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami 
a platby na plnenie konkrétnych agroenvironmentálno-klimatických záväzkov. 

6.22. Zo 42 transakcií týkajúcich sa plochy alebo zvierat v oblasti rozvoja vidieka,
ktoré sme testovali, 35 nebolo ovplyvnených chybami. Zistili sme šesť vyčísliteľných 
chýb, z ktorých tri predstavovali viac ako 20 % a jeden problém s dodržiavaním 
predpisov bez finančného vplyvu. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_sk 

8 Článok 11 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa mení 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným 
administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým 
plnením, zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2333 
zo 14. decembra 2015. 

9 Výročná správa za rok 2020, bod 6.16. 
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6.23. Dve vyčísliteľné chyby sa vyskytli, pretože platobná agentúra vykonala platby
na základe nepresných údajov o prijímateľoch zaznamenaných v databáze zvierat. 
V prípade zostávajúcich štyroch zistení sú zdrojom chýb porušenia záväzkov v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat a agroenvironmentálno-klimatických záväzkov 
(pozri príklad v rámčeku 6.2) a nadhodnotenie oprávnenej plochy.  

Rámček 6.2 

Príklad neplnenia podmienky oprávnenosti týkajúcej sa 
agroenvironmentálno-klimatických záväzkov 

V Poľsku dostal poľnohospodár pomoc v rámci opatrenia na rozvoj vidieka M10 
„Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie“. Poľnohospodár deklaroval tri 
pozemky v rámci opatrenia a musel plniť niekoľko záväzkov: 

o kosiť vykázané plochy od 15. júna do 30. septembra,

o na dvoch pozemkoch ponechať 15 – 20 % plochy nepokosenej,

o zozbierať pokosenú biomasu alebo dať do balíkov do dvoch týždňov od
kosenia.

Zistili sme, že väčšina údajov zaznamenaných v registri poľnohospodárskeho 
podniku prijímateľa nezodpovedala skutočnej poľnohospodárskej činnosti. 
Pomocou údajov zo snímok zo satelitu Sentinel sme boli schopní určiť, že: 

o jeden pozemok nebol vôbec pokosený,

o jeden z pozemkov, ktoré mali byť ponechané čiastočne nepokosené, bol
úplne pokosený,

o na dvoch pozemkoch sa dátum kosenia líšil od dátumu, ktorý zaznamenal
poľnohospodár, čo nás viedlo k záveru, že pokosená biomasa bola
zhromaždená alebo daná do balíkov o viac ako dva týždne po kosení.

Pri zohľadnení pokút stanovených vo vnútroštátnych pravidlách viedli tieto 
prípady nedodržania predpisov k chybe vo výške 57 % kontrolovanej platby. 

Investičné projekty 

6.24. Preskúmali sme 62 platieb na investičné projekty v rámci rozvoja vidieka,
napr. modernizácia poľnohospodárskych podnikov, výstavba zariadení na spracovanie 
poľnohospodárskych výrobkov, podpora základných služieb a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach alebo začatie činnosti mladých poľnohospodárov.  
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6.25. Vyčíslili sme chyby v siedmich platbách na investičné projekty. Väčšina týchto 
chýb bola spôsobená tým, že prijímatelia deklarovali výdavky alebo činnosti, ktoré 
nespĺňali podmienky oprávnenosti. V štyroch prípadoch boli chyby menšie, zatiaľ čo 
v ostatných troch prípadoch prekročili 20 %).  

Trhové opatrenia  

6.26. Testovali sme 14 transakcií trhových opatrení a našli sme štyri prípady, 
keď platobné agentúry uhradili neoprávnené náklady. Všetky štyri chyby boli nižšie ako 
20 %.  

Námorné záležitosti, rybárstvo, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy 

6.27. Pokiaľ ide o námorné záležitosti, rybárstvo, životné prostredie a opatrenia 
v oblasti klímy, kontrolovali sme štyri transakcie v rámci priameho riadenia a nezistili 
sme žiadnu chybu. V prípade zvyšných šiestich transakcií, na ktoré sa vzťahuje zdieľané 
riadenie, sme našli tri vyčíslené chyby, vrátane jednej nad 20 %, vyplývajúce 
z nesprávneho výpočtu oprávnených nákladov. 

Monitorovacie kontroly – účinný nástroj na kontroly 
platobných agentúr 

6.28. Od roku 2018 môžu platobné agentúry členských štátov vykonávať 
„monitorovacie kontroly“. Tento prístup využíva automatizované procesy založené 
na údajoch zo satelitov Sentinel programu Copernicus EÚ na kontrolu dodržiavania 
určitých pravidiel SPP. V roku 2021 využívalo desať členských štátov monitorovacie 
kontroly najmä na posúdenie žiadostí o pomoc na plochu v rámci režimov priamych 
platieb. Ak je možné posúdiť všetky kritériá oprávnenosti daného platobného režimu 
z vesmíru, môžu platobné agentúry na diaľku monitorovať celý súbor príjemcov 
pomoci. 

6.29. Monitorovacie kontroly poskytujú pravidelné pozorovania 
poľnohospodárskej činnosti a umožňujú poľnohospodárom, aby boli informovaní 
o možnom nedodržaní pravidiel režimu platieb kedykoľvek počas vegetačného 
obdobia, čo im poskytuje viac možností na opravu svojich žiadostí pred tým, ako sa 
stanú konečnými. 
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6.30. Na uvedenej mape sú znázornené členské štáty/regióny, ktoré využívajú 
monitorovacie kontroly. 

Ilustrácia 6.4 – Krajiny a regióny využívajúce „monitorovacie kontroly“  

 
Zdroj: Vytvoril EDA v aplikácii Tableau na základe údajov Komisie, mapy v pozadí ©Mapbox a 
©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA). 

Členské štáty a regióny
oficiálne uplatňujúce 
„monitorovacie kontroly“ 
v roku 2021 

Belgicko

Flámsky región, Valónsky región

Dánsko – celá krajina 

Nemecko

Badensko-Württembersko, Šlezvicko-
Holštajnsko, Sasko-Anhaltsko.

Írsko – celá krajina

Španielsko

Andalúzia, Aragónsko, Astúria, 
Baleárske ostrovy, Baskicko, Kantábria, 
Kastília a León, Castilla-La Mancha, 
Katalánsko, Estremadura, Galícia, 
Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, 
Valencia.

Chorvátsko – celá krajina 

Taliansko

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Rím, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Lotyšsko – celá krajina 

Malta – celá krajina 

Portugalsko – celá krajina 
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6.31. V nedávnej osobitnej správe o používaní nových technológií zobrazovania 
na účely monitorovania SPP sme Komisii odporučili, aby presadzovala monitorovacie 
kontroly ako hlavný kontrolný systém pre SPP po roku 2020 a pomáhala lepšie využívať 
nové technológie na monitorovanie požiadaviek v oblasti životného prostredia 
a klímy10. V osobitnej správe o podvodoch v SPP sme Komisii odporučili, 
aby podporovala využívanie nových technológií pri predchádzaní podvodom 
vo výdavkoch SPP a ich odhaľovaní11.  

6.32. Počas našej práce v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti za rok 2021 sme 
preskúmali vykonávanie monitorovacích kontrol v Španielsku a Taliansku.  

6.33. Španielsko vykonáva „monitorovacie kontroly“ prostredníctvom 
vnútroštátnych a regionálnych projektov monitorovania priamych platieb od roku 
2019. Kontroly sa týkali 14 regiónov v roku 2020 a 15 regiónov v roku 2021 z celkového 
počtu 17 regiónov. Niektoré regióny rozšírili tento prístup na rastúci počet opatrení 
na rozvoj vidieka, ktoré zahŕňali tri opatrenia v roku 2020 a 11 v roku 2021. 
V rámčeku 6.3 je uvedený príklad uplatňovania monitorovacích kontrol 
na agroenvironmentálne opatrenie rozvoja vidieka. 

                                                      
10 Osobitná správa 04/2020: Používanie nových technológií zobrazovania na účely 

monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky: celkovo stabilný pokrok, ale pomalší 
pri monitorovaní klímy a životného prostredia, bod 82. 

11 Osobitná správa 14/2022: Reakcia Komisie na podvody v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky: Čas na prehĺbenie prehľadu, bod 112. 
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Rámček 6.3 

„Monitorovacie kontroly“ uplatňované na agroenvironmentálne 
opatrenie v Španielsku (Andalúzia) v roku 2021 

Analyzovali sme uplatňovanie monitorovacích kontrol v Andalúzii. 

Platobná agentúra vykonala vlastné kombinované monitorovacie kontroly 
projektu vzťahujúceho sa na viazanú podporu na ryžu (priama platba) a opatrenie 
na rozvoj vidieka „Poľnohospodárske systémy osobitného záujmu pre vtáky 
na ryžových poliach v Andalúzii“. Kontroly prebiehali formou osemtýždňového 
monitorovania prostredníctvom satelitných snímok, ktoré umožnili overiť, či boli 
splnené požiadavky týkajúce sa zimného zaplavenia ryžových polí. Po ukončení 
pestovateľského cyklu musia byť ryžové polia zaplavené do 15. januára 
nasledujúceho roka, čo pomáha zachovať ornitologickú biodiverzitu. 

Z nasledujúcich obrázkov vyplýva, že ryžové polia boli po zbere zaplavené, ako sme 
zistili aj počas návštevy na mieste v novembri 2021. 

Snímky Sentinel 2 urobené  
3. a 28. septembra, 

13. októbra 
(pred obdobím 

záplav) 

 

 

 

23. októbra, 
7. a 17. novembra 

(počas obdobia 
záplav) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Zdroj: EDA. 
 

Zdroj: Údaje zo satelitov Sentinel programu Copernicus (2021), ktoré spracoval Sentinel Hub 
a andalúzska platobná agentúra. 

6.34. V Taliansku využili v roku 201 monitorovacie kontroly dve z 11 platobných 
agentúr (AGEA a ARCEA). Pokrytie sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšilo 
zo 17 na 29 obcí a dosiahlo 2,9 milióna hektárov. Kontroly sa týkali len priamych 
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platieb, ale Taliansko má v úmysle rozšíriť kontroly na niektoré opatrenia na rozvoj 
vidieka (napr. zachovanie pôdnej pokrývky trvalých plodín, priama sejba alebo 
minimálne obrábanie pôdy). Vnútroštátne orgány uviedli, že systém by sa zdokonalil 
vďaka využívaniu satelitných snímok s lepším rozlíšením a vďaka uvádzaniu presnejších 
a podrobnejších údajov o plodinách a poľnohospodárskych postupoch v žiadostiach 
poľnohospodárov. 

6.35. Komisia sa zaviazala, že bude členské štáty pri vývoji monitorovacích kontrol 
podporovať12. Na konci roka 2021 predstavovala plocha, na ktorú sa vzťahujú hlavné 
režimy priamej pomoci (režim základných platieb a režim jednotnej platby na plochu) 
a ktorá bola predmetom monitorovacích kontrol, 13,1 %13. 

Kontroly súladu kontrolných štatistík členských štátov a údajov 
o platbách 

6.36. Členské štáty každoročne predkladajú Komisii údaje o svojich kontrolách 
platieb pomoci (ďalej len „kontrolné štatistiky“), ako aj údaje o platbách prijímateľom. 
Za rozpočtový rok 2021 sme preskúmali kvalitu a konzistentnosť týchto kontrolných 
štatistík a údajov o platbách vykázaných 13 platobnými agentúrami vybranými do našej 
vzorky priamych platieb. Práve na základe týchto údajov Komisia uhrádza členským 
štátom finančné prostriedky EÚ. 

6.37. Zistili sme určité nezrovnalosti medzi kontrolnými údajmi a údajmi 
o platbách, a to najmä v dôsledku skutočnosti, že tieto dva súbory údajov sa vzťahujú 
na rôzne obdobia. Hoci sú kontrolné údaje statické a zostavené k 15. júlu 2021, 
platobné agentúry priebežne aktualizujú údaje o platbách. Aktualizácie odrážajú 
zmeny, ku ktorým dochádza na strane prijímateľa (napríklad prevody 
poľnohospodárskych podnikov) alebo na strane agentúry (v nadväznosti na jej 
kontroly). Napriek tejto vnútornej prekážke sa nám podarilo prepočítať údaje 
o platbách s veľmi vysokým stupňom presnosti. Celkovo sme zistili, že systémy 
vybraných platobných agentúr umožnili spoľahlivo vypočítať výšku platieb pomoci, 
pričom sa náležite zohľadnili úpravy vyplývajúce z kontrolných údajov. 

                                                      
12 Odpovede Komisie na osobitnú správu 04/2020. 

13 Výročná správa o činnosti GR AGRI za rok 2021, príloha 2, s. 25. 
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Opatrenie na rozvoj vidieka M21: núdzová podpora pridelená 
prijímateľom v núdzi, ale s určitými výnimkami 

6.38. Hlavným účelom opatrenia M21 bolo riešiť problémy s likviditou, ktorým 
čelia poľnohospodári a malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti spracovania, 
uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, ktoré boli obzvlášť 
zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19, s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
činností. Vykonávanie tohto opatrenia sme preskúmali v štyroch členských štátoch 
(Bulharsko, Grécko, Poľsko a Rumunsko). Skontrolovali sme, či boli dodržané dve 
hlavné podmienky podpory, konkrétne, že žiadosti o pomoc musel schváliť príslušný 
orgán do 31. decembra 2020 a že maximálna výška podpory by nemala presiahnuť 
7 000 EUR na poľnohospodára a 50 000 EUR na MSP14. 

6.39. Zistili sme, že podmienky podpory stanovené v nariadení boli vo všeobecnosti 
dodržané. Zaznamenali sme, že podmienky prístupu k tejto pomoci boli menej prísne 
ako podmienky v prípade iných druhov priamej pomoci. Keďže opatrenie M21 je 
núdzovým opatrením, väčšina členských štátov ho riadila mimo svojho systému IACS.  

6.40. Zistili sme niekoľko prípadov, keď prijímatelia, ktorí nesplnili kritériá 
na získanie podpory, dostali finančné prostriedky. Keby platobné agentúry použili 
systém IACS namiesto riadenia týchto opatrení mimo automatických kontrol pomocou 
excelovských tabuliek, bolo možné tomu zabrániť. 

                                                      
14 Článok 39b ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. 
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Rámček 6.4 

Príklady prijímateľov, ktorí nespĺňali kritériá opatrenia M21 

V Rumunsku a Bulharsku sa platby vyplatili subjektom, ktoré nie sú závislé 
od poľnohospodárskej činnosti, ako sú kláštory, kostoly, väznice, verejné 
výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie. Táto kategória prijímateľov 
nemala problémy s likviditou a peňažným tokom v takej miere, ktorá by 
odôvodňovala poskytnutie mimoriadnej pomoci.  

V Poľsku sme zistili niekoľko prípadov hydinární, ktoré podali viac než jednu 
žiadosť. Vo väčšine prípadov manželský pár požiadal o maximálnu výšku pomoci 
7 000 EUR a uviedol, že by sa s nimi malo zaobchádzať ako so samostatnými 
poľnohospodármi, aj keď sa ich zvieratá nachádzajú v rovnakých budovách. 
Platobná agentúra schválila podporu len na základe administratívnej kontroly 
bez toho, aby vykonala návštevy poľnohospodárskych podnikov a overila, 
či jednotliví rodinní príslušníci skutočne vykonávali poľnohospodárske činnosti 
oddelene. 
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 

Správy GR AGRI a GR CLIMA o správnosti výdavkov 

6.41. Riaditeľ každej platobnej agentúry poskytuje GR AGRI ročné vyhlásenie 
riadiaceho subjektu o účinnosti systémov riadenia a kontroly ich agentúry 
a o zákonnosti a správnosti ich výdavkov. Okrem toho členské štáty podávajú každý rok 
správy o svojich administratívnych kontrolách a kontrolách na mieste (ďalej len 
„kontrolné štatistiky“).  

6.42. S cieľom poskytnúť dodatočné uistenie sú certifikačné orgány od roku 2015 
povinné každoročne poskytovať stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov každej 
platobnej agentúry, v prípade ktorých členské štáty požiadali o úhradu. 

6.43. GR AGRI používa chybovosť vykázanú v kontrolných štatistikách, vykonáva 
úpravy na základe výsledkov auditov certifikačných orgánov a na základe vlastných 
auditov systémov a výdavkov platobných agentúra s cieľom vypočítať sumu vystavenú 
riziku pri platbe pri priamych platbách, rozvoji vidieka a trhových opatreniach. 
Výsledkom úprav vyplývajúcich z vlastnej analýzy GR AGRI sú jednorazové alebo 
paušálne opravy. Uplatňovanie paušálnych sadzieb uľahčuje štandardné riešenie 
problémov zistených v systémoch riadenia a kontroly členských štátov. GR AGRI 
odpočíta svoj odhad budúcich finančných opráv a spätne získaných prostriedkov 
od „rizika pri platbe“ s cieľom odhadnúť „konečnú sumu vystavenú riziku“.  

6.44. V kontrolných štatistikách vykázaných platobnými agentúrami sa uvádzala 
chybovosť rovnajúca sa 0,9 % výdavkov na SPP ako celok. Podľa výpočtov GR AGRI, 
po zohľadnení práce certifikačných orgánov a svojich vlastných auditov predstavuje 
„odhadovaná suma vystavená riziku pri platbe“ 1 020,68 mil. EUR, t. j. približne 1,8 % 
v prípade výdavkov SPP ako celku v roku 2021. GR AGRI odhadlo riziko pri platbe 
(upravenú chybovosť) na približne 1,4 % v prípade priamych platieb, 2,9 % v prípade 
rozvoja vidieka a 2,1 % v prípade trhových opatrení. Informácie o správnosti uvedené 
vo výročnej správe o činnosti GR AGRI sú v súlade s našimi zisteniami a závermi 
a s poznatkami, ktoré sme získali z auditu. 
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6.45. Vo výročnej správe o činnosti GR CLIMA sme vykonali obmedzené 
preskúmanie informácií o správnosti a na základe tohto preskúmania sme zistili, 
že metodika výpočtu konečného rizika pri platbe (alebo ukončení) bola v súlade 
s usmerneniami Komisie. 

Výročná správa Komisie o riadení a výkonnosti 

6.46. Odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe za oblasť „Prírodné zdroje“ 
uvedený v jej výročnej správe o riadení a výkonnosti je 1,8 %. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

6.47. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a predložili v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v oblasti “Prírodné zdroje a životné 
prostredie“ sa nachádzala blízko prahu významnosti (pozri bod 6.14). V prípade tohto 
okruhu VFR z testovania transakcií vyplýva, že odhadovaná celková chybovosť je 1,8 %.  

6.48. Z našich výsledkov vyplýva, že chybovosť nebola významná v prípade platieb, 
ktoré predstavujú 67 % výdavkov v rámci tohto okruhu VFR, ale celkovo bola významná 
vo výdavkových oblastiach, ktoré sme označili ako oblasti s vyšším rizikom (rozvoj 
vidieka, trhové opatrenia, námorné záležitosti, rybárstvo, životné prostredie 
a opatrenia v oblasti klímy), čo zodpovedá 33 % výdavkov.  

Odporúčania 

6.49. Od platobných agentúr sa vyžaduje, aby mali zavedené systémy 
na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie a Komisia musí získať primeranú istotu 
o fungovaní týchto systémov. Vo výročnej správe za rok 2019 sme zistili určité 
nedostatky v politikách a postupoch SPP v oblasti boja proti podvodom a odporučili 
sme riešiť tieto otázky15. V prílohe 6.2 sa uvádzajú zistenia z kontroly prijatia opatrení 
na základe odporúčania, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2019.  

6.50. Odporúčanie považujeme za vykonané v niektorých ohľadoch, pretože 
Komisia prijala určité opatrenia na riešenie problémov, na ktoré sme upozornili. 
V nedávnej osobitnej správe o podvodoch v SPP sme tieto odporúčania znovu 
zopakovali. Ako cieľový dátum vykonania pre analýzu rizík podvodov a opatrení 
členských štátov na predchádzanie podvodom stanovujeme rok 2023 a na podporu 
využívania nástroja Arachne na hĺbkovú analýzu údajov a bodové hodnotenie rizika 
väčším počtom platobných agentúr stanovujeme rok 2024. 

6.51. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame: 

                                                      
15 Výročná správa za rok 2019, body 6.34 – 6.41 a 6.44. 
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Odporúčanie 6.1 – Podporovať využívanie nových technológií 
pri predchádzaní podvodom v platbách SPP 

Na základe skúseností s využívaním „monitorovacích kontrol“ uľahčiť výmenu 
osvedčených postupov, ktoré členské štáty uplatňujú, keď pomocou nových 
technológií kontrolujú platby SPP, a podporovať tak členské štáty pri vykonávaní 
systému monitorovania plôch od roku 2023. 

Cieľový dátum vykonania: 2023 

Odporúčanie 6.2 – Kontroly platieb v rámci opatrenia M21 

Vykonávať audity a zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie, aby bolo možné potvrdiť, 
že finančné prostriedky v rámci opatrenia M21 boli riadne pridelené oprávneným 
prijímateľom, ktorí majú problémy s likviditou, ktoré ohrozujú kontinuitu ich 
poľnohospodárskych alebo obchodných činností. 

Cieľový dátum vykonania: 2023 v prípade auditov, 2025 v prípade monitorovania 
a hodnotenia 
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Prílohy 

Príloha 6.1 – Informácie o opatreniach EÚ v členských štátoch 
a Spojenom kráľovstve 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

Členské štáty 
s kontrolovanými transakciami

Platby a výsledky testovania transakcií v roku 2021 za každý členský štát a Spojené kráľovstvo

Kontrolované transakcie

Členské štáty 

Platby spolu 
Rozvoj vidieka

Trhové opatrenia

Iné

Vyčísliteľné chyby

(v mil. EUR)

Francúzsko 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Španielsko 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Nemecko 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Taliansko 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Poľsko 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Rumunsko 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Grécko 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Maďarsko 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Írsko 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugalsko 1 320 102 756 401 62 11 -
Rakúsko 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulharsko 1 233 24 843 355 11 13 -
Česko 1 231 17 852 357 4 - -
Švédsko 1 016 13 673 320 10 -
Fínsko 964 9 517 428 10 4 -
Dánsko 953 10 798 117 28 4 -
Holandsko 875 52 651 163 9 - -
Chorvátsko 757 13 348 382 14 4 -
Litva 708 4 510 189 4 4 -
Spojené kráľovstvo 706 0 41 634 31 - -
Belgicko 645 59 499 83 5 3 -
Slovensko 536 12 385 139 0 - -
Lotyšsko 432 2 295 124 11 8 -
Estónsko 285 2 165 106 12 - -
Slovinsko 261 7 133 119 3 - -
Cyprus 77 5 47 22 2 - -
Luxembursko 52 1 34 17 0 - -
Malta 22 0 5 15 2 - -

Priame platby
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Príloha 6.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Ďalej sme zistili tieto skutočnosti: 

Odporúčanie 1: 

Komisia by mala častejšie aktualizovať svoju 
analýzu rizík podvodov v rámci SPP, vykonať 
analýzu opatrení členských štátov 
na predchádzanie podvodom a šíriť osvedčené 
postupy pri používaní nástroja Arachne 
s cieľom ďalšej podpory jeho využívania 
platobnými agentúrami. 

  X    

Zdroj: EDA. 
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Kapitola 7 

Migrácia a riadenie hraníc 
 

Bezpečnosť a obrana 
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Obsah 
Body 

Úvod 7.1. – 7.9. 
Stručný opis 7.2. – 7.8. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 7.9. 

Správnosť transakcií 7.10. – 7.11. 

Preskúmanie prvkov systémov vnútornej kontroly 7.12. – 7.14. 
Preskúmanie práce orgánov auditu v súvislosti s ich 
výročnými kontrolnými správami a auditmi výdavkov 7.12. – 7.14. 

Výročné správy o činnosti a iné mechanizmy riadenia 7.15. – 7.16. 

Záver a 
odporúčania 7.17. – 7.19. 
Záver 7.17. 

Odporúčania 7.18. – 7.19. 

Prílohy 
Príloha 7.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe 
predchádzajúcich odporúčaní 
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Úvod 
7.1. V tejto kapitole predkladáme svoje zistenia týkajúce sa okruhu 4 viacročného 
finančného rámca (VFR) „Migrácia a riadenie hraníc“ a okruhu 5 „Bezpečnosť 
a obrana“. O týchto okruhoch informujeme v spoločnej kapitole, keďže boli 
v predchádzajúcom období VFR zahrnuté do rozpočtu a zaznamenané v rámci okruhu 3 
VFR „Bezpečnosť a občianstvo“. Na ilustrácii 7.1 a ilustrácii 7.2 sa nachádza prehľad 
hlavných činností a výdavkov v rámci týchto okruhov v roku 2021. 
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Ilustrácia 7.1 – Platby a kontrolovaný súbor – Migrácia a riadenie hraníc 

 
(*) Predbežné financovanie zahŕňa platby v rámci zdieľaného riadenia za programové obdobie 2014 – 
 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtovných závierok, na ktorých boli založené balíky dokumentov 
 na účely uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2021. 
(**) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Platby v roku 2021 – spolu 2,5

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 2,6

Zúčtovanie predbežného financovania (**): 1,3

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)
1,2 (48,2 %)

Decentralizované agentúry
0,9 (35,6 %)

Fond pre vnútornú bezpečnosť – hranice a víza (ISF – hranice a víza)
0,4 (16,2 %)

Platby v roku 2021 podľa fondu

Migrácia a riadenie hraníc
2,5 mld. EUR (1,4 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

Platby predbežného financovania (*): 2,2

Ročné rozhodnutie o schválení účtovnej 
závierky 1,0 

Priebežné a záverečné platby: 0,3

(mld. EUR)

Priebežné a záverečné platby: 0,3
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Ilustrácia 7.2 – Platby a kontrolovaný súbor – Bezpečnosť a obrana 

 
(*) Predbežné financovanie zahŕňa platby v rámci zdieľaného riadenia za programové obdobie 2014 – 
 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtovných závierok, na ktorých boli založené balíky dokumentov 
 na účely uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2021. 
(**) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Stručný opis 

7.2. Vzhľadom na rastúci význam migrácie a riadenia hraníc v posledných rokoch 
vytvorila Európska únia okruh 4 VFR na roky 2021 – 2027 osobitne pre tieto oblasti 
politiky. Najvýznamnejšia výdavková oblasť v roku 2021 sa týka dokončenia projektov 
a režimov z VFR na roky 2014 – 2020. Ako je znázornené na ilustrácii 7.1, väčšina 

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Platby v roku 2021 – spolu 0,7

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 0,6

Zúčtovanie predbežného financovania (**): 0,4

Európsky obranný fond
0,2 (29,2 %)

Decentralizované agentúry
0,2 (28,7 %)

Fond pre vnútornú bezpečnosť – polícia
0,2 (24,3 %)

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie z prevádzky
0,1 (17,8 %)

Platby v roku 2021 podľa fondu

Platby predbežného financovania (*):  0,6

Ročné rozhodnutie o schválení 
účtovnej závierky 0,1 

Priebežné a záverečné platby: 0,1

(mld. EUR)

Bezpečnosť a obrana
0,7 mld. EUR (0,4 % výdavkov z rozpočtu EÚ) 

Priebežné a záverečné platby: 0,1
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výdavkov súvisí s ukončením Fondu pre azyl, migráciu a integráciu1 (AMIF) na roky 
2014 – 2020 a dokončením financovania z Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice 
a víza2 (ISF-BV). Cieľom fondu AMIF na obdobie 2014 – 2020 bolo prispieť k účinnému 
riadeniu migračných tokov a zabezpečiť spoločný prístup EÚ k azylu a prisťahovalectvu. 
cieľom nástroja ISF-BV bolo prispieť k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ 
a zároveň uľahčiť legitímne cestovanie, a to prostredníctvom jednotnej a prísnej 
kontroly na vonkajších hraniciach a účinného spracúvania schengenských víz. 

7.3. Na obdobie 2021 – 2027 boli tieto finančné prostriedky nahradené novým 
fondom AMIF3 a nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz4 
(BMVI) Fondu pre integrované riadenie hraníc (IBMF). Cieľom fondu AMIF na obdobie 
2021 – 2027 je prispieť k efektívnemu riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, 
posilneniu a rozvoju spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky. Cieľom BMVI je 
podporovať silné a účinné integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach Únie, 
a tým zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pri súčasnom zabezpečení voľného 
pohybu osôb na území EÚ. 

7.4. Ďalšia významná oblasť výdavkov okruhu 4 je financovanie troch 
decentralizovaných agentúr5 (EUAA, Frontex, eu-LISA), ktoré aktívne plnia kľúčové 
priority EÚ v oblastiach migrácie a riadenia hraníc. 

7.5. Vo VFR na roky 2021 – 2027 je okruh 5 venovaný bezpečnosti a obrane. Ako je 
znázornené na ilustrácii 7.2, zložka „bezpečnosť“ zahŕňa dokončenie financovania 
z nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť – polícia na roky 2014 – 2020, financovanie 
vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky (finančná podpora EÚ na vyraďovanie 
jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku) a financovanie troch 
decentralizovaných agentúr EÚ v oblasti bezpečnosti (EMCDDA, Europol, CEPOL)6. 
Zložka „obrana“ zahŕňa Európsky obranný fond, ktorý podporuje projekty spolupráce 
v oblasti obrany vo všetkých fázach výskumu a vývoja. 

                                                      
1 Nariadenie (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. 

2  Nariadenie (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
vonkajších hraníc a víz. 

3 Nariadenie (EÚ) 2021/1147, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. 

4  Nariadenie (EÚ) 2021/1148, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

5 O týchto agentúrach informujeme samostatne v našich špecifických ročných správach. 

6 O týchto agentúrach informujeme samostatne v našich špecifických ročných správach. 
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7.6. Fond pre vnútornú bezpečnosť7 (ISF) má na roky 2021 – 2027 užší rozsah ako 
predtým (vzhľadom na to, že ciele ISF-BV boli premiestnené do iného nástroja) 
a v súčasnosti sa obmedzuje na ciele financovania nástroja ISF – polícia na roky 2014 – 
20208. Tieto opatrenia majú prispieť k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ, 
najmä predchádzaním terorizmu, radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti a počítačovej kriminalite a bojom proti nim, poskytovaním pomoci a ochrany 
obetiam trestných činov a prípravou na incidenty, riziká a krízy súvisiace 
s bezpečnosťou, ochranou pred nimi a ich účinným riadením. Najvýznamnejšia 
výdavková oblasť v roku 2021 sa však týka dokončenia projektov z VFR na roky 2014 – 
2020. 

7.7. Na riadení väčšej časti finančných prostriedkov fondov AMIF a ISF v období 
2014 – 2020 sa podieľajú členské štáty (alebo krajiny pridružené k schengenskému 
priestoru) a GR Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME). V rámci tohto 
mechanizmu plnia členské štáty viacročné národné programy AMIF a ISF, ktoré 
schválila Komisia. 

7.8. V roku 2021 členské štáty opäť zintenzívnili vykonávanie svojich národných 
programov. Napriek tomu zostávajú značné sumy nevyplatené a skutočnosť, 
že finančné prostriedky na roky 2014 – 2020 je potrebné vynaložiť do júna 20249, môže 
zvýšiť tlak na vnútroštátne orgány. Na ilustrácii 7.3 sú zhrnuté výdavky, ktoré členské 
štáty vykázali Komisii na preplatenie od začiatku programového obdobia 2014 – 2020. 

                                                      
7 Nariadenie (EÚ) 2021/1149, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť. 

8  Nariadenie (EÚ) 513/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej 
činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia. 

9  Nariadenie (EÚ) 2022/585, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, 
migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, 
predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia. 
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Ilustrácia 7.3 – Výdavky na národné programy AMIF a ISF sú opäť vysoké, 
no veľká časť rozpočtu zatiaľ nevyužitá 

 
(*) Výdavky z AMIF/ISF, ktoré vznikli na úrovni členských štátov, sa deklarujú Komisii v nasledujúcom 
 roku a tá ich v tom istom roku schvaľuje. Účty Komisie za rok 2021 teda obsahujú výdavky členských 
 štátov z roku 2020. 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie (národné programy a rozhodnutia o overení súladu do konca roka 
2021). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

7.9. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tieto 
okruhy VFR v roku 2021 preskúmali: 

a) vzorku 28 transakcií, ktorá sa síce zohľadňuje pri formulácii celkového vyhlásenia 
o vierohodnosti, no nemá reprezentovať všetky výdavky v týchto okruhoch VFR. 
Nemôžeme preto odhadnúť chybovosť za tieto okruhy. Vzorku tvorilo 
14 transakcií v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi10 (dve transakcie 
na členský štát), šesť transakcií v rámci priameho riadenia Komisie (pre okruh 4) 

                                                      
10 Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko a Švédsko pre okruh 4; Bulharsko a Litva 

pre okruh 5. 
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a päť transakcií v rámci jej nepriameho riadenia (dve v okruhu 4, tri v okruhu 5), 
ako aj tri zúčtovania záloh pre agentúry (dve v okruhu 4, jedna v okruhu 5). 

b) informácie o správnosti uvedené vo výročnej správe o činnosti (VSČ) GR HOME 
a následne uvedené vo výročnej správe Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

c) vybrané systémy, ktoré sa týkali: 

i) výročných kontrolných správ od troch orgánov auditu11 a predložených 
s ročnou účtovnou závierkou fondov AMIF a ISF za rok 2020. Posúdili sme, 
či tieto správy boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi12; 

ii) práce týchto orgánov auditu. Posúdili sme, či sú ich audity výdavkov a ich 
postupy smerujúce k vydaniu spoľahlivých audítorských stanovísk primerané. 

  

                                                      
11 Bulharsko, Malta a Švédsko. 

12 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1291, pokiaľ ide o určenie zodpovedných 
orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu. 
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Správnosť transakcií 
7.10. Z 28 transakcií, ktoré sme preskúmali, bolo deväť (32 %) ovplyvnených 
chybami. Vyčíslili sme šesť chýb, ktoré mali vplyv na sumy účtované na ťarchu rozpočtu 
EÚ. Tieto chyby sa týkali chýbajúcich podporných dokumentov, neoprávnených 
výdavkov a verejného obstarávania. Príklady chýb, ktoré sme vyčíslili, sú uvedené 
v rámčeku 7.1. 

Rámček 7.1 

Nadobudnutie neoprávnených typov vozidiel 

Kontrolovali sme projekt ISF – polícia v rámci zdieľaného riadenia s Bulharskom. 
Projekt realizovalo ministerské oddelenie a pozostával z nákupu 18 nových 
terénnych vozidiel. 

Náhodne sme na podrobné kontroly vybrali vzorku desiatich vozidiel zakúpených 
počas projektu a zistili sme, že len päť z týchto vozidiel spĺňalo definíciu terénneho 
vozidla uvedenú v smernici 2007/46/ES. Preto sme považovali 50 % nákladov 
na projekt za neoprávnené výdavky. Okrem toho register vozidiel nebol 
dostatočne podrobný na to, aby bolo možné preukázať, že zakúpené vozidlá sa 
používali výlučne v rámci tohto projektu. 

Neoprávnenosť vykázaných nákladov na ubytovanie 

Jeden projekt núdzovej pomoci AMIF, ktorý sme kontrolovali, realizovalo 
ministerské oddelenie v Írsku. Išlo o poskytnutie núdzového ubytovania (vrátane 
stravy) žiadateľom o azyl. Keďže ich ubytovacie portfólio nemalo dostatočnú 
kapacitu na uspokojenie dopytu, írske orgány použili výzvu na vyjadrenie záujmu, 
aby si prenajali izby v hoteloch a penziónoch. Skontrolovali sme vzorku desiatich 
faktúr zahrnutých do žiadosti o preplatenie nákladov. 

Kontrolovali sme postup verejného obstarávania, ktorý viedol k podpísaniu zmlúv 
s hotelmi a penziónmi. Keďže írske orgány neboli schopné poskytnúť niektoré 
kľúčové súťažné podklady a informácie, nemohli sme overiť, či bolo obstarávanie 
riadne zorganizované. Zistili sme tiež, že s uchádzačmi sa zaobchádzalo rozdielne 
(napr. jedna ponuka bola zamietnutá z dôvodu, že hotel nemal dostatok izieb, 
ale boli prijaté ponuky z iných hotelov s rovnakou alebo dokonca menšou 
kapacitou). V dôsledku toho nemáme žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali, 
že tieto zákazky boli zadané na základe platných právnych predpisov o verejnom 
obstarávaní. Preto sme považovali 100 % deklarovaných výdavkov za oprávnené 
na financovanie z prostriedkov EÚ. 
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Okrem toho niektoré zmluvy uzavreté s hotelmi neboli platné, pretože neboli 
podpísané oboma stranami alebo sa netýkali obdobia, na ktoré sa vzťahujú 
faktúry, ktoré sme kontrolovali. Okrem toho niektoré fakturované sumy neboli 
založené na zmluvnom základe. To má vplyv aj na oprávnenosť výdavkov. 

Írske orgány riadne nemonitorovali a nezdokumentovali skutočné využívanie 
núdzového ubytovania. Neposkytli ani dostatočný dôkaz o tom, že osoby 
ubytované v hoteloch boli skutočne žiadateľmi o azyl. 

Írske orgány predložili spolu so žiadosťou o preplatenie nákladov osvedčenie 
o audite, ale externí audítori nevykázali žiadnu z uvedených chýb. GR HOME tieto 
chyby nezistilo ani pri kontrolách pred platbou. 

7.11. Zistili sme aj šesť prípadov nedodržania právnych a finančných ustanovení 
(ale bez vplyvu na rozpočet EÚ). Išlo napríklad o predloženie neúplnej dokumentácie 
na podporu žiadostí o preplatenie nákladov a čiastočne netransparentnú metodiku 
výpočtu štandardných jednotkových nákladov v rámci zjednodušeného vykazovania 
nákladov. 
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Preskúmanie prvkov systémov 
vnútornej kontroly 

Preskúmanie práce orgánov auditu v súvislosti s ich výročnými 
kontrolnými správami a auditmi výdavkov 

7.12. Skontrolovali sme prácu troch orgánov auditu pri audite ročných účtovných 
závierok fondov AMIF/ISF v ich členských štátoch (Malta a Švédsko v prípade AMIF, 
Bulharsko v prípade ISF) a predloženie výročnej kontrolnej správy Komisii. Naším 
cieľom bolo posúdiť, či tieto orgány: 

a) skontrolovali všetky typy platieb uhradených orgánmi zodpovednými 
za implementáciu fondov; 

b) použili vhodnú metodiku výberu vzorky; 

c) vybrali do vzorky dostatočný počet transakcií na to, aby mohli vyvodiť záver 
o celom súbore; 

d) správne vypočítali chybovosť13; 

e) zaviedli primerané postupy na poskytnutie spoľahlivých audítorských stanovísk 
a správ14. 

7.13. Orgány auditu vytvorili a uplatňovali podrobné a dostatočne kvalitné postupy 
na predkladanie správ o ich činnosti vo výročných kontrolných správ. V podávaní správ 
sme však zistili nedostatky. Komisia všetky tieto problémy identifikovala už vo svojom 
posúdení výročnej kontrolnej správy za rozpočtový rok 2020. Svoje zistenia uvádzame 
v rámčeku 7.2. 

                                                      
13 V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/1291. 

14 V súlade s hlavnou požiadavkou na systémy riadenia a kontroly 14 v prílohe k 
vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/646 vzhľadom na vykonanie postupu 
ročného schválenia účtov a vykonanie overenia súladu. 
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Rámček 7.2 

Nedostatky vo výročných kontrolných správach 

Nedostatky Členský štát Potenciálny vplyv 

Na audity výdavkov sa nepoužil 
náhodný výber vzorky, čo nie je 
v súlade s  delegovaným nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/1291. 

Malta 

Z práce orgánu 
auditu možno 
vyvodiť len 
obmedzené 
uistenie 

Vykázané údaje 
neboli spoľahlivé 

Orgán zodpovedný za implementáciu 
finančných prostriedkov predložil 
predbežnú účtovnú závierku orgánu 
auditu pred dokončením vlastných 
kontrol. Audítorský súbor, z ktorého 
orgán auditu vybral svoju kontrolovanú 
vzorku, teda nebol presný. 

Malta 

Žiadne vysvetlenie rozdielov medzi 
predbežnou a konečnou účtovnou 
závierkou. 

Švédsko 

Nepresná prezentácia zvyškovej 
chybovosti a nesprávne audítorské 
stanovisko k účtovnej závierke. 

Malta 

Neúplné podávanie správ o auditoch 
výdavkov týkajúcich sa záporných 
platieb alebo platieb na zúčtovanie 
preddavkov vykázaných v účtoch 
predchádzajúceho roka. 

Bulharsko 

 

7.14. Vybrali sme 15 audítorských spisov od tých istých troch orgánov auditu. Tieto 
spisy sme použili na kontrolu toho, či audítorské postupy stanovené orgánmi auditu 
boli primerané a zahŕňali všetky kritériá oprávnenosti stanovené v nariadeniach 
o AMIF/ISF15. Celkovo sme zistili, že orgány auditu mali podrobné plány auditov a ich 
závery boli založené na podrobných kontrolných zoznamoch. Zistili sme však 
aj nedostatky, ktoré sú uvedené v rámčeku 7.3. 

                                                      
15 Pozri hlavnú požiadavku 12 v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/646. 
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Rámček 7.3 

Nedostatky v práci orgánov auditu 

Nedostatky Členský štát Potenciálny vplyv 

Proces výberu projektov nebol 
riadne skontrolovaný. Švédsko 

Neoprávnené výdavky 
neboli odhalené 

Závery z auditov neboli 
spoľahlivé 

Z práce orgánu auditu 
možno vyvodiť len 
obmedzené uistenie 

Postupy verejného obstarávania 
neboli riadne overené. Bulharsko 

Nedostatočné testovanie 
oprávnenosti výdavkov. 

Bulharsko 

Švédsko 

Audítorský záznam (audit trail) 
alebo zdokumentovanie audítorskej 
práce a výsledkov neboli 
dostatočné. 

Bulharsko 

Švédsko 
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 
7.15. Za rozpočtový rok 2021 sme preskúmali výročnú správu o činnosti GR HOME. 
Naša analýza bola zameraná na to, či GR HOME prezentovalo informácie o správnosti 
vo svojej výročnej správe o činnosti v súlade s pokynmi Komisie a či boli tieto 
informácie v súlade s poznatkami, ktoré sme získali počas našich auditov. Nenašli sme 
žiadne informácie, ktoré by mohli byť v rozpore s našimi zisteniami. 

7.16. Preskúmali sme odhady GR HOME týkajúce sa rizík pri platbe a pri ukončení. 
Zistili sme, že boli vypočítané v súlade s internou metodikou a správne uvedené 
v správe o riadení a výkonnosti (AMPR). Z celkových výdavkov v roku 2021 (2 511 mil. 
EUR) GR ECHO odhadlo celkovú sumu vystavenú riziku v čase platby na 48 mil. EUR 
(1,91 %) a hodnotu opráv vyplývajúcich z týchto kontrol v budúcich rokoch na 16 mil. 
EUR. 

Generálna riaditeľka GR HOME vyhlásila, že získala primeranú istotu, že zdroje 
pridelené na činnosti opísané vo výročnej správe o činnosti sa použili na zamýšľané 
účely a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia, ale s určitými výhradami. 
Keďže naše kontroly 25 transakcií sa týkajú len malej časti transakcií, za ktoré 
zodpovedá GR HOME, na základe výsledkov našej audítorskej práce nemôžeme toto 
vyhlásenie overiť. 
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Záver a 
odporúčania 

Záver 

7.17. Naše preskúmanie transakcií a systémov poukázalo na dve oblasti, v ktorých 
je priestor na zlepšenie (pozri body 7.10 a 7.11). Nevykonali sme audit dostatočného 
počtu transakcií, aby sme odhadli chybovosť v týchto okruhoch VFR (pozri bod 7.9). 
Výsledky testovania transakcií sa použijú na vypracovanie nášho vyhlásenia 
o vierohodnosti. 

Odporúčania 

7.18. V prílohe 7.1 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe troch 
odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2019 a ktoré mali byť 
vykonané počas roka 2021. Zistili sme, že Komisia prijala tieto tri odporúčania v plnom 
rozsahu: 

a) Domnievame sa, že odporúčanie 1, aby Komisia vydala usmernenia pre orgány 
auditu pre AMIF a ISF o tom, ako vypočítať pokrytie auditu v prípade použitia 
podvzoriek, bolo vykonané. Túto analýzu zakladáme na skutočnosti, že GR HOME 
vydalo v júli 2021 usmernenie k výberu podvzoriek. 

b) Domnievame sa, že odporúčanie 2, aby Komisia pripomenula orgánom auditu 
v prípade AMIF a ISF, aby dodržiavali jej pokyny týkajúce sa výberu vzorky 
a výpočtu chybovosti, bolo vykonané. Svoju analýzu zakladáme na skutočnosti, 
že Komisia poskytla primerané a personalizované usmernenia k výberu vzorky 
a spätnú väzbu prostredníctvom listov, ktoré zaslala orgánom auditu v súvislosti 
s ročným schvaľovaním účtov. 

c) Domnievame sa, že odporúčanie 3, aby Komisia vydala usmernenia pre orgány 
auditu pre AMIF a ISF týkajúce sa dokumentácie ich audítorských postupov, ich 
výsledkov a zhromaždených audítorských dôkazov, bolo vykonané. Vychádzame 
zo skutočnosti, že v marci 2021 Komisia zaslala orgánom auditu brožúru s názvom 
Diskusný dokument o audítorskej dokumentácii – Osvedčené postupy od 
audítorov a pre audítorov. 
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7.19. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame: 

Odporúčanie 7.1 – Audítorský záznam (audit trail) 
a obstarávanie 

Poskytnúť ďalšie usmernenia prijímateľom opatrení Únie a núdzovej pomoci 
a orgánom členských štátov zodpovedným za vykonávanie financovania GR HOME, 
pokiaľ ide o dodržiavanie: 

a) pravidiel zhromažďovania vhodnej podpornej dokumentácie, ktorú možno 
predložiť v prípade kontrol alebo auditov; 

b) povinnosti dodržiavať vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania pri nákupe 
tovaru alebo služieb. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roku 2023 

Odporúčanie 7.2 – Oprávnenosť nákladov na projekty v prípade 
akcií priamo riadených GR HOME 

Vykonávať lepšie cielené ex ante kontroly oprávnenosti výdavkov, najmä v prípade 
núdzovej pomoci, s osobitným zameraním na potenciálne riziká súvisiace s: 

a) druhom výdavkov (napr. obstarávanie); 

b) druhom prijímateľa (napr. prijímatelia s malými alebo žiadnymi skúsenosťami 
s financovaním z EÚ). 

Komisia by pritom mala zohľadniť skutočnosť, že využívanie osvedčení o audite 
na podporu žiadostí prijímateľov o platbu má obmedzenia. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roku 2023 
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Prílohy 

Príloha 7.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: V súvislosti s fondmi AMIF a ISF 
vydať pre orgány auditu v členských štátoch 
usmernenie k tomu, ako majú vypočítať pokrytie 
auditu, ak používajú podvzorky. Mali by sa 
poskytnúť rady, ako zabezpečiť, aby bola vzorka 
dostatočná a vhodná na to, aby mohol audítor 
na jej základe vyvodiť závery o celom 
kontrolovanom súbore. 

Lehota: v priebehu roka 2021 

X      
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 2: Znovu pripomenúť orgánom 
auditu kontrolujúcim fondy AMIF a ISF 
v členských štátoch, že pri výbere vzorky 
a výpočte chybovosti musia postupovať podľa 
pokynov Komisie. Konkrétne by výber vzorky 
mal byť náhodný, pri každej jednotke vzorky 
v celkovom súbore by mala byť šanca, že bude 
vybraná, a keď je to relevantné, všetky chyby by 
sa mali extrapolovať na príslušný celkový súbor. 

Lehota: v priebehu roka 2021 

X      

Odporúčanie 3: Vydať pre orgány auditu 
kontrolujúce fondy AMIF a ISF v členských 
štátoch usmernenie, aby v dostatočnej 
a primeranej miere dokladali povahu, čas 
a rozsah svojich audítorských postupov, svoje 
výsledky a zozbierané audítorské dôkazy. 

Lehota: v priebehu roka 2021 

X      

Zdroj: EDA. 
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Kapitola 8 

Susedstvo a svet 
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Úvod 
8.1. V tejto kapitole predkladáme svoje zistenia týkajúce sa okruhu 6 viacročného 
finančného rámca (VFR) „Susedstvo a svet“. Na ilustrácii 8.1 sa nachádza prehľad 
hlavných činností a výdavkov v rámci tohto okruhu v roku 2021. 

Ilustrácia 8.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s platbami

Platby v rámci predbežného financovania (*): 8,1

Platby v roku 2021 – spolu 10,9 mld. EUR

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 10,0 mld. EUR

Priebežné/záverečné platby: 2,8

Priebežné/záverečné platby:  2,8

Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce – Globálna 

Európa (NDICI – Globálna Európa):
5,8 (53,0 %) 

Platby v roku 2021 podľa fondu

Susedstvo a svet
10,9 mld. EUR (6,0 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

Humanitárna pomoc (HUMA): 2,4 (22,4 %)

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA):  2,2 (20,0 %)

Iné opatrenia a programy: 0,5 (4,6 %)

(mld. EUR)

Zúčtovanie predbežného financovania (vrátane úhrad z trustových fondov) (*): 7,2
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Stručný opis 

8.2. Oblasť výdavkov zahŕňa niekoľko nástrojov financovania, predovšetkým nový 
Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI – 
Globálna Európa)1 a nástroj predvstupovej pomoci. Takisto sem patrí rozpočet 
na humanitárnu pomoc. 

8.3. Všeobecným cieľom nástroja NDICI – Globálna Európa je podporovať 
a presadzovať hodnoty, zásady a základné záujmy EÚ vo svete a pomáhať pri podpore 
multilateralizmu a silnejších partnerstiev s krajinami mimo EÚ. Oproti VFR na obdobie 
2014 – 2020 tento nástroj odráža dve hlavné zmeny v spôsobe financovania vonkajšej 
činnosti (zahraničnej politiky) EÚ: 

a) spolupráca s africkými, karibskými a tichomorskými partnerskými krajinami, ktorá 
bola doteraz financovaná z európskych rozvojových fondov, sa teraz stala 
súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ; 

b) táto spolupráca sa teraz financuje prostredníctvom toho istého nástroja ako 
susedská politika EÚ, no zároveň sa zachovávajú špecifické črty oboch typov 
podpory. 

8.4. Všeobecným cieľom nástroja predvstupovej pomoci je podporovať 
prijímateľské krajiny pri schvaľovaní a zavádzaní reforiem potrebných na dosiahnutie 
súladu s hodnotami EÚ so zreteľom na členstvo, a tým prispievať k ich stabilite, 
bezpečnosti a prosperite. 

8.5. Hlavnými generálnymi riaditeľstvami a útvarmi poverenými vykonávaním 
vonkajšej činnosti EÚ sú Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku 
a rokovania o rozšírení (GR NEAR), Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné 
partnerstvá (GR INTPA), Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie 
humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) a Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI). 

8.6. V roku 2021 platby v okruhu „Susedstvo a svet“ dosiahli výšku 10,9 mld. EUR 
(záverečné platby vrátane pripísaných príjmov) a do viac než 150 krajín boli rozdelené 
prostredníctvom niekoľkých nástrojov (pozri ilustráciu 8.1) a metód poskytovania 
pomoci, ako sú zákazky na práce, dodávky alebo služby, granty, osobitné úvery, záruky 

                                                      
1 Nariadenie (EÚ) 2021/947, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej 

a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa. 
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za úvery a finančná pomoc, rozpočtová podpora a iné cielené formy rozpočtovej 
pomoci (pozri prílohu 8.1). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

8.7. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR v roku 2021 preskúmali: 

a) vzorku 67 transakcií, ktorá sa síce zohľadňuje pri formulácii celkového vyhlásenia 
o vierohodnosti, no nemá reprezentovať všetky výdavky v tomto okruhu VFR. Nie 
je preto možné odhadnúť chybovosť za tento okruh. Vybrali sme vzorku 37 
transakcií GR NEAR, 14 transakcií GR INTPA, 12 transakcií GR ECHO a štyri 
transakcie FPI; 

b) informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti (VSČ) GR ECHO 
a následne uvedené vo výročnej správe Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR).  
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Správnosť transakcií 
8.8. Zo 67 transakcií, ktoré sme preskúmali, bolo 32 (48 %) ovplyvnených chybami. 
Napriek obmedzenej veľkosti vzorky výsledky nášho auditu potvrdzujú, že riziko chýb 
v tomto okruhu VFR je vysoké. Vyčíslili sme 24 chýb, ktoré mali vplyv na sumy účtované 
na ťarchu rozpočtu EÚ. Najčastejšími kategóriami chýb v okruhu „Susedstvo a svet“ 
boli nevzniknuté výdavky, neoprávnené náklady, chýbajúce podporné dokumenty 
a chyby vo verejnom obstarávaní. Príklady chýb, ktoré sme vyčíslili, sú uvedené 
v rámčeku 8.2. 

Rámček 8.1 

Časť výdavkov nevznikla 

GR NEAR 

Kontrolovali sme výdavky vykázané podľa dohody o príspevku medzinárodnou 
organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti rodovej rovnosti a venuje sa podpore žien 
v ich snahách o spochybňovanie rodových stereotypov v krajinách Východného 
partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko 
a Ukrajina). Podľa dohody o príspevku sa celkové náklady na opatrenie odhadujú 
na 7,9 mil. EUR, pričom príspevok EÚ je do výšky 7 mil. EUR. 

Za prvých 12 mesiacov trojročného obdobia vykonávania prijímateľ vykázal 
vzniknuté výdavky vo výške 2,2 mil. EUR, ktoré Komisia akceptovala. Preskúmali 
sme podporné dokumenty a zistili sme, že oprávnené výdavky dosiahli len 1,2 mil. 
EUR. Medzinárodná organizácia nesprávne vykázala výdavky vo výške 
977 434 EUR. Hoci túto sumu vyčlenila, v skutočnosti ju ešte nevyčerpala. Komisia 
preto nesprávne zúčtovala 44 % kontrolovanej sumy. 

Vážne porušenie pravidiel verejného obstarávania 

GR INTPA 

Skontrolovali sme faktúru vo výške 823 066 EUR vystavenú dodávateľom 
na základe zmluvy o poskytovaní služieb v hodnote 3,8 mil. EUR uzavretej v roku 
2017 na nástroj podpory obnovy a rekonštrukcie. Účelom tejto zmluvy bolo 
poskytnúť vláde technickú expertízu založenú na dopyte v oblasti obnovy 
po prírodnej katastrofe v príslušnej krajine. 

Komisia zadala zákazku prostredníctvom súťažného rokovacieho konania, pričom 
k predloženiu ponúk vyzvala osem spoločností. Sedem z týchto spoločností uviedla 
ako potenciálnych poskytovateľov služieb na základe predchádzajúcej rámcovej 
zmluvy. Ôsma spoločnosť (vybraný uchádzač) bola vyzvaná, aby svoju ponuku 
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predložila po tom, ako sa krátko pred začatím postupu obstarávania obrátila 
na delegáciu EÚ v tejto krajine, aby vyjadrila svoj záujem o projekt. Kapacity 
spoločností, ktoré boli vyzvané k predloženiu ponúk, neboli pred týmto postupom 
posúdené. 

Hodnotiaca komisia pozvala na pohovor troch technicky vyhovujúcich uchádzačov, 
hoci v súťažných podkladoch sa jasne uvádzalo, že takéto pohovory neboli 
plánované. Na základe pohovorov sa technické skóre úspešného uchádzača zvýšilo 
z 82 na 86 bodov, zatiaľ čo hodnotenie jeho konkurentov zostalo nezmenené. Bez 
tohto zvýšenia by jeden z konkurentov dosiahol vyšší celkový počet bodov a získal 
by zákazku. 

Zákazka bola teda zadaná spoločnosti, ktorej kapacity neboli vopred posúdené 
a ktorej technické skóre bolo zmenené na základe pohovoru, ktoré nemalo byť 
súčasťou procesu. Preto sa domnievame, že výsledok postupu obstarávania nebol 
správny. 

8.9. Okrem toho sme zistili aj 12 prípadov nedodržania právnych a finančných 
ustanovení. Tieto prípady nemali vplyv na rozpočet EÚ, ale nedodržanie pravidiel môže 
ohroziť správne finančné riadenie a potenciálne zapríčiniť neoprávnenosť nákladov. 
Týkali sa výberu projektov a uplatňovania pravidiel obstarávania, dokladania 
dokumentácie na podporu žiadostí o preplatenie nákladov a priraďovania vzniknutých 
nákladov k príslušným rozpočtovým riadkom. 

8.10. Zistili sme, že v dvoch oblastiach výdavkov sú transakcie vďaka špecifickým 
platobným podmienkam menej náchylné na chyby. Týmito oblasťami sú i) rozpočtová 
podpora (pozri bod 8.11) a ii) projekty realizované medzinárodnými organizáciami, 
pri ktorých sa uplatňuje tzv. konceptuálny prístup (pozri bod 8.12). V roku 2021 sme 
skontrolovali tri transakcie rozpočtovej podpory a 22 projektov riadených 
medzinárodnými organizáciami vrátane piatich transakcií, na ktoré sa vzťahoval 
konceptuálny prístup. 

8.11. Rozpočtová podpora je príspevok do všeobecného rozpočtu príslušného štátu 
alebo rozpočtu určeného na konkrétnu politiku či cieľ. Platby rozpočtovej podpory 
financované zo všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2021 dosiahli výšku 0,8 mld. EUR. 
Preskúmali sme, či Komisia dodržala podmienky upravujúce platby rozpočtovej 
podpory partnerským krajinám a overila, či tieto krajiny dodržali podmienky 
oprávnenosti (napr. dostatočné zlepšenie v riadení verejných financií). Náš audit 
týkajúci sa správnosti nemôže siahať za fázu vyplatenia pomoci prijímajúcej krajine 
Komisiou, pretože tieto finančné prostriedky sa následne zlučujú s rozpočtovými 
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zdrojmi tejto krajiny2. V rámčeku 8.2 je znázornený príklad zistenia týkajúceho sa 
operácie rozpočtovej podpory, pri ktorej nebolo možné stanoviť presnú neoprávnenú 
sumu. 

Rámček 8.2 

Nejasné podmienky bankových prevodov v súvislosti so splátkami 
rozpočtovej podpory 

GR INTPA 

Skontrolovali sme splátku rozpočtovej podpory vo výške 2,9 mil. EUR týkajúcu sa 
reformy vnútroštátnej politiky prijímajúcej krajiny s cieľom pomôcť určitým 
skupinám ľudí opätovne sa začleniť do spoločnosti a nájsť si prácu. 

V dohode o financovaní medzi EÚ a vládou tejto prijímajúcej krajiny sa stanovuje, 
že konverzia finančných prostriedkov z eur na miestnu menu sa musí uskutočniť 
v deň ich pripísania na príslušný účet centrálnej banky bez toho, aby sa 
špecifikovalo, čo znamená „príslušný účet“. 

Na žiadosť vlády Komisia previedla finančné prostriedky v eurách na komerčný 
bankový účet v Európe. Na výpise z bankového účtu bol uvedený len interný 
prevod v miestnej mene z jedného účtu centrálnej banky na iný účet o viac než 
desať dní neskôr. Pri konverzii eura na miestnu menu sa použil výmenný kurz 
platný v deň pripísania finančných prostriedkov na účet v Európe. V priebehu 
týchto 10 dní miestna mena devalvovala. 

Komisia túto operáciu akceptovala, a to aj napriek oneskorenému pripísaniu 
finančných prostriedkov na účet centrálnej banky prijímajúcej krajiny. 

Keďže nebolo jasné, ktorý účet bol „príslušný“, a chýbali dôkazy o tom, kedy boli 
finančné prostriedky na tento účet skutočne pripísané, sme neboli schopní vyčísliť 
presný finančný vplyv tejto chyby. 

8.12. Keď sa príspevky Komisie na projekty s viacerými darcami zlúčia 
s príspevkami ostatných darcov a nie sú vyčlenené na konkrétne identifikovateľné 
položky výdavkov, Komisia na základe konceptuálneho prístupu predpokladá, 
že pravidlá oprávnenosti EÚ boli pri výdavkoch dodržané, ak súhrnná zlúčená suma 
zahŕňa dostatok oprávnených výdavkov na pokrytie príspevku EÚ. Tento prístup sme 

                                                      
2 Efektívnosťou a účinnosťou rozpočtovej podpory sa zaoberajú viaceré naše osobitné správy, 

naposledy osobitná správa č. 9/2019: Podpora EÚ pre Maroko: zatiaľ obmedzené výsledky, 
a osobitná správa č. 25/2019: Kvalita údajov v rozpočtovej podpore: nedostatky 
v niektorých ukazovateľoch a overovaní platby variabilných tranží. 
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zohľadnili pri testovaní vecnej správnosti. Platby medzinárodným organizáciám 
vyplatené v roku 2021 zo všeobecného rozpočtu EÚ dosiahli výšku 3,6 mld. EUR. Podiel 
z tejto sumy, pri ktorom bol uplatnený konceptuálny prístup, nie je možné stanoviť, 
pretože Komisia ho osobitne nemonitoruje. V tejto oblasti sme zistili jednu 
nevyčísliteľnú chybu. 

8.13. Pri overovaní správnosti transakcií sme zaznamenali aj príklady účinných 
kontrol. Jeden takýto príklad uvádzame v rámčeku 8.3. 

Rámček 8.3 

Neoprávnené výdavky identifikované v správe o overení 

GR NEAR 

Komisia prostredníctvom zmluvy o grante financovala opatrenie s rozpočtom 
400 mil. EUR s cieľom poskytnúť migrujúcim deťom prístup do vnútroštátneho 
vzdelávacieho systému v hostiteľskej krajine. 

Pri audite výdavkov vykázaných na základe tejto zmluvy o grante sme zistili, 
že Komisia po overení výdavkov správne zamietla sumu vo výške 306 873 EUR. 
Neoprávnené výdavky sa týkali najmä použitia nesprávneho postupu obstarávania 
na nákup vozidiel. 

8.14. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch niektoré medzinárodné organizácie 
poskytli len obmedzený prístup k dokumentom (napr. len vo formáte na čítanie), čo 
znamená, že sme si nemohli vyhotoviť ich kópie. Tieto problémy sťažovali plánovanie 
a realizáciu auditu a zdržalo sa zasielanie požadovanej dokumentácie audítorskému 
tímu, v dôsledku čoho sa oneskorila aj jeho práca. Odporúčania týkajúce sa týchto 
skutočností sme predložili vo svojich výročných správach za roky 2018 aj 2020. Hoci 
Komisia zintenzívnila komunikáciu s medzinárodnými organizáciami, pri získavaní 
dokumentácie stále narážame na ťažkosti.   
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 

VSČ GR ECHO 

8.15. Za rozpočtový rok 2021 sme preskúmali VSČ Generálneho riaditeľstva 
pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (GR ECHO). Naša analýza bola 
zameraná na to, či GR ECHO prezentovalo informácie o správnosti vo svojej VSČ 
v súlade s pokynmi Komisie a dôsledne uplatňovalo metodiku na odhad budúcich 
opráv a vymožených súm. 

8.16. Celkové výdavky schválené v roku 2021 (3 092 mil. EUR) boli pre GR ECHO 
vôbec najvyššie. GR ECHO odhadlo, že z tejto sumy bola celková suma vystavená riziku 
v čase platby 15,8 mil. EUR (0,51 %) a že hodnota opráv vyplývajúcich z týchto kontrol 
v budúcich rokoch predstavuje 11,8 mil. EUR (74,7 % celkovej sumy vystavenej riziku, 
pričom tento podiel sa nazýva „nápravná schopnosť“). 

8.17. Ide o najvyššiu hodnotu odhadovaných budúcich opráv, ktoré GR ECHO 
doteraz vykázalo, a to v absolútnom vyjadrení aj z hľadiska nápravnej schopnosti. Jeho 
nápravná schopnosť sa od roku 2016, keď predstavovala 33,5 %, každý rok zvyšuje. 
Nápravná schopnosť GR ECHO na rok 2021 je takisto vysoká v porovnaní s ostatnými 
generálnymi riaditeľstvami v oblasti vonkajších vzťahov (napríklad 14,4 % v prípade GR 
NEAR, 17,1 % v prípade GR INTPA a 37,3 % v prípade FPI). 

8.18. Na základe nízkej odhadovanej zvyškovej chybovosti generálny riaditeľ GR 
ECHO vyhlásil, že finančná expozícia generálneho riaditeľstva neprekračuje prah 
významnosti na úrovni 2 %. Keďže len malá časť našich kontrol sa týka transakcií, 
za ktoré zodpovedá GR ECHO, na základe výsledkov našej práce nemôžeme toto 
vyhlásenie overiť. 

8.19. Pandémia COVID-19 a politické krízy ohrozili poskytovanie humanitárnej 
pomoci, pretože obmedzili alebo zabránili prístupu k ľuďom zasiahnutým 
humanitárnou krízou. Toto ohrozenie sa netýka len posúdení humanitárnych potrieb, 
ale aj samotného poskytovania pomoci, ako aj súvisiacich kontrol. GR ECHO sa 
domnieva, že postupy a politiky humanitárnej pomoci zahŕňajú opatrenia 
na zmiernenie takýchto rizík. 
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Štúdia o zvyškovej chybovosti GR NEAR za rok 2021 

8.20. V roku 2021 externý dodávateľ zrealizoval pre GR NEAR siedmu štúdiu 
o zvyškovej chybovosti. Štúdia má za cieľ odhadnúť mieru chýb, ktoré unikli všetkým 
kontrolám riadenia GR NEAR, ktorých účelom je predchádzať takýmto chybám, 
odhaľovať ich a opravovať v celej oblasti jeho zodpovednosti, aby sa dospelo k záveru 
o účinnosti týchto kontrol. Ide o významný prvok pre vyhlásenie generálneho riaditeľa 
o vierohodnosti a zohľadňuje sa v rámci informácií o správnosti v oblasti vonkajších 
opatrení, ktoré sú uverejňované vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. 

8.21. GR NEAR prezentovalo výsledky štúdie o zvyškovej chybovosti za rok 2021 
vo svojej VSČ. Celková zvyšková chybovosť za toto generálne riaditeľstvo (vo VSČ 
označovaná ako celková chybovosť (odvodená GR)) bola odhadnutá na 1,05 %, 
t. j. pod 2 % prahom významnosti stanoveným Komisiou. Táto chybovosť pozostáva 
z hlavnej miery a miery za „nepriame riadenie zo strany prijímateľských krajín“. 
Príslušná vzorka na účely stanovenia zvyškovej chybovosti pozostávala z 266 transakcií 
podľa zmlúv uzavretých počas referenčného obdobia (september 2020 až august 
2021). Zvyšková chybovosť za rok 2020 bola 1,36 %. GR NEAR tiež vypočítalo odhad 
zvyškovej chybovosti v grantoch v rámci priameho riadenia (tzv. zvyškovú chybovosť 
grantov). Táto miera však nie je zohľadnená vo výpočte celkovej zvyškovej chybovosti 
generálneho riaditeľstva. 

8.22. Štúdia o zvyškovej chybovosti nie je zákazkou na uisťovacie služby 
ani auditom. Je založená na metodike zvyškovej chybovosti, ktorú stanovilo GR NEAR. 
V predchádzajúcich výročných správach3 sme už opísali limity týchto štúdií, ktoré môžu 
mať podiel na podhodnotení zvyškovej chybovosti. 

8.23. Pravidlá týkajúce sa zvyškovej chybovosti vylučujú určité kategórie zmlúv 
vrátane tzv. starých zmlúv a tematických grantových zmlúv GR NEAR. Staré zmluvy sú 
zmluvy, ktoré za posledných päť rokov nepodliehali žiadnej operačnej alebo kontrolnej 
činnosti alebo ktoré boli neaktívne viac ako osem rokov. Z celkového súboru na účely 
stanovenia zvyškovej chybovosti za rok 2021 boli vylúčené staré zmluvy uzavreté počas 
referenčného obdobia v celkovej hodnote 389 mil. EUR. Takéto zmluvy nemohli byť 
vybraté do vzorky v rámci predchádzajúcich preskúmaní o zvyškovej chybovosti 
a nebudú preskúmané ani v budúcnosti. 

                                                      
3 Výročná správa za rok 2017, výročná správa za rok 2018, výročná správa za rok 2019 a 

výročná správa za rok 2020. 

234

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=46515
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=53898
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58665


 

 

8.24. Zo vzorky na účely stanovenia „celkovej chybovosti (odvodenej GR)“ boli 
vylúčené aj tematické grantové zmluvy GR NEAR vo výške 50 mil. EUR. V pravidlách 
týkajúcich sa zvyškovej chybovosti sa uvádza, že za tieto zmluvy zodpovedá GR INTPA, 
hoci do štúdie generálneho riaditeľstva o zvyškovej chybovosti zahrnuté neboli. 

8.25. Uvedené dva typy vylúčených zmlúv predstavujú spolu 439 mil. EUR 
a približne 20 % portfólia uzavretých zmlúv GR NEAR vo výške 2,27 mld. EUR. Tento 
podiel je príliš významný na to, aby bol trvale vylúčený z akéhokoľvek preskúmania 
zvyškovej chybovosti, najmä vzhľadom na to, že konečný súbor vzorky zvyškovej 
chybovosti na účely „celkovej chybovosti (odvodenej GR)“ má hodnotu približne 
1,7 mld. EUR, a dôsledkom môže byť neodhalenie chýb. Vylúčenie týchto zmlúv 
predstavuje obmedzenie, ktoré GR NEAR vo svojej VSČ za rok 2021 nezverejnilo. 

VSČ GR INTPA 

8.26. O výsledkoch práce v súvislosti s VSČ GR INTPA za rok 2021 podrobne 
informujeme vo výročnej správe o 8., 9., 10. a 11. Európskom rozvojovom fonde. 
Komisia uzavrela zostávajúce neuhradené transakcie týkajúce sa projektov 
financovaných z 8. ERF v roku 2019. Všetky zostatky a prostriedky so zrušenou 
viazanosťou boli presunuté do 9. ERF. V roku 2021 Komisia oznámila finančné 
a operačné uzavretie 8. ERF. Všetky činnosti 8. ERF boli ukončené, vykonali sa všetky 
previerky a kontroly a všetky zmluvy a finančné rozhodnutia boli uzavreté v účtovnej 
závierke ERF za rok 2021.  
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Záver a odporúčania 

Záver 

8.27. Na základe nášho preskúmania transakcií a systémov vyzdvihujeme tri 
oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie. Hoci sme nekontrolovali dostatočný počet 
transakcií na to, aby sme mohli odhadnúť chybovosť v tomto okruhu VFR (pozri 
bod 8.7), z výsledkov nášho auditu vyplýva, že ide o oblasť s vysokým rizikom. Výsledky 
testovania transakcií sú zohľadnené v našom vyhlásení o vierohodnosti. 

Odporúčania 

8.28. V prílohe 8.2 uvádzame zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe troch 
odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2018. Komisia vykonala 
v plnej miere dve odporúčania, zatiaľ čo jedno bolo vykonané vo väčšine ohľadov. 

8.29. Odporúčanie 2, aby Komisia upravila metodiku GR NEAR týkajúcu sa 
zvyškovej chybovosti s cieľom obmedziť rozhodnutia o úplnom spoliehaní sa 
na predchádzajúcu kontrolnú prácu, a dôkladne monitorovala jej uplatňovanie, 
považujeme za vykonané. Vychádzame pritom zo skutočnosti, že Komisia aktualizovala 
svoju príručku o zvyškovej chybovosti na rok 2020. 

8.30. Odporúčanie 3, aby Komisia prehodnotila výpočet GR ECHO týkajúci sa 
nápravnej schopnosti v roku 2019 tým, že sa z výpočtu vylúčia spätne získané sumy 
nevyužitého predbežného financovania, tiež považujeme za vykonané. Vychádzame 
pri tom zo skutočnosti, že Komisia aktualizovala platné usmernenia a v rokoch 2018 až 
2020 vydala dodatočné pokyny ku kontrole kvality. 

8.31. Preskúmali sme aj tie odporúčania z výročných správ za roky 2019 a 2020, 
ktoré si vyžadovali okamžité opatrenia alebo sa mali vykonať v priebehu roka 2021. 

8.32. Odporúčanie 2 z našej výročnej správy za rok 2020, aby GR ECHO zaviedlo 
postup, ktorým zabezpečí, aby partnerské organizácie pri rozdeľovaní spoločných 
nákladov vychádzali zo skutočne vynaložených výdavkov, považujeme za vykonané. 
Vychádzame pri tom zo skutočnosti, že GR ECHO vykonalo ex ante posúdenie, ktorým 
museli mimovládne organizácie prejsť, aby mohli byť osvedčené ako humanitárni 
partneri Komisie na obdobie 2021 – 2027. Posúdenie zahŕňa kontroly s cieľom uistiť sa, 
že systémy partnerov týkajúce sa rozdelenia nákladov umožňujú účtovať na projekty 
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len skutočne vynaložené oprávnené náklady. GR ECHO okrem toho uverejnilo 
usmernenie o oprávnenosti nákladov a vydalo rozhodnutie, ktorým sa povoľuje 
použitie jednotkových nákladov na zamestnancov a kancelárie v teréne. 

8.33. Na základe tohto preskúmania a svojich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame (pozri rámček 8.1, rámček 8.2 a bod 8.25): 

Odporúčanie 8.1 – Odpočítať pred platbou alebo zúčtovaním 
náklady, ktoré nevznikli 

Prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky záväzky alebo zálohové 
platby, ktoré prijímatelia vo svojich finančných správach vykázali ako náklady, ktoré im 
vznikli, odpočítali pred uhradením platieb alebo zúčtovaním. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roku 2023 

Odporúčanie 8.2 – Posilniť kontroly pri koncipovaní dohôd 
o financovaní v súvislosti s operáciami rozpočtovej podpory 

Posilniť kontroly pri koncipovaní dohôd o financovaní v súvislosti s rozpočtovou 
podporou s cieľom stanoviť v dohodách o financovaní jasné podmienky týkajúce sa 
prevodu finančných prostriedkov do centrálnej banky prijímajúcej krajiny a platného 
výmenného kurzu. Tieto podmienky by mali byť v súlade s usmerneniami k rozpočtovej 
podpore. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roku 2023 

Odporúčanie 8.3 – Zverejniť zmluvy vylúčené z celkového 
súboru zvyškovej chybovosti 

Vo výročnej správe o činnosti za rok 2022 a v budúcich výročných správach o činnosti 
zverejniť typ a hodnotu zmlúv vylúčených z celkového súboru použitého na účely 
štúdie o zvyškovej chybovosti. 

Cieľový dátum vykonania: vo výročnej správe o činnosti za rok 2022 
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Prílohy 

Príloha 8.1 – Platby podľa delegácií GR NEAR a GR INTPA 

 
Zdroj: Vytvoril EDA v aplikácii Tableau, mapy v pozadí © Mapbox a © OpenStreetMap s licenciou 
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), upravil EDA na základe údajov 
z konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

5 delegácií GR INTPA s najvyššími platbami 
(mil. EUR)

1. Bangladéš 140
2. Irak 103
3. Pakistan 89
4. Nepál 85
5. Afganistan 77

5 delegácií GR NEAR s najvyššími platbami
(mil. EUR)

1. Turecko 127
2. Moldavsko 109
3. Maroko 106
4. Egypt 88
5. Jordánsko 70
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Príloha 8.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní za okruh „Susedstvo 
a svet“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 
Nevykonané Nevzťahuje 

sa 
Nepostačujúce 

dôkazy Vo väčšine 
ohľadov 

V niektorých 
ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: 

Do roku 2020 prijať kroky na posilnenie povinnosti 
medzinárodných organizácií poskytovať EDA 
na jeho žiadosť akékoľvek dokumenty alebo 
informácie, ktoré potrebuje k plneniu svojich úloh, 
ako sa stanovuje v ZFEÚ. 

  X4    

                                                      
4 Komisia zintenzívnila komunikáciu s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ ide o náš prístup k dokumentom. Niektoré organizácie, napríklad skupina 

Svetovej banky (WBG), zlepšili spoluprácu s nami, iné však nie. Niektoré orgány Organizácie Spojených národov (OSN), napríklad Detský fond OSN 
(UNICEF) a Populačný fond OSN (UNFPA), naďalej poskytujú prístup len k formátu podpornej dokumentácie, ktorý je na čítanie, alebo neposkytujú prístup 
ku všetkým požadovaným podporným dokumentom. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 
Nevykonané Nevzťahuje 

sa 
Nepostačujúce 

dôkazy Vo väčšine 
ohľadov 

V niektorých 
ohľadoch 

GR NEAR odporúčame: 

Odporúčanie 2: 

Do roku 2020 prijať kroky na úpravu metodiky GR 
NEAR k zvyškovej chybovosti, ktorá obmedzí 
rozhodnutia o plnej spoľahlivosti a zabezpečí 
pozorné monitorovanie jej uplatňovania. 

X      

GR ECHO odporúčame: 

Odporúčanie 3: 

Revidovať nápravnú schopnosť za rok 2019 tým, 
že z výpočtu GR ECHO sa vylúčia spätne získané 
sumy nevyužitého predbežného financovania. 

X      
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 
Nevykonané Nevzťahuje 

sa 
Nepostačujúce 

dôkazy Vo väčšine 
ohľadov 

V niektorých 
ohľadoch 

2019 

GR NEAR, GR DEVCO, GR ECHO, GR CLIMA a FPI 
odporúčame: 

Odporúčanie 3: 

Posilniť kontroly identifikáciou opakujúcich sa chýb 
a ich predchádzaním (napr. chýbajúce systémy 
na zaznamenávanie času a vykazovanie 
neoprávnenej DPH v rámci projektov 
financovaných z prostriedkov EÚ). 

Termín: do konca roka 2021 

 X5     

                                                      
5 Všetky generálne riaditeľstvá vykonali odporúčanie v plnom rozsahu s výnimkou FPI. FPI začal v tejto veci realizovať audit a správa z neho bude 

k dispozícii do konca roka 2022. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonané 
Nevykonané Nevzťahuje 

sa 
Nepostačujúce 

dôkazy Vo väčšine 
ohľadov 

V niektorých 
ohľadoch 

2020 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: 

Prijať kroky, aby medzinárodné organizácie 
poskytli Dvoru audítorov úplný, neobmedzený 
a včasný prístup k dokumentom potrebným 
na plnenie našej úlohy v súlade so ZFEÚ, a nielen 
vo formáte na čítanie. 

Termín: do konca roka 2021 

  X6    

GR ECHO odporúčame: 

Odporúčanie 2: 

Stanoviť postup, aby sa zabezpečilo, že partnerské 
organizácie pri rozdeľovaní spoločných nákladov 
vychádzajú zo skutočne vzniknutých výdavkov. 

Termín: do konca roka 2021 

X      

Zdroj: EDA. 

                                                      
6 Pozri odporúčanie 1 z roku 2018. 
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Kapitola 9 

Európska verejná správa 
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Úvod 
9.1. V tejto kapitole predkladáme svoje zistenia týkajúce sa okruhu 7 VFR „Európska 
verejná správa“. Na ilustrácii 9.1 sa nachádza prehľad výdavkov inštitúcií a orgánov EÚ 
v rámci tohto okruhu v roku 2021. 

Ilustrácia 9.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
(*) Zúčtovanie aj predbežné financovanie dosiahlo v tomto VFR v roku 2021 0,01 mld. EUR. Pristupovali 
sme k nim v súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, 
bod 12). 

Zdroj: EDA na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2021. 

Európska komisia: 6,3 (58,5 %)

Európsky parlament: 2,1 (19,4 %)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť: 1,0 (8,9 %)

A) Platby v roku 2021 podľa inštitúcie

Európska verejná správa
10,7 mld. EUR (5,9 % výdavkov z rozpočtu EÚ)

(v mld. EUR)

Rada Európskej únie: 0,6 (5,3 %)

Súdny dvor Európskej únie: 0,4 (4,1 %)

Európsky dvor audítorov: 0,1 (1,4 %)

Európsky hospodársky a sociálny výbor: 0,1 (1,2 %)

Iné: 0,1 (1,2 %)

B) Kontrolovaný súbor v porovnaní s platbami v roku 2021 (*)

Platby v roku 2021 – spolu 10,7

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 10,7

Priebežné a záverečné platby: 10,7 

Priebežné a záverečné platby: 10,7 
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9.2. O agentúrach EÚ, ostatných orgánoch EÚ a európskych školách predkladáme 
samostatné správy1. Finančný audit Európskej centrálnej banky nie je súčasťou nášho 
mandátu. 

                                                      
1 Naše špecifické ročné správy o agentúrach, ostatných orgánoch a európskych školách sú 

uverejnené na našom webovom sídle. 
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Stručný opis 
9.3. Administratívne výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje a dôchodky, ktoré 
v roku 2021 predstavovali približne 68 % celkových výdavkov, a výdavky na budovy, 
zariadenie, energiu, komunikáciu a informačné technológie. Z našej dlhoročnej práce 
vyplýva, že riziko je pri týchto výdavkoch nízke. 
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Rozsah auditu a audítorský prístup 
9.4. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR preskúmali: 

a) štatisticky reprezentatívnu vzorku 60 transakcií, ktorá zahŕňa celé spektrum 
výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. Transakcie sme vybrali za každú inštitúciu 
a orgán EÚ. Naším cieľom bolo odhadnúť chybovosť v tomto okruhu VFR a prispieť 
k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti; 

b) systémy dohľadu a kontroly Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ); 

c) informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti všetkých 
inštitúcií a orgánov vrátane generálnych riaditeľstiev Komisie a úradov, ktoré nesú 
hlavnú zodpovednosť za administratívne výdavky2, a následne uvedené 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti (AMPR); 

d) postupy verejného obstarávania a prijímania miestnych zamestnancov 
v delegáciách ESVČ, ako hĺbkovú následnú kontrolu nedostatkov, o ktorých sme 
informovali vo výročnej správe za rok 2015. 

9.5. Naše výdavky kontroluje externá firma3. Výsledky auditu našej účtovnej 
závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú uvedené v bode 9.7. 

                                                      
2 GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť, Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov, Úrad 

pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a Luxemburgu a GR pre informatiku. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Správnosť transakcií 
9.6. Prehľad výsledkov testovania transakcií je uvedený na ilustrácii 9.2. Zo 60 
preskúmaných transakcií 15 (25 %) obsahovalo chyby. Na základe piatich chýb, ktoré 
sme vyčíslili, odhadujeme, že chybovosť je pod prahom významnosti. 

Ilustrácia 9.2 – Výsledky testovania transakcií za okruh „Európska 
verejná správa“ 

 
Zdroj: EDA. 

Pripomienky k vzorke transakcií 

9.7. Záležitosti opísané v bodoch 9.8 – 9.11 sa týkajú Európskeho parlamentu, 
Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V súvislosti s Radou 
Európskej únie, so Súdnym dvorom Európskej únie, s Európskym hospodárskym 
a sociálnym výborom, Európskym výborom regiónov, Európskym ombudsmanom 
a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sme nezistili žiadne konkrétne 
problémy. Externý audítor našej inštitúcie na základe svojej práce neinformoval 
o žiadnom konkrétnom probléme. 

Európsky parlament 

9.8. V platbách uhradených Európskym parlamentom sme zistili dve vyčísliteľné 
chyby. Jedna sa týkala mierne nadhodnotenej platby za IT služby, ku ktorej došlo 
pre nesprávne uplatnenie zmluvných podmienok. Druhá chyba súvisela s platbou 
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Európskeho parlamentu európskej politickej skupine. V interných pravidlách 
obstarávania4 prijatých predsedníctvom Európskeho parlamentu a v usmerneniach 
Európskeho parlamentu k ich uplatňovaniu, ktorými sa tieto skupiny musia riadiť, sa 
stanovuje povinnosť používať pri zákazkách s vysokou hodnotou rokovacie konanie. To 
je v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa pri obstarávaní 
stanovuje použitie verejnej alebo užšej súťaže. Interné pravidlá Európskeho 
parlamentu obmedzujú hospodársku súťaž, pretože pri zákazkách s vysokou hodnotou 
umožňujú, aby boli vopred vybraní potenciálni uchádzači, a nevyžadujú uverejnenie 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ďalej sme zistili, že spomenutá 
politická skupina tieto interné pravidlá úplne nedodržala tým, že sa nesnažila získať 
dostatočný počet ponúk a primerane nezdokumentovala, aké kritériá použila 
na udelenie zákazky. O nedostatkoch v transakciách týkajúcich sa postupov 
obstarávania organizovaných politickými skupinami sme informovali už v minulosti5. 

9.9. Ďalej sme preskúmali platbu vo výške 74,9 mil. EUR v súvislosti s kúpou budovy 
na ulici Rue Wiertz v Bruseli. Kúpa bola financovaná z prostriedkov, ktoré sa 
nevyčerpali počas krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a ktoré boli prenesené 
z roku 2020. Parlament začal nákup realizovať v októbri 2020. Pri vyhľadávaní ponúk 
použil kritériá na vyhodnotenie, ktoré prisudzovali váhu 50 % cene aj kvalite 
navrhovanej budovy. Podľa stratégie Parlamentu v oblasti budov boli dôležitými 
prvkami blízkosť a ľahký prístup k hlavnej budove Parlamentu v Bruseli, ktoré 
predstavovali 48 % z maximálnej váhy kvality. Parlament dostal dve ponuky a zákazku 
zadal uchádzačovi, ktorý navrhol budovu na ulici Rue Wiertz. Hoci bola táto budova 
výrazne bližšie k hlavnému sídlu Parlamentu, na meter štvorcový bola o 30 % drahšia 
ako budova navrhnutá druhým uchádzačom. Domnievame sa, že v kritériách 
Európskeho parlamentu na vyhodnotenie ponúk sa výrazne znížil význam ceny ako 
základu pre rozhodnutie o kúpe, v dôsledku čoho je nepravdepodobné, že mohla byť 
prijatá ktorákoľvek z ostatných ponúk. 

                                                      
4 Pravidlá o používaní rozpočtových prostriedkov z rozpočtovej položky 400, naposledy 

zmenené 6. júla 2020. 

5 Pozri bod 9.11 výročnej správy za rok 2015 a bod 10.15 výročnej správy za rok 2016. 
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Európska komisia 

9.10. Zistili sme jednu vyčísliteľnú chybu v platbách uhradených Komisiou, ktorá sa 
týkala menšieho nesprávneho odpočtu z dôchodkových platieb. Okrem toho sme zistili, 
že v dvoch z piatich dôchodkových platieb, ktoré sme kontrolovali, dôchodkový spis 
neobsahoval najnovšie potvrdenie o žití. Potvrdenia o žití sú potrebné na preukázanie 
pokračujúceho nároku na dôchodok a iné príspevky. Komisia dočasne pozastavila 
overovanie týchto osvedčení z dôvodu pandémie COVID-19. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

9.11. V platbách, ktoré uhradila ESVČ, sme zistili dve vyčísliteľné chyby. Jedna sa 
týkala chýbajúcej zmluvy na služby, ktoré boli poskytnuté delegácii EÚ. Druhá sa týkala 
príspevkov vyplatených zamestnancovi, ktorý neoznámil nedávne zmeny svojej 
osobnej situácie. Podobné chyby v súvislosti s rodinnými prídavkami, ktoré vyplatila 
Komisia, sme zistili aj v predchádzajúcich rokoch6. 

Pripomienky k systémom dohľadu a kontroly 

9.12. V systémoch dohľadu a kontroly, ktoré sme preskúmali v ESVČ, sme nezistili 
žiadne významné problémy (pozri bod 9.4 písm. b)). Konkrétne zistenia týkajúce sa 
postupov obstarávania a prijímania zamestnancov v delegáciách EÚ uvádzame 
v bodoch 9.16 – 9.17. 

                                                      
6 Pozri bod 9.9 výročnej správy za rok 2020 a bod 9.9 výročnej správy za rok 2019. Komisia 

tieto chyby neskôr opravila. 
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 
9.13. Vo výročných správach o činnosti, ktoré sme preskúmali, sa neuvádzali 
informácie o výskyte významnej miery chýb, čo zodpovedá našim kontrolným 
zisteniam (pozri bod 9.6). 
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Postupy obstarávania a prijímania 
miestnych zamestnancov v delegáciách 
EÚ 
9.14. Vo výročnej správe za rok 2015 sme informovali o významných nedostatkoch 
týkajúcich sa postupov obstarávania a prijímania zamestnancov, ktoré organizovali 
delegácie EÚ. Tento rok sme skontrolovali prijatie opatrení na základe týchto 
pripomienok, a to tým, že sme preskúmali vzorku desiatich postupov obstarávania 
a ôsmich postupov prijatia miestnych zamestnancov v delegáciách EÚ. Tieto postupy 
neboli súčasťou našej reprezentatívnej vzorky a preto nemali podiel na odhadovanej 
chybovosti. 

9.15. ESVČ zlepšila proces obstarávania zjednodušením a modernizáciou 
pracovných postupov v delegáciách EÚ, centralizáciou niektorých procesov v ústredí 
a vytvorením nových vzorov dokumentácie k verejnému obstarávaniu. V roku 2019 
zrevidovala pravidlá a podmienky zamestnávania miestnych zamestnancov 
v delegáciách EÚ a pred ich prijatím vykonáva ex ante kontroly. Napriek tomu sme ešte 
zistili nedostatky. 

9.16. Pri piatich z desiatich postupov obstarávania, ktoré sme preskúmali, sme 
zistili nedostatky v spôsobe uplatnenia pravidiel verejného obstarávania delegáciami 
EÚ. Chyby sa týkali nedostatočnej ex ante publicity v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou, použitia nevhodnej metódy udelenia bodov za cenu a použitia nevhodného 
typu postupu obstarávania. Takisto sme zistili, že kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich 
následné posudzovanie neboli vždy dostatočne presné. 

9.17. Určité nedostatky sme zistili vo všetkých ôsmich postupoch prijímania 
miestnych zamestnancov, ktoré sme preskúmali. Patrili medzi ne nezdokumentované 
rozhodnutia výberovej komisie o zaradení alebo nezaradení uchádzačov na užší 
zoznam, chýbajúce vyhlásenia o dôvernosti a neexistencii konfliktu záujmov 
a nedostatočne jasné oznámenia o voľných pracovných miestach. Zistili sme tiež, 
že ESVČ neposkytla usmernenia k posudzovaniu uchádzačov a zaraďovaniu do užšieho 
výberu. Tieto skutočnosti môžu ohroziť transparentnosť procesu prijímania 
zamestnancov, výber najlepších uchádzačov a rovnaké zaobchádzanie.  

253



  

 

Záver a odporúčania 

Záver 

9.18. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a prezentovali v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Európska verejná správa“ 
nebola významná (pozri ilustráciu 9.2). 

Odporúčania 

9.19. V prílohe 9.1 sú uvedené zistenia z našej kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčania, ktoré sme predložili Komisii vo výročnej správe za rok 2018. Podobné 
odporúčanie bolo uvedené aj vo výročnej správe za rok 20207. Komisia odvtedy prijala 
opatrenia a odporúčanie vykonala v niektorých ohľadoch. 

9.20. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 
odporúčame: 

Odporúčanie 9.1 – Európsky parlament 

Administratíva Európskeho parlamentu by mala zrevidovať svoje usmernenia 
k uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania politickými skupinami a predsedníctvu 
Parlamentu by mala navrhnúť revíziu týchto pravidiel s cieľom lepšie ich zosúladiť 
s nariadením o rozpočtových pravidlách. Uplatňovanie týchto pravidiel by mala lepšie 
monitorovať (pozri bod 9.8). 

Termín: do konca roka 2023 

                                                      
7 Pozri odporúčanie 9.2 vo výročnej správe za rok 2020. 
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Odporúčanie 9.2 – ESVČ 

ESVČ by mala prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel 
obstarávania delegáciami EÚ, napríklad skvalitnenie odborného vzdelávania 
a zlepšenie usmernení a vzorov dokumentov (pozri body 9.11 a 9.16). 

Termín: do konca roka 2023 

Odporúčanie 9.3 – ESVČ 

ESVČ by mala zlepšiť odbornú prípravu a usmernenia týkajúce sa postupov prijímania 
miestnych zamestnancov v delegáciách EÚ tak, aby boli v súlade so zásadami 
transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Mala by tiež posilniť dohľad nad tým, 
ako delegácie EÚ dokumentujú príslušné kroky procesu prijímania zamestnancov (pozri 
bod 9.17). 

Termín: do konca roka 2023 
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Prílohy 
Príloha 9.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní za okruh „Európska 
verejná správa“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje sa Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 1: 

čo najskôr zlepšiť svoje systémy na správu 
zákonných rodinných prídavkov tým, že zvýši 
frekvenciu kontrol osobnej situácie 
zamestnancov a posilní kontroly súladu údajov 
vo vyhlásení o prídavkoch uhradených z iných 
zdrojov, a to najmä v prípadoch, 
keď v členských štátoch dôjde k reformám 
systémov rodinných prídavkov. 

  x8    

Zdroj: EDA. 

                                                      
8 Monitorovanie príspevkov z iných zdrojov je komplexné, napríklad z dôvodu čoraz rozmanitejších rodinných pomerov a často sa meniacich 

vnútroštátnych príspevkov v určitých členských štátoch. Komisia prijala opatrenia na zlepšenie príslušných IT systémov a posilnenie kontrol súladu, 
a vymáha sumy, pri ktorých zistila, že boli nadhodnotené. Pri audítorskej práci sme nachádzali ďalšie chyby. 
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Kapitola 10 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 

257



 

 

Obsah 
Body 

Úvod 10.1. – 10.20. 
Stručný opis 10.2. – 10.15. 
Ciele politiky 10.2. – 10.4. 

Vykonávanie RRF 10.5. – 10.7. 

Rámec riadenia a kontroly RRF 10.8. – 10.15. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 10.16. – 10.20. 

Správnosť transakcií 10.21. – 10.35. 
Komisia neposúdila všetky kritériá súvisiace s míľnikom 10.22. – 10.28. 

Nedostatočne dôkladné kritériá pre míľnik týkajúci sa 
systémov kontroly členských štátov 10.29. – 10.33. 

Nedostatočná dokumentácia procesu posudzovania 10.34. – 10.35. 

VSČ a iné mechanizmy riadenia 10.36. – 10.43. 

Závery a odporúčania 10.44. – 10.46. 
Závery 10.44. – 10.45. 

Odporúčania 10.46. 

Prílohy 
Príloha 10.1 – Platby v rámci RRF v roku 2021 
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Úvod 
10.1. V tejto kapitole sa po prvýkrát uvádzajú naše zistenia týkajúce sa 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti („RRF“). Na ilustrácii 10.1 sa nachádza 
prehľad výdavkov v rámci RRF v roku 2021. 

Ilustrácia 10.1 – Platby a kontrolovaný súbor 

 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA. 

Stručný opis 

Ciele politiky  

10.2. NextGenerationEU („NGEU“) je dočasný fond EÚ zameraný na podporu 
členských štátov pri znižovaní sociálno-ekonomického vplyvu pandémie ochorenia 
COVID-19 a návrate na cestu k udržateľnému rastu. V rámci nástroja NGEU budú 
k dispozícii finančné prostriedky vo výške až 750 mld. EUR: 390 mld. EUR vo forme 
nenávratných grantov a 360 mld. EUR vo forme úverov (obe v cenách z roku 2018). RRF 
je hlavným politickým nástrojom, v rámci ktorého sa budú rozdeľovať finančné 
prostriedky z NGEU. Bol zriadený nariadením (EÚ) 2021/241 („nariadenie“). RRF sa 
použije na rozdelenie 312 mld. EUR (80 %) nenávratných grantov, ktoré sa poskytnú 
v rámci NGEU. Zvyšných 78 mld. EUR (20 %) sa použije na vyčlenenie dodatočných 
finančných prostriedkov alebo „navýšenie“ existujúcich oblastí politiky. V prílohe 10.1 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Kontrolovaný súbor v roku 2021 v porovnaní s celkovou výškou platieb grantov

Platby predbežného financovania (*): 36,4

Platby grantov na základe míľnikov a cieľov: 10,0

Platby grantov v roku 2021 – spolu 46,4

Kontrolovaný súbor v roku 2021 – spolu 11,5 

(mld. EUR)

Zúčtovanie platieb predbežného financovania (*): 1,5

Platby grantov na základe míľnikov a cieľov: 10,0
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sa nachádza prehľad platieb grantov v rámci RRF (vrátane predbežného financovania) 
podľa členských štátov v roku 2021. 

10.3. V rámci RRF sa poskytuje rozsiahla finančná podpora na verejné investície 
a reformy s cieľom urýchliť oživenie hospodárstva členských štátov z dôsledkov 
pandémie ochorenia COVID-19 a zvýšiť ich odolnosť. Členské štáty môžu využívať RRF 
v týchto šiestich oblastiach politiky: 

i) zelená transformácia; 

ii) digitálna transformácia; 

iii) inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; 

iv) sociálna a územná súdržnosť; 

v) zdravie, hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť;  

vi) politiky pre budúcu generáciu. 

10.4. V máji 2022 Komisia uverejnila návrh plánu REPowerEU, ktorý je reakciou EÚ 
na narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu. Jeho 
hlavným cieľom je ukončiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív transformáciou 
energetického systému EÚ. Návrh zahŕňa cielené zmeny nariadenia s cieľom začleniť 
osobitné kapitoly REPowerEU do existujúcich plánov obnovy a odolnosti členských 
štátov. Dosiahnutie cieľov REPowerEU si vyžaduje dodatočné investície vo výške 
210 mld. EUR do roku 2027. Táto suma sa bude financovať prostredníctvom už 
dostupných úverov vo výške 225 mld. EUR, o ktoré možno požiadať 
do 31. augusta 2023. Okrem toho sa finančné krytie RRF zvýši o 20 mld. EUR 
financovaných z obchodovania s kvótami v rámci systému obchodovania s emisiami 
formou aukcie.  

Vykonávanie RRF 

10.5. Na získanie finančných prostriedkov z RRF sú členské štáty povinné 
vypracovať národné plány obnovy a odolnosti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v nariadení1. Plány obnovy a odolnosti by mali obsahovať ucelený balík verejných 
investícií a reforiem zoskupených do zložiek. Členské štáty musia stanoviť míľniky 

                                                      
1 Článok 18 ods. 4 nariadenia týkajúci sa úplného súboru podmienok, ktoré musia plány 

obnovy a odolnosti spĺňať. 
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a ciele pre každú investíciu či reformu a poskytnúť podrobné informácie o príslušnej 
východiskovej situácii. Členské štáty musia poskytnúť aj odhadované náklady 
navrhovaného opatrenia spolu s podpornou dokumentáciou2. Na ilustrácii 10.2 je 
znázornený proces vykonávania RRF. 

Ilustrácia 10.2 – Proces vykonávania RRF 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
2 Osobitná správa 21/2022 Posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou – 

Celkovo primerané, ale riziká pri vykonávaní pretrvávajú, s našimi závermi o procese 
posudzovania plánov obnovy a odolnosti. 

Schválené plány obnovy a odolnosti

Predložené plány obnovy a odolnosti

Platba

Žiadosť o platbu predložená po dosiahnutí míľnikov a cieľov

Predbežné posúdenie míľnikov a cieľov

Stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru

Rozhodnutie Komisie o schválení vyplatenia

2 mesiace

Vykonávacie rozhodnutie Rady

4 týždne

Opatrenie Európskej komisie

Opatrenie členského štátu

Opatrenie Rady

Dohodnuté prevádzkové opatrenia
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10.6. Po schválení plánu obnovy a odolnosti členského štátu Radou môže členský 
štát požiadať Komisiu, aby uvoľnila predbežné financovanie vo výške do 13 % 
finančného príspevku vo forme nenávratnej podpory alebo výšky podpory, ktorá sa má 
poskytnúť ako úver3. Predbežné financovanie sa pomerne zúčtuje prostredníctvom 
následných platieb. 

10.7. Ďalšie platby v rámci RRF sú podmienené tým, že členské štáty dosiahnu 
míľniky a ciele stanovené v príslušnom vykonávacom rozhodnutí Rady. Členské štáty 
môžu požiadať o vyplatenie dvakrát za rok, ak poskytnú dostatočné odôvodnenie 
uspokojivého plnenia súvisiacich míľnikov a cieľov. Ďalšou podmienkou je, že opatrenia 
týkajúce sa predtým splnených cieľov a míľnikov neboli zrušené4. Posúdenie Komisie 
týkajúce sa zákonnosti a správnosti (zákonnosti) platieb v rámci RRF preto závisí 
od splnenia týchto dvoch podmienok. Na súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a pravidlami EÚ, ako sú pravidlá verejného obstarávania alebo štátna pomoc, sa 
kontroly Komisie nevzťahujú. Platby v rámci RRF sa preto líšia od tradičných výdavkov 
VFR, kde zákonnosť platieb Komisie alebo členských štátov závisí najmä 
od oprávnenosti prijímateľov, projektov a vykázaných nákladov. 

Rámec riadenia a kontroly RRF 

10.8. V nariadení sa stanovujú úlohy a povinnosti členských štátov a Komisie 
vo fáze zriaďovania a vykonávania RRF (pozri ilustráciu 10.3). 

                                                      
3 Pozri článok 13 nariadenia. 

4 Pozri článok 24 nariadenia. 
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Ilustrácia 10.3 – Rámec riadenia a kontroly RRF 

 
Zdroj: Komisia. 
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Povinnosti členských štátov 

10.9. Členské štáty boli povinné vypracovať svoje plány obnovy a odolnosti
a navrhnúť vhodné systémy riadenia a kontroly. Takisto musia zhromažďovať údaje 
o konečných prijímateľoch finančných prostriedkov a zabezpečiť, aby boli údaje ľahko
dostupné5. Na tento účel môžu použiť vlastný nástroj Komisie na hĺbkovú analýzu
údajov a hodnotenie rizika6. Môžu využívať aj existujúce vnútroštátne systémy riadenia
a kontroly alebo iné systémy používané na súvisiace účely, ako sú systémy používané
na riadenie iných fondov EÚ. V plánoch obnovy a odolnosti členských štátov sa musia
podrobne opísať rôzne zapojené vnútroštátne orgány.

10.10. Počas fázy vykonávania musia členské štáty spolu s každou žiadosťou
o platbu predložiť:

o informácie a dôkazy potvrdzujúce dosiahnutie míľnikov a cieľov stanovených
v pláne obnovy a odolnosti,

o súhrn auditov vykonaných orgánmi členských štátov vrátane podrobností
o zistených nedostatkoch a všetkých prijatých nápravných opatreniach7,

o vyhlásenie riadiaceho subjektu8, že:

o finančné prostriedky boli použité na určený účel,

o informácie predložené spolu so žiadosťou o platbu sú úplné, presné
a spoľahlivé,

o zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné záruky, že finančné
prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami,
najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom, korupcii
a dvojitému financovaniu.

5 Článok 22 ods. 2 písm. d) nariadenia. 

6 Článok 22 ods. 4 nariadenia. 

7 Článok 6 vzoru dohody o financovaní. Táto osobitná požiadavka sa nevzťahuje na prvú 
žiadosť o vyplatenie po podaní žiadosti o predbežné financovanie. 

8
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Povinnosti Komisie 

10.11. Komisia je zodpovedná za posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti 
a súdržnosti plánov obnovy a odolnosti členských štátov. Toto posúdenie zahŕňa 
spoľahlivosť navrhovaných systémov kontroly členských štátov. 

10.12. Systém kontroly Komisie musí zabezpečiť, aby platby v rámci RRF boli 
zákonné a správne, čo je podmienené uspokojivým plnením míľnikov a cieľov9. 
Na tento účel zriadila systém, ktorý zabezpečuje ex ante overovanie žiadostí členských 
štátov o platbu a ex post audity v členských štátoch, ktoré sa vykonávajú po uhradení 
platby.  

10.13. Komisia posudzuje žiadosti o platby na základe údajov a informácií 
poskytnutých členskými štátmi10. Účelom tohto predbežného posúdenia je zabezpečiť 
uspokojivé plnenie míľnikov a cieľov. Na základe tejto práce Komisia predkladá 
predbežné posúdenie Hospodárskemu a finančnému výboru Rady, aby k nemu vyjadril 
stanovisko. Po tomto kroku Komisia prijme konečné rozhodnutie, či schváli vyplatenie 
finančných prostriedkov (pozri ilustráciu 10.4).  

                                                      
9 GR ECFIN, Výročná správa o činnosti 2021, s. 53. 

10 Článok 24 ods. 3 nariadenia o RRF. 
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Ilustrácia 10.4 – Opis procesu ex ante overenia 

 
Zdroj: EDA. 
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11 Článok 22 ods. 1 nariadenia. 
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posudzovania žiadosti o platbu posudzuje vyhlásenie riadiaceho subjektu členských 
štátov a súhrn vykonaných auditov. Komisia vykoná aj systémové audity a cielené 
ex post audity týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v členských štátoch.  

10.15. Komisia môže uplatniť finančné opravy (zníženie úrovne poskytnutej 
podpory alebo vymáhanie už vyplatených finančných prostriedkov), ak zistí: 

o závažné nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy EÚ, ktoré členský štát 
nenapravil, 

o alebo závažné porušenia podmienok stanovených v dohodách o grante alebo 
úvere. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

10.16. Cieľom nášho auditu bolo prispieť k vyhláseniu o vierohodnosti a poskytnúť 
základ pre naše stanovisko k správnosti výdavkov v rámci RRF v roku 2021. 

10.17. Náš kontrolovaný súbor zahŕňal jedinú platbu v roku 2021, platbu 
Španielsku a zúčtovanie súvisiaceho predbežného financovania (pozri ilustráciu 10.1). 
Španielska žiadosť o platbu (z 11. novembra 2021) obsahovala 52 míľnikov týkajúcich 
sa najmä reforiem a niektorých investícií, ktoré Španielsko vykázalo ako dosiahnuté. 
Suma stanovená vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ktorá sa mala vyplatiť Španielsku, 
predstavovala 11,5 mld. EUR. Komisia prijala svoje kladné predbežné posúdenie 
3. decembra 2021 a po získaní kladného stanoviska Hospodárskeho a finančného 
výboru Rady schválila vyplatenie vo svojom vykonávacom rozhodnutí 
z 22. decembra 2021. Dňa 27. decembra 2021 vyplatila Španielsku 10 mld. EUR, 
pričom súčasne zúčtovala predbežné financovanie vo výške 1,5 mld. EUR.  

10.18. Náš audit sa týkal správnosti platby v rámci RRF uhradenej Španielsku. Naše 
posúdenie sme založili na podmienke platby, t. j. na tom, že míľniky a ciele vymedzené 
vo vykonávacom rozhodnutí Rady boli uspokojivo splnené (pozri bod 10.11). Na tento 
účel sme preskúmali, či Komisia zhromaždila dostatočné a primerané dôkazy 
na podporu svojho posúdenia uspokojivého splnenia 52 míľnikov zahrnutých v žiadosti 
Španielska o platbu. Dodržiavanie pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel nie je 
súčasťou posúdenia správnosti (pozri bod 10.7), ani posúdenie účinnosti reforiem. 
Touto otázkou sa budeme zaoberať v samostatných osobitných správach. 
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10.19. Preskúmali sme aj správy GR ECFIN o správnosti príslušných výdavkov 
v rámci RRF v roku 2021 v jeho výročnej správe o činnosti a spôsob, akým sa tieto 
informácie uvádzajú vo výročnej správe o riadení a výkonnosti.  

10.20. Koncepcia kontrol, ktoré Komisia uplatňuje na ochranu finančných záujmov 
EÚ, je súčasťou inej audítorskej úlohy, ktorá v súčasnosti prebieha. Výsledky tohto 
auditu uverejníme v samostatnej osobitnej správe.  
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Správnosť transakcií 
10.21. Táto časť kapitoly sa týka nášho testovania tohtoročnej transakcie – jedinej 
platby v rámci RRF uhradenej v roku 2021 Španielsku. Preskúmali sme ex ante prácu 
Komisie na všetkých 52 míľnikoch súvisiacich s touto platbou a zistili sme niekoľko 
nedostatkov v jej posúdení Komisiou. Jeden z nedostatkov, ktorého vplyv nemohol byť 
vyčíslený, ovplyvňuje posúdenie Komisie týkajúce sa uspokojivého splnenia 
čiastkového cieľa 395. Ostatné nedostatky nespochybňujú jej posúdenie ostatných 
míľnikov. 

Komisia neposúdila všetky kritériá súvisiace s míľnikom 

10.22. Komisia založila svoje posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov 
na príslušných prvkoch obsiahnutých v jej opise a súvisiacom opatrení, ktoré boli obe 
stanovené v príslušnom vykonávacom rozhodnutí Rady a overovacom mechanizme 
stanovenom v prevádzkových opatreniach. 

10.23. Tento prístup bol uvedený aj v interných usmerneniach Komisie. Podľa 
týchto usmernení by sa spravidla mali zohľadniť všetky prvky uvedené v opise 
míľnika/cieľa vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ako aj prvky zahrnuté do opisu 
opatrenia vo vykonávacom rozhodnutí Rady. 

10.24. Míľnik 395 „Zmeny dane z príjmov právnických osôb v roku 2021“ je 
jediným míľnikom uvedeným v rámci reformy 8 zložky 28 španielskeho plánu obnovy 
a odolnosti. Zistili sme, že Komisia neposúdila všetky prvky stanovené vo vykonávacom 
rozhodnutí Rady pre tento míľnik (rámček 10.1). 
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Rámček 10.1 

Míľnik 395 „Zmeny dane z príjmov právnických osôb v roku 2021“ 

Opis míľnika 395 (reforma C28.R8) v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Rady 
(s. 244): 

„Nadobudnutie účinnosti zmien zavedených zákonom o rozpočte na rok 2021 
a nariadeniami týkajúcimi sa dane z príjmov právnických osôb s cieľom zvýšiť 
príjmy z dane z príjmov právnických osôb.“ 

Opis reformy 8 (C28.R8) – krátkodobé daňové opatrenia v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb – v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (s. 241): 

„Reformou sa mení zákon o dani z príjmov právnických osôb s cieľom zvýšiť 
príspevok tejto dane na podporu verejných výdavkov a zároveň sa zavádzajú 
zjednodušenia oslobodenia od dane a odpočtov s cieľom zabezpečiť minimálnu 
sadzbu 15 % pre daňovníkov. Na druhej strane oslobodenie dividend 
a kapitálových ziskov dosiahnutých ich podielom v dcérskych spoločnostiach 
rezidentov aj nerezidentov na španielskom území sa zníži o 5 %. Vykonávanie 
opatrenia sa ukončí do 31. marca 2021.“ 

Komisia primerane posúdila prvok týkajúci sa zníženia oslobodenia dividend 
a kapitálových ziskov od dane. Neposúdila však prvok reformy týkajúci sa 
minimálnej sadzby 15 %, ako sa uvádza v opise reformy a míľnika vo vykonávacom 
rozhodnutí Rady. 

10.25. Komisia a španielske orgány nás informovali, že zavedenie zmien s cieľom 
zabezpečiť minimálnu sadzbu dane vo výške 15 % je strednodobým cieľom a nikdy 
nebolo zamýšľané byť súčasťou míľnika 395. Namiesto toho by sa to dosiahlo 
prostredníctvom niekoľkých ďalších zmien dane z príjmov právnických osôb 
v budúcnosti, medzi ktoré patrí zákon o rozpočte, ktorý bol prijatý 28. decembra 2021 
a nadobudol účinnosť 1. januára 2022.  

10.26. Hoci poznamenávame, že „zabezpečenie minimálnej sadzby dane vo výške 
15 %“ možno považovať za strednodobý cieľ, v dokumentácii, ktorú poskytol členský 
štát a v posúdení Komisie, sa však na tento prvok neodkazuje. V posúdení sa neposkytli 
vysvetlenia, prečo tento prvok nie je relevantný pre míľnik 395 a ako a kedy sa bude 
tento prvok reformy analyzovať a posudzovať. Napriek tomu Komisia vyhodnotila celý 
míľnik ako uspokojivo splnený. 
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10.27. V situácii, keď míľnik nie je splnený, by sa platba celého alebo časti 
finančného príspevku (prípadne úveru) mala pozastaviť najviac na šesť mesiacov. 
Pozastavenia možno zrušiť len vtedy, ak členské štáty poskytnú Komisii dôkazy 
o uspokojivom splnení míľnikov alebo cieľov. Ak sa tak nestane do šiestich mesiacov, 
Komisia by mala úmerne znížiť výšku finančného príspevku alebo úveru (ak sa to 
vzťahuje). 

10.28. Nie je však jasné, ako Komisia a členské štáty dosiahli výšku rôznych platieb 
členským štátom a nakoľko k tomu prispel každý míľnik alebo cieľ. V dôsledku toho 
kompenzácia za dosiahnutie individuálneho míľnika alebo cieľa v platbe Španielsku nie 
je známa. Komisia doteraz tento problém nevyriešila prijatím metódy výpočtu výšky 
pozastavenia alebo zníženia platby. Keďže takáto metóda a kvantitatívne informácie 
o míľnikoch alebo cieľoch chýbajú, nie je jasné, ako by Komisia vykonala článok 24 
nariadenia o RRF a vyčíslila vplyv nedosiahnutia míľnika 395. 

Nedostatočne dôkladné kritériá pre míľnik týkajúci sa systémov 
kontroly členských štátov 

10.29. Primeranosť systémov monitorovania a kontroly navrhovaných členskými 
štátmi bola predpokladom pre schválenie plánov obnovy a odolnosti. Komisia 
v posúdení týchto plánov zistila nedostatky v systémoch kontroly členských štátov. 
Komisia preto v roku 2021 požiadala 16 členských štátov, aby na vyriešenie týchto 
nedostatkov zahrnuli osobitné dodatočné reformy a míľniky12. Dosiahnutie týchto 
míľnikov je predpokladom vykonávania plánu obnovy a odolnosti a správnosti 
budúcich výdavkov v rámci RRF. Ak míľniky a ciele nie sú vo vykonávacom rozhodnutí 
Rady jasne vymedzené, existuje riziko, že ich môže byť ťažké posúdiť a nemusia splniť 
cieľ, ktorý majú podporovať. 

10.30. V prípade Španielska bol míľnik 173 „Integrovaný informačný systém 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ jedným z míľnikov zavedených 
v súvislosti so španielskym systémom kontroly. Španielske orgány vyložili požiadavky 
spojené s týmto míľnikom v tom zmysle, že systém by mal byť navrhnutý správne, 
ale nie nevyhnutne plne funkčný. Audítorská správa, ktorá sa požaduje 
vo vykonávacom rozhodnutí Rady na preukázanie uspokojivého splnenia tohto míľnika, 
sa preto zamerala na návrh systému, a nie na jeho skutočnú prevádzku. Komisia 
požiadala o doplňujúce informácie s cieľom overiť, či systém skutočne dokázal 

                                                      
12 PRÍLOHA XIV K výročnej správe o činnosti GR ECFIN za rok 2021. 
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zhromažďovať a uchovávať údaje o prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch 
a konečných užívateľoch výhod. 

10.31. Komisia prostredníctvom vlastného testovania potvrdila, že systém dokázal 
vykonávať tieto funkcie, a posúdila míľnik 173 ako uspokojivo splnený. Vo svojom 
zhrnutí posúdenia však uviedla dva zostávajúce nedostatky v spôsobe, akým sa 
v systéme pristupovalo k informáciám o vlastníckych právach (v prípade zahraničných 
spoločností bez registrovaného zástupcu v Španielsku). Tieto nedostatky mali vplyv 
na to, ako sa tieto informácie zhromažďovali a ako ich bolo možné získať na účely 
kontroly. 

10.32. Komisia rokovala o týchto otázkach so španielskymi orgánmi, ktoré súhlasili 
s riešeniami na ich vysporiadanie. Španielske orgány uviedli, že vykonanie týchto 
riešení bude trvať šesť až deväť mesiacov. Napriek tomu, že sa na riešeniach dohodlo 
1. decembra, Komisia už 3. decembra vydala kladné predbežné posúdenie žiadosti 
o platbu. Komisia sa so španielskymi orgánmi nedohodla na oficiálnom akčnom pláne. 
Bez takéhoto plánu nie je harmonogram nápravných opatrení na riešenie zostávajúcich 
obmedzení systému jasný a ich vykonanie nie je zabezpečené. 

10.33. Znenie vykonávacieho rozhodnutia Rady umožnilo Komisii posúdiť, 
že míľnik bol uspokojivo splnený. Hoci nespochybňujeme toto posúdenie, znamenalo 
to, že niektoré prvky integrovaného informačného systému neboli v čase posúdenia 
funkčné. Komisia má v úmysle preskúmať tento míľnik vo svojich ex post auditoch. 

Nedostatočná dokumentácia procesu posudzovania 

10.34. Systém vnútornej kontroly by mal zahŕňať primeraný audítorský záznam: 
úplnú a transparentnú dokumentáciu, ako sa posudzovalo dosiahnutie míľnikov 
a cieľov. Komisia vo svojej poznámke o štruktúre vnútornej kontroly RRF to zdôrazňuje 
tým, že „súčasťou úplnej stratégie kontroly je stanoviť pravidlá správy dokumentov 
s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť pracovných metód, ako aj zabezpečiť 
úplné audítorské záznamy“. Komisia vo svojom audítorskom zázname dokumentuje 
prvky týkajúce sa uspokojivého splnenia míľnika alebo cieľa (pozri bod 10.7). 
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10.35. V prípade dvoch míľnikov13 sme zistili, že audítorský záznam nebol 
dostatočný na pokrytie všetkých prvkov považovaných za relevantné v procese 
posudzovania. V rámčeku 10.2 sa nachádza príklad jedného takého prípadu. 

Rámček 10.2 

Príklad nedostatočného audítorského záznamu o posúdení míľnika 

Opis míľnika 215 (reforma C14.R1) v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 
(s. 138): 

„Webové sídlo musí byť v prevádzke a zhromažďovať údaje o cestovnom ruchu 
v Španielsku z rôznych zdrojov štatistiky cestovného ruchu vrátane verejných 
a súkromných subjektov, ako sú INE, Turespaña, Španielska centrálna banka, AENA 
alebo RENFE.“ 

Komisia usúdila, že všetky prvky míľnika 215 boli dosiahnuté, a dospela k záveru, 
že míľnik bol uspokojivo splnený. V analytickej časti zhrnutia posúdenia Komisia 
uviedla, že webové sídlo súvisiace s míľnikom je funkčné a neustále zhromažďuje 
a aktualizuje údaje o verejnom cestovnom ruchu od súkromných a verejných 
orgánov. 

Audítorský záznam z procesu posúdenia míľnika 215 však neobsahoval žiadny 
dôkaz o tom, že Komisia overila, že webová stránka zbierala údaje z hlavných 
zdrojov štatistík o cestovnom ruchu. 

                                                      
13 Míľnik 215 „Spustenie webového sídla „DATAESTUR“ na zber údajov o cestovnom ruchu“, 

míľnik 303 „Nadobudnutie účinnosti organického zákona o vzdelávaní“. 
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VSČ a iné mechanizmy riadenia 
10.36. Výročné správy o činnosti sú hlavným nástrojom generálnych riaditeľstiev 
Komisie na vykazovanie, či majú primerané uistenie, že postupy kontrol zabezpečujú 
zákonnosť výdavkov. Vyhlásenie generálneho riaditeľa o vierohodnosti vo výročnej 
správe o činnosti GR ECFIN za rok 2021 zahŕňa po prvýkrát výdavky v rámci RRF.  

10.37. Vyhlásenie generálneho riaditeľa o vierohodnosti za rok 2021 potvrdzuje, 
že kontrolné postupy zavedené GR ECFIN poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o:  

i) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií; 

ii) vykonávanie článku 22 ods. 5 nariadenia. 

10.38. V roku 2021 GR ECFIN vymedzilo svoje stratégie auditu a kontroly RRF 
a začalo vykonávať nový rámec kontroly činností nástroja. Okrem ex ante práce 
GR ECFIN schválilo svoju stratégiu auditu v decembri 2021. Cieľom stratégie auditu je 
potvrdiť, čí míľniky a ciele boli dosiahnuté, a posúdiť, či vnútroštátne orgány zaviedli 
potrebné systémy riadenia a kontroly v súvislosti so správnosťou platieb a ochranou 
finančných záujmov EÚ pri vykonávaní plánu obnovy a odolnosti.  

10.39. V stratégii auditu sa stanovujú tri typy ex post auditov: 

o audity týkajúce sa dosahovania míľnikov a cieľov (zákonnosť), 

o systémové audity zamerané na zber údajov a podávanie správ o míľnikoch 
a cieľoch v členských štátoch (zákonnosť), 

o systémové audity týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. 

10.40. Primerané uistenie o správnosti platby Španielsku bolo založené 
na komplexných ex ante kontrolách. Opatrenia Španielska na monitorovanie a kontrolu 
v súvislosti s RRF sú novovytvorené. V súlade so stratégiou kontroly Komisie súvisiace 
výsledky ex post auditov alebo kontrol týkajúcich sa plnenia dodatočných záväzkov 
v súvislosti s míľnikom kontroly (pozri bod 10.33) budú k dispozícii neskôr. 

10.41. Na rozdiel od iných programov EÚ Komisia v prípade RRF vykonáva 
kvalitatívne posúdenie výsledkov kontrol a úrovne rizika spojeného s operáciami 
bez akéhokoľvek súvisiaceho odhadu chybovosti. 
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10.42. Výdavky v rámci RRF v roku 2021 nie sú súčasťou celkového rizika pri platbe 
vo výdavkoch súvisiacich s VFR, ktoré Komisia zverejnila vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti. Komisia v samostatnom vyhlásení odkazuje na vyhlásenie povoľujúceho 
úradníka vymenovaného delegovaním, že získal primeranú istotu o zákonnosti 
a správnosti jednorázovej platby z RRF uhradenej v roku 2021. Uistenie je založené 
na kladnom posúdení dôkazov o splnení míľnikov žiadosti o platbu. 

10.43. Poznamenávame, že Útvar Komisie pre vnútorný audit zdôraznil skutočnosť 
v súvislosti s RRF ako súčasť svojho celkového audítorského stanoviska vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti. Zdôraznenie skutočnosti sa týka niektorých prvkov 
návrhu stratégie kontroly RRF, ktoré sa týkajú zákonnosti a správnosti a ktoré sa ešte 
musia ďalej rozpracovať v roku 202214. 

                                                      
14 Príloha VI vo zväzku III výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2021. 
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Závery a odporúčania 

Závery 

10.44. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali prostredníctvom našej 
práce a ktoré sme predložili v tejto kapitole, vyplýva, že jeden z míľnikov súvisiaci 
s prvým vyplatením finančných prostriedkov Španielsku nebol uspokojivo splnený. 
Komisia zatiaľ nevymedzila metódu vyčíslenia vplyvu nedosiahnutia míľnika alebo cieľa. 
Zastávame názor, že táto chyba nie je významná. 

10.45. Ďalšie nedostatky zistené v práci Komisie pri posudzovaní míľnikov sa 
týkajú nedostatočne dôkladných kritérií pre míľnik a nedostatočného 
zdokumentovania jej práce, hoci to nemá vplyv na posúdenie dosiahnutia míľnika. 

Odporúčania 

10.46. Na základe našich zistení a záverov za rok 2021 odporúčame Komisii: 

Odporúčanie 10.1 – Odôvodniť nerelevantné prvky 
na posúdenie míľnikov a cieľov 

Jasne a transparentne odôvodniť prvky obsiahnuté v prevádzkových opatreniach 
a vykonávacom rozhodnutí Rady, ktoré sa nepovažujú za relevantné pre uspokojivé 
plnenie míľnikov a cieľov.  

Cieľový dátum vykonania: okamžite 

Odporúčanie 10.2 – Vypracovať metodiku na vyčíslenie 
(čiastočného) pozastavenia platby 

Vypracovať metodiku na určenie sumy, ktorá sa má pozastaviť v súlade s článkami 24 
ods. 6 a 24 ods. 8 nariadenia. 

Cieľový dátum vykonania: okamžite 
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Odporúčanie 10.3 – Zlepšiť dokumentovanie posudzovania 
míľnikov a cieľov 

Zlepšiť dokumentovanie posudzovania míľnikov a cieľov úplným zdokumentovaním 
všetkých prvkov preskúmaných v rámci ex ante práce. 

Cieľový dátum vykonania: okamžite 
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Prílohy 
Príloha 10.1 – Platby v rámci RRF v roku 2021 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti Komisie. 

Španielsko 9 037 10 000

Taliansko 8 954 -

Francúzsko 5 118 -

Grécko 2 310 -

Nemecko 2 250 -

Rumunsko 1 851 -

Portugalsko 1 808 -

Česká republika 915 -

Slovensko 823 -

Chorvátsko 818 -

Belgicko 770 -

Rakúsko 450 -

Litva 289 -

Lotyšsko 237 -

Slovinsko 231 -

Dánsko 202 -

Cyprus 131 -

Estónsko 126 -

Malta 41 -

Luxembursko 12 -

Schválené plány obnovy 
a odolnosti členských štátov 

Grant z RRF
Predbežné 

financovanie

(mil. EUR)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Vyplatenie grantu z RRF
bez predbežného financovania
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Odpovede inštitúcií na výročnú správu 
o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok

2021 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 1 – VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI A PODPORNÉ 

INFORMÁCIE“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

V roku 2021 došlo k postupnému uvoľneniu obmedzení uložených počas celosvetovej pandémie, ale 
aj k odhaleniu reálneho rozmeru sociálnych a ekonomických nákladov spôsobených ochorením 
COVID-19.  

Rozpočet EÚ do veľkej miery prispel k zmierneniu hospodárskeho vplyvu pandémie a k vytvoreniu 
silnejších a odolnejších európskych hospodárstiev. Nástroj NextGenerationEU a Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti sú len dva príklady jednotnej reakcie EÚ na ochorenie COVID-19. 

V týchto výnimočných časoch takisto Komisia naďalej prikladá veľký význam zabezpečeniu 

zodpovedného a správneho čerpania rozpočtu EÚ a spolupráci so všetkými zúčastnenými 

stranami vrátane členských štátov s cieľom zabezpečiť dosiahnutie hmatateľných výsledkov v praxi. 

Komisia pozorne monitoruje plnenie rozpočtu EÚ. Ak sa zistí, že členské štáty, 
sprostredkovatelia alebo koneční prijímatelia vynaložili finančné prostriedky EÚ nesprávne, Komisia 
podľa potreby prijme okamžité opatrenia na nápravu týchto chýb a vymáhanie finančných 
prostriedkov. 

Plnenie rozpočtu EÚ znamená zvládnutie miliónov transakcií a stoviek tisícok kontrol vo všetkých 
programoch a spôsoboch riadenia. Komisia sa snaží nájsť správnu rovnováhu medzi nízkou 

chybovosťou, rýchlymi platbami a primeranými nákladmi na kontroly.  

Zatiaľ čo finančné riadenie rozpočtu EÚ sa časom zlepšilo, niektoré druhy výdavkov sú naďalej 
náchylnejšie na chyby. Tieto sa zväčša riadia zložitejšími pravidlami a systémami uhrádzania 
nákladov. Komisia naďalej identifikuje, kde sú problémy, prijíma preventívne a nápravné opatrenia 
zamerané na riešenie zistených nedostatkov a na zabezpečenie toho, aby sa časom chybám lepšie 
predchádzalo a aby sa lepšie odhaľovali, a to v prípade všetkých programov. 

KONTROLNÉ ZISTENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2021 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

1.8. Komisia víta, že účtovná závierka EÚ sa považuje za závierku, v ktorej sa nevyskytujú

významné chyby, už 15. rok za sebou. 

Správnosť transakcií 

1.18 písm. a). Pokiaľ ide o príjmovú stranu rozpočtu EÚ, Komisia víta názor Európskeho

dvora audítorov (EDA), že v príjmoch sa aj naďalej nevyskytujú významné chyby. 
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Komisia takisto víta, že podľa EDA boli preskúmané systémy týkajúce sa príjmov vo všeobecnosti 
účinné. Komisia, podobne ako v prípade vlastných zistení, vyvodí dôsledky z problémov zistených 
v audite EDA v určitých členských štátoch, čo si bude vyžadovať prijatie vhodných opatrení na 
riešenie a vyriešenie identifikovaných nedostatkov. 

Komisia bude naďalej zintenzívňovať následné kontroly dlhodobo nevyriešených otvorených bodov 
v súvislosti s tradičnými vlastnými zdrojmi (TVZ) a podľa možnosti rušiť výhrady k DPH. 

Komisia so zreteľom na opatrenia na zníženie výpadku ciel poznamenáva, že hoci celkovým cieľom 
akčného plánu v colnej oblasti nie je znížiť tento výpadok, viacero akcií v akčnom pláne má ambíciu 
prispieť k tomuto cieľu (pozri aj odpoveď Komisie na bod 3.13). 

písm. b). Pokiaľ ide o správnosť výdavkov, na základe vykonaných početných auditov

a kontrol ostáva vlastný odhad Komisie v súvislosti s rizikom pri platbe, t. j. so zvyškovou 

chybovosťou v čase platby, po vykonaní preventívnych kontrol stabilný na úrovni 1,9 % príslušných 

výdavkov, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2020. Táto stabilita je konzistentná so skutočnosťou, že 
väčšina výdavkov v roku 2021 sa stále týka programového obdobia na roky 2014 – 2020.  

Komisia vzhľadom na viacročnú povahu svojich výdavkov a stratégií kontroly vynakladá 

značné úsilie s cieľom vykonávať kontroly po uskutočnení platieb a naďalej vykonávať opravy. Toto 
úsilie sa premietlo do odhadovaného rizika pri ukončení programu1, ktoré je celkovo na 

úrovni 0,8 % (0,9 % v roku 2020). To je podstatne pod prahom významnosti 2 % a v súlade 

s úrovňami dosiahnutými v predchádzajúcich rokoch, počnúc rokom 2016, ako aj s cieľom Komisie. 

Komisia vďaka množstvu informácií získaných prostredníctvom svojich kontrol a ich podrobnej 
analýzy dokáže rozdeliť výdavky, v prípade ktorých je riziko pri platbe vyššie ako 1,9 %, 
na: 

 výdavky so stredným rizikom, s rizikom pri platbe medzi 1,9 % a 2,5 %, ktoré

predstavujú 23 % celkových výdavkov, a

 výdavky s vyšším rizikom, s rizikom pri platbe nad úrovňou 2,5 %, ktoré predstavujú

22 % celkových výdavkov za rok 2021.

Komisia následne dospela k záveru, že viac ako polovica výdavkov (55 %) sú výdavky 

s nízkym rizikom, keďže riziko pri platbe je pod prahom významnosti (pozri podrobnosti vo 

výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021, zväzok II, s. 50). 

Vplyv na riziko chýb zložitosti pravidiel a spôsobov vyplácania finančných prostriedkov EÚ 

1.19 – prvá zarážka. Komisia súhlasí so záverom, že riziko chýb je nižšie v prípade

výdavkov, ktoré podliehajú zjednodušeným pravidlám (najmä v prípade platieb založených 
na nárokoch). Komisia sa preto v čo najväčšej miere snaží presadiť svoje úsilie o zjednodušenie pri 
navrhovaní programov na roky 2021 – 2027, najmä v oblastiach výskumu a inovácií a politiky 
súdržnosti, a to podporovaním využívania zjednodušeného vykazovania nákladov, ako aj systémov 
financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, a s novým modelom vykonávania SPP. 

1 Keďže opatrenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa neukončujú, v oblasti výdavkov 
v poľnohospodárstve sa riziko pri ukončení nahrádza konečnou sumou vystavenou riziku. 
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Druhá zarážka. Hoci zložitosť pravidiel môže prispieť k vyšším rizikám chýb, Komisia

sa domnieva, že zavedené systémy kontroly umožňujú zmierniť riziká týkajúce sa niektorých 
zložitejších programov. 

Komisia prijíma cielené nápravné opatrenia, najmä pokiaľ ide o kategórie so stredným a s vyšším 
rizikom. Takéto opatrenia zahŕňajú zvyšovanie informovanosti prijímateľov a implementujúcich 
partnerov o uplatniteľných pravidlách EÚ a o opakujúcich sa problémoch, upravovanie stratégií 
kontroly podľa potreby, uplatňovanie získaných poznatkov na budúce programy a zjednodušovanie 
pravidiel vždy, keď je to možné. 

Zároveň môžu byť potrebné zložité podmienky a pravidlá oprávnenosti tam, kde je cielenie pomoci 
potrebné na to, aby sa dosiahli ambiciózne ciele politiky alebo aby sa dodržali základné princípy 
jednotného trhu (verejné obstarávanie alebo pravidlá štátnej pomoci).  

Zákonnosť a správnosť preto musia byť v rovnováhe s dosahovaním politických cieľov, pričom 
treba zohľadniť náklady na realizáciu. 

1.20. Komisia súhlasí s názorom EDA, podľa ktorého má spôsob vyplácania finančných

prostriedkov vplyv na riziko chýb.  

Komisia sa však na základe podrobných informácií, ktoré má k dispozícii, domnieva, že riziká pri 
platbe nie sú rovnako významné pri platbách, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia výdavkov. 

Vystavenie riziku sa môže líšiť v rámci tej istej oblasti politiky a dokonca aj v rámci toho istého 
výdavkového programu. 

Výdavky s vysokým rizikom 

1.22 – 1.23. Komisia na základe podrobného posúdenia rozdeľuje svoje výdavky podľa ich

odhadovaného rizika pri platbe. Na základe toho sa Komisia domnieva, že v prípade 45 % 
jej príslušných výdavkov je riziko pri platbe nad úrovňou 1,9 %, ktoré je stabilné v porovnaní 
s rokom 2020.  

Týka sa to niektorých operačných programov pre oblasť „Súdržnosť“, t. j. len tých, ktoré vykazujú 
vážne nedostatky a/alebo majú chybovosť nad úrovňou 1,9 %; grantov pre výskumný program 
Horizont 2020 a iných zložitých grantov v rámci toho istého okruhu VFR; jednotlivých platobných 
agentúr SPP, pokiaľ ide o priame platby a rozvoj vidieka, ako aj v niektorých členských štátoch 
trhové opatrenia, ktoré majú chybovosť nad úrovňou 1,9 %. 

Pozri aj odpovede Komisie na body 1.19 a 1.20. 

1.24. V oblasti politiky „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ Komisia a orgány auditu na základe

spoločnej typológie identifikovali všeobecne rovnaké kategórie nezrovnalostí ako EDA: neoprávnené 
výdavky, verejné obstarávanie, audítorský záznam a štátna pomoc.  

Komisia prijíma opatrenia s orgánmi poverenými vykonávaním programov, ktoré sú zodpovedné 
v prvom rade za predchádzanie chybám a ich odhaľovanie, prostredníctvom akcií budovania kapacít 
a auditov s cieľom znížiť počet chýb. Komisia sa zaoberala aktualizovaným usmernením, ktoré má 
spolu s požadovaným využitím zjednodušeného vykazovania nákladov ďalej zlepšiť kvalitu 
overovaní zo strany riadiaceho orgánu.  

Komisia takisto vykonáva svoje akčné plány v súvislosti s verejným obstarávaním a so štátnou 
pomocou. Cieľom týchto opatrení je pomôcť správcom a prijímateľom finančných prostriedkov EÚ 
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zlepšiť ich postupy verejného obstarávania a obmedziť riziko nezrovnalostí spojených s uplatnením 
pravidiel štátnej pomoci, a to prostredníctvom programov odbornej prípravy a rozšírenia príslušných 
informácií medzi zainteresovanými stranami európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
Napokon aj plány nápravných opatrení požadované od príslušných orgánov poverených 
vykonávaním programov pri každom zistení nedostatkov prispievajú k zlepšeniu systémov 
príslušných programov. 

1.25. Pokiaľ ide o oblasť politiky „Prírodné zdroje a životné prostredie“, v prípade trhových

opatrení a rozvoja vidieka je posúdenie EDA v súlade s posúdením Komisie, ktorá takisto vidí vyššie 
riziko chýb v týchto oblastiach. Podľa súčasného legislatívneho rámca SPP sa zložité podmienky 
a pravidlá oprávnenosti uplatňujú tam, kde je cielenie pomoci potrebné na to, aby sa dosiahli 
ambiciózne ciele politiky. Je to teda potrebné na vyváženie aspektov zákonnosti a správnosti 
s dosiahnutím politických cieľov, pričom sa prihliada aj na náklady na realizáciu. V období 2023 –
 2027 Komisia túto otázku rieši podporou využívania zjednodušeného vykazovania nákladov 
a zjednodušením SPP. 

1.26. V oblasti „Výskum a inovácie“ ostáva financovanie na základe skutočných nákladov

pomerne zložité a náchylné na chyby, najmä v prípade určitých typov prijímateľov (pozri bod 1.19), 
napriek úsiliu Komisie poskytnúť všetkým prijímateľom usmernenia.  

Komisia okrem toho ako alternatívu financovania na základe skutočných nákladov podporuje 
zvýšené používanie jednorazových platieb a systému jednotkových nákladov pre osobné náklady 
dostupné v každom grante, ktorý je hlavným zdrojom chýb. 

1.27. Pokiaľ ide o „Susedstvo a svet“, Komisia sa domnieva, že výdavky s nižším rizikom

v rámci tejto kapitoly sa neobmedzujú len na platby rozpočtovej podpory a na administratívne 
výdavky, ale zahŕňajú aj iné výdavky v rámci segmentov priameho a nepriameho riadenia, ktoré 
majú nízke alebo stredné riziko pri platbe. 

Typológia chýb: oprávnenosť a porušenia pravidiel štátnej pomoci a pravidiel verejného obstarávania 

1.28. Typológia chýb odráža zložitosť pravidiel. Komisia preto nepretržite pracuje na zjednodušení

pravidiel v čo najväčšej možnej miere a na rozšírení využívania jednoduchších mechanizmov 
vykonávania, ako napríklad zjednodušeného vykazovania nákladov. Obmedzenie byrokracie pre 
prijímateľov a zníženie zložitosti je jednou z hlavných zásad viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 1.19. 

1.29. V súvislosti s prípadmi chýb oprávnenosti, ktoré identifikoval EDA vo fondoch politiky

súdržnosti, sa Komisia domnieva, že v prípade dvoch transakcií týkajúcich sa jedného programu 
neexistuje právny základ pre uloženie finančných opráv. Komisia takisto poznamenáva, že jedna 
tretina odhadovanej úrovne chybovosti EDA sa týka len jedného národného programu, ktorý sa 
venuje nezamestnanosti mládeže, a odráža veľmi konkrétny problém. Komisia odkazuje aj na svoje 
odpovede na body 5.15 a 5.22. 

Pokiaľ ide o Výskum a inovácie, Komisia poznamenáva, že „neoprávnené projekty“ nie sú 
spoločným zdrojom chýb pre túto oblasť politiky. 

1.30. Komisia poznamenáva, že za posledné roky boli chyby týkajúce sa pravidiel štátnej pomoci,

ktoré identifikovali orgány členských štátov a Komisia, naďalej menej časté, pokiaľ ide o fondy 
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politiky súdržnosti, čo svedčí o vplyve opatrení navrhnutých v rámci akčného plánu Komisie 
týkajúceho sa štátnej pomoci. 

Verejné obstarávanie je naďalej významným zdrojom chýb vykazovaných orgánmi auditu, ktoré 
v súčasnosti lepšie odhaľujú takéto problémy, čo naznačuje, že výsledky prinášajú aj akcie súvisiace 
s administratívnou kapacitou, ktoré sa vykonali v rámci akčného plánu Komisie pre verejné 
obstarávanie. Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 5.27 a 5.29. 

Výdavky s nízkym rizikom 

1.32. Komisia sa na základe svojho podrobného posúdenia domnieva, že programy financovania

(ich časti), ktoré sa považujú za programy s nízkym rizikom, čo znamená, že súvisiace riziko pri 
platbe je pod úrovňou 1,9 %, predstavujú, rovnako ako v roku 2020, asi 55 % príslušných výdavkov 
v roku 2021.  

Zahŕňa to výdavky prevažnej väčšiny platobných agentúr SPP a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu, ako aj niektorých operačných programov pre oblasť „Súdržnosť“, t. j. programov 
s nízkou chybovosťou; výdavky súvisiace s akciami Marie Curie-Skłodowskej; granty Európskej rady 
pre výskum; Európsku vesmírnu agentúru a Agentúru pre európsky globálny navigačný satelitný 
systém; Nástroj na prepájanie Európy; Erasmus+; Fond pre azyl, migráciu a integráciu; rozpočtovú 
podporu, subvencie a administratívne výdavky.  

V oblasti „Prírodné zdroje a životné prostredie“ je Komisia spokojná zo záverom EDA 

(uvedeným aj v kapitole 6), že v priamych platbách EPZF, ktoré predstavujú 68 % výdavkov v oblasti 
prírodných zdrojov, sa aj naďalej nevyskytujú významné chyby. Je to v súlade so závermi Komisie 
vo výročnej správe o činnosti GR AGRI, pokiaľ ide o výdavky SPP. 

Informácie Komisie o správnosti 

Odhad chybovosti vykonaný Komisiou 

1.36 – 1.38. Cieľom Komisie je budovaním svojho uistenia zdola nahor a na podrobnej úrovni,

t. j. podľa programov alebo iných relevantných segmentov výdavkov, keďže vykonávanie nie je
v rámci programov a členských štátov homogénne, identifikovať, kde sú problémy, aby následne
prijala vhodné nápravné opatrenia.

Komisia si je istá informáciami týkajúcimi sa rizík pri platbe a rizík pri ukončení uvedenými vo 

výročnej správe o riadení a výkonnosti. Vychádzajú zo stoviek tisícov kontrol každoročne 

vykonaných Komisiou a členskými štátmi na základe ich starostlivo zavedených stratégií kontrol 
prispôsobených osobitostiam výdavkových programov. 

Komisia dôsledne monitoruje riziko pri platbe a riziko pri ukončení s cieľom udržať riziko pri ukončení 
pod prahom významnosti 2 %. 

Komisia takisto poznamenáva, že jej prístup ako správkyne rozpočtu EÚ sa líši od prístupu, ktorým 
sa riadi EDA vo svojej úlohe externého audítora. Výsledkom môžu byť určité rozdiely medzi odhadmi 
chybovosti vykonanými týmito dvoma inštitúciami. 

Okrem toho Komisia nie vždy súhlasí s posúdením EDA o jednotlivých chybách. 
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Na základe vykonanej práce sa domnieva, že riziko pri platbe uvedené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti pre okruh 1 VFR „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika“ je reprezentatívne pre 
danú úroveň chybovosti (pozri body 4.6 a 4.29 v kapitole 4). 

V prípade oblasti „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“ Komisia poznamenáva, že maximálna 
hodnota jej odhadu chybovosti pre okruh 2 VFR (2,3 %), ktorú Komisia zohľadňuje vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti pri výpočte celkového rizika pri platbe, zodpovedá odhadu rozpätia 
chybovosti EDA už tretí rok za sebou. 

Pokiaľ ide o okruh 3 „Prírodné zdroje a životné prostredie“, Komisia víta odhad chybovosti EDA 

na úrovni 1,8 %, čo je pod prahom významnosti a v súlade s vlastným posúdením rizika pri platbe. 

1.39. Komisia pokračuje v prijímaní opatrení na zlepšenie účinnosti ex post kontrol.

Napríklad v oblasti Výskum a inovácie pracuje Útvar Komisie pre spoločný audit na aspektoch, na 

ktoré poukázal EDA v minulých správach. Väčšina opatrení na riešenie týchto problémov sa 
vykonáva a Komisia bude pokračovať v práci na nich. 

V oblasti Politika súdržnosti sa Komisia domnieva, že celkovo sa možno spoľahnúť na prácu 

orgánov auditu a ich kontrolné orgány až na výnimku obmedzeného počtu, ako sa uvádza vo 
výročných správach o činnosti. V niektorých prípadoch sú ďalšie zistené chyby príležitostné 
a nepoukazujú na systémový nedostatok na úrovni orgánu auditu.  

Komisia v roku 2021 pokračovala v rozsiahlej spolupráci s orgánmi auditu členských štátov s cieľom 
zabezpečiť jednotný a spoľahlivý rámec uistenia a kontroly, a to aj za podmienok praktických 
obmedzení pre vykonávanie auditov počas pandémie, a podľa potreby zlepšiť kvalitu práce 
v súvislosti s uistením prostredníctvom posilnenia potrebných detekčných a nápravných schopností.  

Posúdenie rizík zo strany Komisie 

1.40 – 1.41. Ako sa vysvetľuje v odpovedi na bod 1.36, Komisia si je istá informáciami

týkajúcimi sa rizík pri platbe a rizík pri ukončení uvedenými vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti. 

V oblasti Výskum a inovácie vykonáva Útvar Komisie pre spoločný audit opatrenia s cieľom 
náležite riešiť odporúčania EDA týkajúce sa ex post auditov, ako aj metodiky výpočtu chybovosti pre 
program Horizont 2020. Na základe toho si je Komisia istá výsledkom chybovosti vypočítanej pre 
tento okruh VFR. 

Vzhľadom na svoje podrobnejšie rozdelenie výdavkov podľa rizikových profilov a systémov kontroly 
v rámci oblasti Súdržnosť, odolnosť a hodnoty Komisia pri odhaľovaní chýb a takisto 

s prihliadnutím na prácu EDA dokáže identifikovať špecifickú časť populácie programu, ktorú 
s najväčšou pravdepodobnosťou chyby zasiahnu. Dokáže preto poskytnúť diferencovaný pohľad na 
chybovosť v jednotlivých vykonaných platbách a jednoznačne určiť oblasti, kde sú potrebné 
zlepšenia.  

Komisia je presvedčená, že jej podrobné posúdenie založené na kombinácii administratívnej 
audítorskej práce a audítorskej práce na mieste, ktorá pokrýva rôzne jednotlivé programy a balíky 
uisťujúcich dokumentov, pričom závisí od rizík, ktoré sa im pripíšu, jej umožňuje stanoviť primeraný 
a spravodlivý odhad chybovosti za každý program a kumulatívne za všetky programy.  
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Na riešenie zvyšných nezistených chýb generálne riaditeľstvo vypočíta aj maximálnu hodnotu ich 
kľúčového ukazovateľa výkonnosti týkajúceho sa zákonnosti a správnosti výdavkov, ktorá sa 
používa na odhad rizika pri platbe v prípade politiky súdržnosti a v prípade okruhu 2 vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti. 

V oblasti politiky Susedstvo a svet sa Komisia domnieva, že štúdia o zvyškovej chybovosti je 

vhodná na daný účel a nepodlieha obmedzeniam, ktoré môžu prispieť k podhodnoteniu chýb. 

Predkladanie správ Komisie o finančných opravách a spätne získaných prostriedkoch 

1.43. Pokiaľ ide o výročnú správu o riadení a výkonnosti za rok 2021, Komisia vynaložila značné

úsilie, aby poskytla úplný a transparentný obraz všetkých opatrení vykonaných počas finančného 
roka, preventívnych aj nápravných, a to tak Komisiou, ako aj členskými štátmi. Komisia víta uznanie 
EDA, že revízia viedla k zjednodušeniu podávania správ o finančných opravách a spätne získaných 
prostriedkoch a k objasneniu sumy nesprávnych výdavkov opravených a vrátených do rozpočtu EÚ. 

1.44. Komisia súhlasí, že väčšina čistých opráv a spätne získaných prostriedkov sa týka obdobia

2014 – 2020. Zo sumy 631 mil. EUR čistých opráv a spätne získaných prostriedkov v oblasti 
Prírodné zdroje sa minimálne 439 mil. EUR (69 %) týka obdobia 2014 – 2020. Táto suma 
predstavuje 57 % celkovej sumy čistých opráv 765 mil. EUR uložených členským štátom.  

V prípade oblasti Súdržnosť sa opravy Komisie vykonávajú od VFR na roky 2014 – 2020 ďalej na 

úrovni členských štátov, čím sa zabezpečuje včasné a efektívne vykonávanie. Model uistenia je 
zameraný na zabezpečenie 2 % chybovosti na program. Doteraz sa nevykonali žiadne finančné 
opravy z dôvodu veľmi reštriktívnych kritérií stanovených spoluzákonodarcom, ktoré sa musia splniť. 
Toto nové ustanovenie zavedené v rokoch 2014 – 2020 však naďalej funguje ako stimul pre 
členské štáty, aby najprv vykonali finančné opravy pred predložením ročnej účtovnej závierky.  

1.45. Preventívne opatrenia členských štátov sa nepripisujú priamo Komisii. Napriek tomu

z dôvodov vysvetlených v odpovedi na bod 1.44 sa Komisia domnieva, že nápravná schopnosť by 
mala zahŕňať aj tie opravy, ktoré vykonali členské štáty na žiadosť Komisie. 

Komisia transparentne vysvetlila, ako sa dosahuje percentuálny podiel 3,3 % a aké sú rôzne zložky 
sumy 5 620 mil. EUR vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. (Pozri výročnú správu o riadení 
a výkonnosti za rok 2021, zväzok III, príloha 5, s. 31 a zväzok II, príloha 2, s. 44). 

Komisia poznamenáva, že s cieľom zaistiť komplexný prehľad všetkých uplatniteľných úrovní 
kontroly podľa existujúceho finančného a právneho rámca by sa mali zvážiť aj opatrenia prijaté 
členskými štátmi. Tieto už boli oznámené v minulosti, i keď predstavené samostatne. V prípade 
oblasti Súdržnosť boli predstavené tie opravy, ktoré sa týkali orgánov auditu.  

Vplyv postupu pre právny štát na správnosť výdavkov v roku 2021 

1.46. Komisia považuje za potrebné zaslať Maďarsku oznámenie podľa článku 6 ods. 1

nariadenia o podmienenosti s cieľom chrániť finančné záujmy Únie pred súčasnými alebo budúcimi 
rizikami a riešiť rozsiahle a prepojené nezrovnalosti a nedostatky identifikované v uvedenom 
členskom štáte.  

Do roku 2021 mohla Komisia na riešenie týchto nezrovnalostí a nedostatkov použiť len opatrenia 
uvedené v odvetvových právnych predpisoch. Tieto opatrenia využila v rozsiahlej miere, ako to 
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dokazuje množstvo finančných opráv uložených voči Maďarsku v priebehu času spolu s dlhodobými 
odporúčaniami a žiadosťami. Tieto opatrenia sa však všeobecne týkali výdavkov už deklarovaných 
Komisii a neumožňovali úplne zabrániť pokračovaniu v týchto alebo podobných nezrovnalostiach 
a nedostatkoch a zmeniť systém štruktúrovaným spôsobom na viac rokov.  

Nadobudnutím účinnosti nariadenia o podmienenosti v roku 2021 sa doplnili odvetvové právne 
predpisy o širší nástroj, ktorý umožňuje zaoberať sa takýmito nedostatkami štruktúrovaným 
spôsobom v priebehu času. Oznámenie podľa nariadenia o podmienenosti je však len prvým krokom 
v postupe a členský štát môže predložiť informácie, ktoré môžu rozptýliť obavy a/alebo môže 
predložiť nápravné opatrenia, ktoré riešia takéto obavy. Postup na prijatie opatrení na ochranu 
finančných záujmov Únie a na odvolanie týchto opatrení musí rešpektovať zásady objektivity, 
nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi a musí sa vykonávať podľa 
nezaujatého prístupu založeného na dôkazoch. Komisia môže len navrhnúť opatrenia Rade, ktorá je 
zodpovedná za ich prijatie.  

Vzhľadom na všetky uvedené dôvody Komisia nemôže predpokladať opatrenia, ktoré Rada prípadne 
prijme. Komisia má preto vo výročnej správe o riadení a výkonnosti len oznámiť opatrenie prijaté na 
úrovni inštitúcie. 

NAHLASOVANIE PODOZRENÍ Z PODVODU ÚRADU OLAF 
A EURÓPSKEJ PROKURATÚRE  

1.53. Pokiaľ ide o SPP a budovanie na práci už vykonanej v rámci odporúčania týkajúceho sa

podvodov vo výročnej správe EDA za rok 2019, Komisia urobí nevyhnutné opatrenia na vykonanie 
odporúčaní, ktoré vydal EDA vo svojej osobitnej správe 14/2022: „Reakcia Komisie na podvody 
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky – čas na prehĺbenie prehľadu“.  

V súvislosti s prácou orgánov auditu v politike súdržnosti Komisia víta zlepšenie oznámené v bode 
5.49 pri používaní kontrolných zoznamov, ktoré sa jasne zaoberajú rizikom podvodu. Komisia 
zdôrazňuje význam prebiehajúceho vykonávania – spoločne s orgánmi poverenými vykonávaním 
programov – spoločnej stratégie na boj proti podvodom, ktorá bola vypracovaná v spolupráci 
s úradom OLAF v súlade so zásadou Komisie nulovej tolerancie voči podvodom. Obsahuje najmä 
podporovanie a nepretržité zlepšovanie nástroja Arachne na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie 
rizika, ktorý v súčasnosti majú členské štáty k dispozícii na dobrovoľnej báze a ktorý bol nedávno 
zahrnutý do navrhovanej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách na povinné použitie. 

ZÁVERY 

1.53 – 1.58. Komisia zdôrazňuje, že prikladá veľký význam správnemu finančnému

riadeniu rozpočtu EÚ. Komisia ako správkyňa rozpočtu EÚ zaviedla spoľahlivé, viacročné 

stratégie kontroly koncipované tak, aby sa nimi predchádzalo zisteným nedostatkom, odhaľovali 

sa a naprávali. Nepretržite ich upravuje, vyvíja a zlepšuje a takisto prijíma opatrenia v snahe 
o ďalšie zjednodušenia v rámci programov. Komisia takisto poznamenáva, že jej prístup ako
správkyne rozpočtu EÚ sa líši od prístupu, ktorým sa riadi EDA vo svojej úlohe externého audítora.
Výsledkom môžu byť určité rozdiely medzi odhadmi chybovosti vykonanými týmito dvoma
inštitúciami.
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Komisia víta, že účtovná závierka EÚ sa považuje za závierku, v ktorej sa nevyskytujú významné 
chyby, už 15. rok za sebou. Čo sa týka príjmovej strany rozpočtu EÚ, Komisia sa v súlade 

s Európskym dvorom audítorov domnieva, že sa v nej nevyskytujú významné chyby. 

V súvislosti s výdavkami Komisia víta pre oblasť „Prírodné zdroje a životné prostredie“ odhad 

chybovosti EDA na úrovni 1,8 %, čo je pod prahom významnosti a v súlade s vlastným posúdením 
komisie, pokiaľ ide o riziko pri platbe. Komisia takisto súhlasí s celkovým záverom EDA, že 
chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Európska verejná správa“ nebola významná. 

Komisia si je istá informáciami týkajúcimi sa úrovne chybovosti a rizík pri platbe uvedenými vo 
výročnej správe o riadení a výkonnosti. Komisia sa okrem toho domnieva, že chybovosť, ktorá 
najlepšie vyjadruje úsilie vynaložené členskými štátmi, ako aj jej útvarmi, predstavuje riziko pri 
ukončení (pozri aj odpoveď v bode 1.34), ktorým sa meria úroveň zvyškovej chybovosti po vykonaní 
všetkých ex post kontrol a opráv. Celkové riziko pri ukončení sa v roku 2021 odhaduje na úrovni 

0,8 %, čo je podstatne pod prahom významnosti 2 % a v súlade s úrovňou v predchádzajúcich 

rokoch (0,7 % v roku 2019 a 0,9 % v roku 2020). 

Komisia je navyše vďaka vlastnej podrobnej analýze riadenia každého programu [pozri aj odpoveď 
na bod 1.18 písm. b)] schopná získať štruktúrovaný obraz úrovne rizika v rámci oblastí 

politiky a výdavkových programov. Je to dôkazom toho, že riziká pri platbe nie sú homogénne 

nízke, stredné alebo vysoké pre danú oblasť politiky (pozri výročnú správu o riadení a výkonnosti za 
rok 2021, zväzok II, s. 50).  

 Takýto prístup umožňuje Komisii presne identifikovať, čo predstavuje riziká a ich hlavné
príčiny, a prijať cielené nápravné opatrenia: výdavky s nižším rizikom, teda výdavky

s rizikom pri platbe pod úrovňou 1,9 %, predstavujú 55 % celkových výdavkov,

 výdavky so stredným rizikom, s rizikom pri platbe medzi 1,9 % a 2,5 %, predstavujú
22 % celkových výdavkov a

 výdavky s vyšším rizikom, s rizikom pri platbe nad úrovňou 2,5 % alebo so zistenými
vážnymi nedostatkami, predstavujú 23 % celkových výdavkov.

To prispieva k záveru Komisie, že riziko pri platbe je pod prahom významnosti v prípade viac 
než polovice príslušných výdavkov.  

Napokon, pokiaľ ide o predkladanie správ o finančných opravách a spätne získaných prostriedkoch, 
Komisia priniesla zlepšenia, ako to uznal EDA. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 2 – ROZPOČTOVÉ A FINANČNÉ RIADENIE“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia zdôrazňuje, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného 

a efektívneho plnenia rozpočtu EÚ v súlade s existujúcim finančným a právnym rámcom. 

Rozpočet EÚ na rok 2021 bol prvým v rámci nového sedemročného viacročného finančného rámca (VFR 
na roky 2021 – 2027). Neskoré prijatie nariadenia o VFR (17. decembra 2020) viedlo k prijatiu právnych 
aktov novej generácie programov až v priebehu roka. To ovplyvnilo plnenie rozpočtu v roku 2021, čím sa 
oddialilo začatie činností v rámci mnohých programov a podniknutie vykonávacích krokov (výzvy, výbery, 
uzatváranie zmlúv) a následne aj začatie vyplácania platieb. Pretrvávajúce osobitné okolnosti spôsobené 
pandémiou COVID-19 mali okrem toho významný vplyv aj na dokončenie programov a nástrojov spred 
roka 2021 financovaných z rozpočtu EÚ. Značná časť viazaných rozpočtových prostriedkov bola 
prenesená alebo preprogramovaná na čerpanie v rokoch 2022 – 2025. 

Úroveň neuhradených záväzkov („reste à liquider“ – RAL) vyplývajúcich zo súčasného VFR a jeho 
predchodcov sa na konci roka 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila. Je to do veľkej 
miery spôsobené preprogramovaním rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2021, ako aj 
zrýchlenými platbami za prebiehajúce programy v rámci politiky súdržnosti. Nominálne zvýšenie 
hodnoty RAL na konci roka 2021 v porovnaní s rokom 2020 súvisí s vykonávaním nástroja 
NextGenerationEU (NGEU). 

Pokiaľ ide o zvýšené riziká a výzvy pre rozpočet EÚ, riziko vyplývajúce z rastu podmienených záväzkov 
súvisiacich s nástrojom SURE je zanedbateľné. Záruky vo výške 25 miliárd EUR poskytnuté členskými 
štátmi sú základom nástroja SURE a jeho prvou ochrannou vrstvou, pričom sa vzťahujú na 2,5 roka 
expozície EÚ. Okrem toho existujú v rámci nástroja SURE aj iné záruky. Konkrétne je jeho portfólio 
úverov vytvorené na obmedzenie rizika koncentrácie, ročnej expozície a nadmernej expozície voči 
jednotlivým členským štátom. Okrem toho môže Komisia v prípade potreby aj posunúť splatnosť 
súvisiacich pôžičiek. 

Pokiaľ ide o zvýšené riziká pre rozpočet EÚ spojené s inváziou Ruska na Ukrajinu, Komisia 18. mája 
2022 predložila balík týkajúci sa tém, ktoré vznikli v dôsledku tejto vojny, a to od energetickej bezpečnosti 
dodávok až po nedostatok investícií EÚ do obrany a podporu pre Ukrajinu. Všetky tieto témy môžu mať vplyv 
na budúce rozpočty EÚ; netýkajú sa však plnenia za rozpočtový rok 2021. 

ROZPOČTOVÉ A FINANČNÉ RIADENIE V ROKU 2021 

Plnenie rozpočtu 

Vplyv neskorého prijatia nariadení o čerpaní viazaných rozpočtových prostriedkov 

2.5. Nízka miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2021 neznamená, že

nevyčerpané rozpočtové prostriedky prepadli. Znamená to, že sa budú čerpať v nasledujúcich rokoch 
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v súlade s nariadením o VFR a s príslušnými základnými aktmi. Pokiaľ ide o finančné prostriedky 
v rámci zdieľaného riadenia, potreby a možnosť presunu tranže záväzkov na rok 2021 do ďalších 
rokov sa už predpokladajú v nariadení o VFR. 

Komisia bola v skutočnosti schopná docieliť, že rozpočtové prostriedky na rok 2021 sa úplne 
vyčerpali alebo sa úplne vyčerpajú, a to vďaka preprogramovaniu programov v rámci zdieľaného 

riadenia v súlade s článkom 7 nariadenia o VFR1, vďaka prenosom v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách a s inými príslušnými základnými aktmi a vďaka úplnému plneniu
zostávajúceho rozpočtu, ktorý je k dispozícii.

2.8. V dôsledku oneskorení pri prijímaní odvetvových právnych predpisov neboli v roku 2021

schválené žiadne programy, a preto bola tranža záväzkov na rok 2021 v rámci programov 
zahrnutých do nariadenia o spoločných ustanoveniach preprogramovaná na roky 2022 – 2025. 

Treba zdôrazniť, že hlavnými dôvodmi oneskoreného programovania boli nielen oneskorené právne 
predpisy, ale aj protichodné priority členských štátov, ktoré sa najprv museli vysporiadať s krízou 
spôsobenou pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami, a preto sa zamerali na preprogramovanie 
programov na roky 2014 – 2020 na základe možností zakotvených v Investičnej iniciatíve v reakcii 
na koronavírus Plus a v REACT-EU, ako aj na prípravu národných plánov obnovy a odolnosti. 

Čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF na roky 2014 – 2020 

2.14. – 2.16. a ilustrácia 2.2. Komisia by chcela zdôrazniť, že v prípade Európskeho

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) je skutočné čerpanie finančných prostriedkov 
na roky 2014 – 2020 pridelených na začiatku programového obdobia 79 %, čo predstavuje veľmi 
výkonnú úroveň. Situácia, ktorú uvádza EDA na ilustrácii 2.2, zahŕňa dodatočné zdroje na roky 2021 
a 2022 pridelené z VFR na roky 2021 – 2027. Ak by to tak nebolo, skutočná situácia pre každý 
členský štát by sa takisto odlišovala od situácie uvedenej na ilustrácii 2.3. 

Kumulatívny stav ako taký zahŕňa programy EŠIF na roky 2014 – 2020, v prípade ktorých na 
vykonávanie zostávajú dva roky (31. decembra 2023), s výnimkou EPFRV, ktorého existujúce 
programy budú pokračovať do konca roku 2025. Komisia preto poukazuje na to, že opísané 
oneskorenia vo vykonávaní sa netýkajú EPFRV. 

Rozpočtové presuny 

2.19. Zistené zvýšenie hodnoty presunov bolo spôsobené najmä osobitnou situáciou v roku 2021

(oneskorený začiatok nových programov, pretrvávajúce dôsledky pandémie COVID-19 na 
vykonávanie projektov) a presuny sa týkali najmä doladenia potrieb na zabezpečenie úplného 
vykonávania. Presuny (úpravy) v záväzkoch sa uskutočnili najmä s cieľom uľahčiť maximálne 
plnenie rozpočtu a reagovať na nepredvídané okolnosti, zohľadniť konečné prijatie príslušných 
základných aktov (s cieľom zosúladiť sumy v rozpočte s tým, čo bolo napokon prijaté) a zaistiť 
neskoré prijatie takýchto základných aktov. 

Neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ a nástroja NGEU 

2.26. Komisia poukazuje na to, že ďalším dôležitým faktorom znižovania neuhradených záväzkov

v rokoch 2020 až 2021 boli zrýchlené platby za programy na roky 2014 – 2020 v rámci politiky 
súdržnosti. Oneskorené spustenie fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 znamenalo, že 
novovzniknuté RAL na rozpočtový rok 2021 boli obmedzenejšie. 

1 COM(2022) 81. 
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2.31. Komisia takisto porovnáva „Reste à Liquider“ (RAL) s veľkosťou hospodárstva EÚ. Podľa

prognózy sa od konca roka 2021 do konca roka 2027 pomer RAL (okrem nástroja 
NextGenerationEU) a HND EÚ zníži z 1,7 % na 1,6 %. Okrem toho RAL súvisia najmä so splatnosťou 
platieb z EÚ príjemcom, pričom ide čiastočne o prirodzený dôsledok rozpočtového systému EÚ 
s rôznymi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami. 

2.32. Komisia monitoruje plnenie rozpočtu a vývoj celkovej výšky neuhradených záväzkov (RAL),

ako aj súvisiace hlavné faktory. Pravidelne informuje Európsky parlament a Radu 
o predpokladaných potrebách a potenciálnych rizikách v budúcnosti. Tieto informácie sú zahrnuté
najmä vo výročnej správe o dlhodobej prognóze budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ
a z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ktorá je súčasťou integrovaného podávania finančných správ
a správ o zodpovednosti podľa článku 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Komisia vypracúva svoje prognózy na základe širokého rozsahu dostupných údajov (plnenie 
rozpočtov na predchádzajúce roky, plnenie a najnovší vývoj aktuálneho rozpočtu a budúce potreby 
uvedené v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok). Komisia navyše prihliada na prognózy členských 
štátov týkajúce sa vykonávania fondov politiky súdržnosti, ktoré sú hlavným faktorom celkových 
odhadov platieb v rámci VFR. Komisia bude naďalej navrhovať primerané úrovne platobných 
rozpočtových prostriedkov v rámci ročných rozpočtových postupov s cieľom uspokojiť platobné 
potreby. Komisia však pripomína, že schválenie rozpočtových prostriedkov patrí v konečnom 
dôsledku do právomoci rozpočtového orgánu. 

Podávanie správ o ochorení COVID-19 

2.39. Ako sa uvádza v odpovediach na výročnú správu EDA za rozpočtový rok 2020, Komisia sa

zameriava na obnovu po pandémii COVID-19 a plní svoje povinnosti v oblasti podávania správ, a to 
najmä v prípade nástroja NGEU. Komisia nemá v úmysle vypracovať ďalšie správy o okamžitej 
reakcii k už existujúcim správam o jednotlivých nástrojoch. 

RIZIKÁ A VÝZVY 

Súbežné vykonávanie jednotlivých rozpočtových nástrojov 

2.40. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom identifikovať riziká z hľadiska

vykonávania a minimalizovať ich – prostredníctvom každodennej spolupráce s riadiacimi orgánmi, 
monitorovacích výborov, výročných stretnutí o preskúmaní výkonnosti, ad hoc komunikácie, 
prípadných akčných plánov atď. 

Komisia takisto poukazuje na to, že problémy v oblasti vykonávania uvedené v bode 2.40 sa 
netýkajú dvoch poľnohospodárskych fondov (EPFRV a EPZF), pre ktoré bolo prijaté prechodné 
obdobie na roky 2021 a 2022. 

2.41. Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na odporúčanie 2.3 uvedené vo výročnej správe EDA za

rok 2020, Komisia opätovne zdôrazňuje, že už poskytuje významnú poradenskú podporu členským 
štátom v rámci zdieľaného riadenia a bude v tom pokračovať. Pokiaľ ide o ďalšie riziká, ktoré by 
mohli vzniknúť v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 a dodatočnými finančnými 
prostriedkami pridelenými členským štátom, Komisia zdôrazňuje, že riadiacim orgánom programov 
už poskytuje ďalšiu cielenú pomoc na zvládnutie situácie a zároveň spolupracuje s orgánmi auditu 
na zabezpečení spoľahlivého a harmonizovaného prístupu k auditu. Napriek tomu bol orgánom 
povereným vykonávaním programov vyslaný jasný signál, že dodržiavanie pravidiel je naďalej 
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nevyhnutné. 
Komisia naďalej dôkladne posudzuje situáciu a možný vplyv zdĺhavej krízy na proces uistenia 
a priebežne poskytuje podporu všetkým orgánom povereným vykonávaním programov s cieľom 
zlepšiť ich administratívne kapacity. 

Pokiaľ ide o EPFRV, Komisia prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/532, v ktorom sa pre členské 
štáty stanovujú pravidlá s realistickými a dosiahnuteľnými požiadavkami na kontrolu v oblasti 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zmenené pravidlá boli časovo aj rozsahovo obmedzené 
a ponúkali členským štátom alternatívne metódy vykonávania kontrol pri dodržaní obmedzení 
súvisiacich s pandémiou COVID-19, pričom naďalej spolu s úsilím certifikačných orgánov 
predstavovali dobrý základ na zabezpečenie uistenia. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Závery 

2.55. Pokiaľ ide o plnenie záväzkov, hlavným dôvodom oneskoreného programovania bolo nielen

oneskorené prijatie právnych predpisov ako takých, ale aj pandémia COVID-19 a protichodné 
priority, keďže členské štáty najprv museli riešiť krízu a jej dôsledky. Preto sa zamerali na 
preprogramovanie programov na roky 2014 – 2020 na základe možností zakotvených v Investičnej 
iniciatíve v reakcii na koronavírus Plus a v REACT-EU a na prípravu plánov obnovy a odolnosti. 

Komisia pripomína, že poľnohospodárske fondy nie sú ovplyvnené oneskoreným spustením nových 
programov vzhľadom na prechodné obdobie prijaté na roky 2021 – 2022. 

2.56. Pokiaľ ide o platby, v rokoch 2020 a 2021 sa z veľkej časti zrýchlili v dôsledku značného

úsilia o preprogramovanie v rámci Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej 
iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus v rokoch 2020 – 2021. Možnosť dočasného 
spolufinancovania EÚ vo výške 100 % poskytnutého z Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus 
Plus využilo 17 členských štátov (a Európska územná spolupráca) v rámci 179 programov 
s vplyvom na zvýšenie platieb z EFRR, KF, ESF a YEI o 12,9 miliardy EUR. 

Vykonávanie programu napreduje. Komisia v úzkom dialógu s členskými štátmi pozorne monitoruje 
programy, ktorým hrozí oneskorenie. 

Komisia poskytuje členským štátom významnú technickú podporu a poradenské služby, napr. 
nadnárodné siete odborníkov v oblasti zjednodušeného vykazovania nákladov, komunity odborníkov 
v rámci GR REGIO a výmeny v rámci programu Peer 2 Peer, nástroj JASPERS, európsku sieť 
a európsky nástroj podpory úradov pre širokopásmové pripojenie, platformu fi-compass atď. 

V legislatívnom návrhu Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) sa okrem toho 
uvádzajú ďalšie mimoriadne opatrenia, napr. možnosť osobitného krížového financovania medzi 
EFRR a ESF, nepovinná dočasná miera spolufinancovania EÚ vo výške 100 % na účtovný rok 
2021 – 2022, zvýšené predbežné financovanie súvisiace s tranžou REACT-EU na rok 2021 
a dostupné zjednodušené vykazovanie nákladov. 

Komisia v marci 2022 zriadila osobitné webové sídlo na riešenie ukrajinskej utečeneckej krízy, na 
ktorom majú orgány poverené vykonávaním programov prístup ku všetkým výkladom odpovedí na 
otázky spojené s využívaním všetkých dostupných zdrojov EÚ. 
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Komisia napokon poukazuje na to, že uvedená situácia zahŕňa dodatočné rozpočtové prostriedky 
z VFR na roky 2021 – 2027 pridelené EPFRV. Ak by to tak nebolo, skutočná situácia pre každý 
členský štát by bola odlišná. 

2.62. Pokiaľ ide o podávanie správ, Komisia sa zameriava na obnovu po pandémii COVID-19

a plní svoje povinnosti v oblasti podávania správ, a to najmä v prípade nástroja NGEU. Komisia 
nemá v úmysle vypracovať ďalšie správy o okamžitej reakcii k už existujúcim správam 
o jednotlivých nástrojoch.

Odporúčania 

Odporúčanie 2.1 – Neuhradené záväzky 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia už monitoruje plnenie rozpočtu a vývoj celkovej výšky neuhradených záväzkov (RAL), ako aj 
súvisiace hlavné faktory. Pravidelne informuje Radu a Európsky parlament o predpokladaných 
potrebách a potenciálnych rizikách v budúcnosti. Tieto informácie sú zahrnuté najmä vo výročnej 
správe o dlhodobej prognóze budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ a z rozpočtu EÚ na roky 
2021 – 2027, ktorá je súčasťou integrovaného podávania finančných správ a správ 
o zodpovednosti podľa článku 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Komisia bude naďalej navrhovať primerané úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v rámci 
ročných rozpočtových postupov s cieľom uspokojiť platobné potreby, a to aj vzhľadom na pravidlá 
vykonávania pre osobitné programy a fondy, ktoré prijali spoluzákonodarcovia. Komisia pripomína, 
že schválenie rozpočtu patrí v konečnom dôsledku do právomoci rozpočtového orgánu. 

Odporúčanie 2.2 – Udržateľnosť expozície rozpočtu EÚ 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia priebežne monitoruje riziká súvisiace s podmienenými záväzkami a v prípade potreby ich 
pravidelne prerokúva (zvyčajne každé dva mesiace) v Riadiacom výbore pre podmienené záväzky. 
Riziká súvisiace s podmienenými záväzkami sa každoročne uvádzajú v oddiele 41.5 správy, ako sa 
vyžaduje podľa finančného výkazníctva. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 3 – PRÍJMY“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia víta, že Európsky dvor audítorov (EDA) sa domnieva, že v príjmoch sa naďalej 
nenachádzajú významné chyby a že preskúmané systémy týkajúce sa príjmov boli vo všeobecnosti 
účinné. 

Komisia sa bude zaoberať problémami, ktoré EDA identifikoval. Pokiaľ ide o tradičné vlastné 
zdroje (TVZ) a vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH), Komisia bude 
pokračovať v zintenzívňovaní následných kontrol dlhodobo nevyriešených otvorených bodov 
v súvislosti s TVZ a v rušení výhrad k DPH, ak je to možné. Vykoná následné kontroly nedostatkov 
účtovania TVZ zistených pri auditoch EDA v Írsku, vo Švédsku a v Taliansku. Nezrovnalosti 
v účtovaní TVZ v Taliansku sa môžu posudzovať v rámci konania o nesplnení povinnosti, ak sa 
v stanovených lehotách nenájde žiadne riešenie. Nevrátené sumy na účte B sa budú aj naďalej 
podrobne monitorovať vo všetkých členských štátoch, a to okrem bežného programu inšpekcií aj 
prostredníctvom cielených administratívnych kontrol účtovania TVZ. 

Pokiaľ ide o DPH, Komisia začne preskúmanie svojich operačných postupov v polovici roku 2023, 
pričom využije odborné znalosti získané z fungovania nedávno zjednodušeného vlastného zdroja 
založeného na DPH. Komisia bude medzičasom pokračovať v skúmaní výhrad v kontexte inšpekčnej 
činnosti a podľa potreby využije dostupné nástroje na určenie lehôt pre vnútroštátne orgány. 

Pokiaľ ide o vlastné zdroje založené na HND, Komisia bude pokračovať v spolupráci s členskými 
štátmi v záujme ďalšieho zlepšenia včasnosti procesu overovania vlastných zdrojov založených na 
HND, aby mohla uzavrieť súčasný cyklus overovania do konca roku 2024. Eurostat zaviedol systém 
monitorovania súladu členských štátov s právnymi požiadavkami a informuje zainteresované strany 
o stave výhrad k HND transparentným spôsobom.

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

3.8. Komisia uplatnila metodiku na zostavovanie rozpočtu v súvislosti s aktualizáciami korekcií

Spojeného kráľovstva na roky 2017 až 2019, ktorá zohľadňuje právne a rozpočtové dôsledky 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit). Od roku 2021 aktualizácie korekcií Spojeného 
kráľovstva už nie sú súčasťou systému vlastných zdrojov. Preto sa metodika financovania korekcií 
Spojeného kráľovstva, ktorá existovala do roku 2021, už neuplatňovala. 

Po brexite sú aktualizácie korekcií Spojeného kráľovstva súčasťou finančného vyrovnania podľa 
dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva. Zodpovedajúce sumy príspevkov Spojeného kráľovstva sa 
do rozpočtu EÚ zahŕňajú ako „iné príjmy“, a nie vlastné zdroje. Týmto zaobchádzaním s príspevkami 
Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ po brexite sa v skutočnosti zachováva jednotné 
zaobchádzanie s „inými príjmami“ a integrita systému vlastných zdrojov. 
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PRESKÚMANIE ZLOŽIEK SYSTÉMOV VNÚTORNEJ KONTROLY 

Účtovanie a riadenie TVZ členskými štátmi 

3.10. – 3.11. a rámček 3.1. 

Pokiaľ ide o nedostatky identifikované v Taliansku, vyvíja sa IT projekt s cieľom riešiť nezrovnalosti 
v účtovaní TVZ do konca júna 2022. Listom z 29. apríla 2022 talianske orgány informovali útvary 
Komisie, že prebieha prvá fáza implementácie nového systému. Komisia podrobne sleduje pokrok 
vo vykonávaní akčného plánu Talianska. Táto otázka bude predmetom posúdenia v rámci konania 
o nesplnení povinnosti, ako sa stanovuje v článku 258 ZFEÚ, v prípade, že budú pretrvávať
nezrovnalosti medzi výkazom vybraného cla a výkazom stanoveného, ale zatiaľ nevybraného cla
(takzvané výkazy z účtov A a B) po uplynutí lehoty v polovici júna 2022.

3.12. Komisia vykoná následné kontroly v súvislosti s problémami, ktoré EDA identifikoval pri

auditoch v Írsku, vo Švédsku a v Taliansku, pokiaľ ide o spôsob, akým vnútroštátne colné orgány 
spravujú ešte nevybrané clá. Vykoná ich v rámci svojich bežných následných kontrol týkajúcich sa 
predbežných zistení EDA a od týchto členských štátov sa bude vyžadovať prijatie primeraných 
opatrení na riešenie a odstránenie zistených nedostatkov. 

Všeobecnejšie Komisia pripomína, že v účtoch tohto druhu (vymáhanie neuhradených colných dlhov 
alebo účet B) existuje vzhľadom na ich povahu vysoké riziko nedostatkov a zložitosti. Komisia bude 
naďalej skúmať účet B v rámci svojich inšpekcií TVZ. Okrem toho sa v roku 2022 spustil pilotný 
projekt na účely administratívnej kontroly otvorených prípadov týkajúcich sa účtu B popri bežných 
kontrolách Komisie na mieste. Administratívna kontrola pokrýva všetkých 27 členských štátov. 

Riadenie rizík TVZ a zníženie výpadku ciel 

3.13. Všeobecne v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 boli colné orgány nútené zmeniť

priority a odložiť určité činnosti, aby sa mohli zamerať na reakciu na pandémiu a vykonávať 
potrebné opatrenia na uľahčenie obchodu, najmä pokiaľ ide o osobné ochranné prostriedky. 

Na základe odporúčaní v kľúčovej správe skupiny odborníkov predloženej 31. marca 2022 Európska 
komisia teraz pripravuje balík reforiem v colnej oblasti vrátane legislatívneho návrhu na revíziu 
Colného kódexu Únie do konca roka. Viaceré opatrenia z akčného plánu v colnej oblasti sa preto 
oneskorili, kým sa očakávali možné nové usmernenia v balíku. Z rovnakého dôvodu sa očakáva, že 
posúdenie vplyvu v rámci opatrenia 17 sa ukončí o rok skôr (koncom roka 2022 namiesto roka 
2023). 

Pokiaľ ide o revíziu stratégie riadenia colných rizík, Komisia pracuje na príprave novej stratégie 
a sprievodného akčného plánu tým, že identifikuje možné opatrenia, ktoré sa majú zahrnúť. 

V novej stratégii riadenia colných rizík sa však budú musieť zohľadniť možné nové usmernenia 
a opatrenia zahrnuté v novom legislatívnom balíku v colnej oblasti, ktorý sa predloží do konca roka 
2022. 

3.14. Tím zástupcov Únie v Severnom Írsku zabezpečuje prísny dohľad nad správnym

vykonávaním a jeho monitorovanie, dodržiavanie pravidiel EÚ a ich presadzovanie orgánmi 
Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Severnému Írsku. Spojené kráľovstvo však v reálnom čase 
neposkytuje prístup k IT systémom obsahujúcim relevantné colné údaje v súlade s rozhodnutím 
spoločného výboru č. 6/2020. Zástupcom Únie sa poskytujú len obmedzené informácie a posteriori 
na týždennej a mesačnej báze, čím sú obmedzené ich práva. 
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Výhrady k DPH a otvorené body v súvislosti s TVZ 

3.15. Ako EDA správne zdôraznil, počet otvorených bodov v súvislosti s TVZ k 31. decembru 2021

sa znížil, zatiaľ čo počet dlhodobo nevyriešených bodov zostal stabilný. Komisia chce poukázať na 
jasný pokles dlhodobo nevyriešených otvorených bodov, ktoré vznikli pred rokom 2014, v priebehu 
trojročného obdobia 2019 – 2021 (pokles z 34 % na 19 %). Pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri 
uzatváraní dlhodobo nevyriešených bodov, potvrdzuje pokles takýchto bodov o 47 % (zo 122 
otvorených bodov na konci roka 2019 na 58 na konci roka 2021). 

Pokiaľ ide o DPH, Komisia uznáva zistenie EDA, že rušenie výhrad k DPH sa zlepšilo, a chce 
zdôrazniť, že jedna pätina všetkých výhrad sa zrušila za jediný rok, čo sa považuje za veľmi dobrý 
výsledok, a to aj preto, že rušenie výhrad závisí od spolupráce členských štátov. 

3.16. Nariadením sa nedelegujú žiadne právomoci na inšpektorov Komisie, pokiaľ ide

o stanovenie formálnych lehôt počas inšpekcie. V právnych predpisoch sa Komisii poskytujú len dva
nástroje uvedené v článku 9 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Rady č. 1553/89. Patrí sem
stanovenie lehoty s úrokom z omeškania po uplynutí tejto lehoty alebo začatie postupu v prípade
nesplnenia povinnosti. Uvedené nástroje však možno použiť, až keď nie je možné dosiahnuť dohodu
s členským štátom.

Komisia bude medzičasom pokračovať v skúmaní výhrad v kontexte inšpekčnej činnosti a podľa 
potreby využije dostupné nástroje na určenie lehôt pre vnútroštátne orgány. 

3.17. Komisia naďalej úspešne zintenzívňuje následnú kontrolu otvorených bodov v súvislosti

s TVZ s prioritou dlhodobo nevyriešených bodov s potenciálnym finančným vplyvom. Je však 
potrebné zdôrazniť, že urýchlenie uzatvárania otvorených bodov závisí aj od spolupráce členských 
štátov. Okrem aktualizovaných interných postupov Komisia v roku 2022 sformalizovala svoje 
interné lehoty pre následné opatrenia v súvislosti s odpoveďami členských štátov. 

Okrem toho v dôsledku právnych ustanovení zakotvených v novom nariadení o sprístupňovaní 
vlastných zdrojov1 týkajúcich sa postupu preskúmania, ktorý sa má vykonať v prísnych a zákonných 
lehotách, a každoročných stretnutí na vysokej úrovni medzi útvarmi Komisie a členskými štátmi 
v súvislosti s pretrvávajúcimi nezhodami sa napokon skráti dĺžka písomných výmen medzi 
členskými štátmi a Komisiou a prispejú k zrýchleniu a prioritizácii pri uzatváraní dlhodobo 
nevyriešených otvorených bodov s veľkým finančným vplyvom. 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 3.27. 

Práca Komisie v súvislosti s HND 

3.18. Po tom, ako Komisia (Eurostat) prijala opatrenia s cieľom pripomenúť členským štátom ich

zodpovednosť poskytovať aktualizované súpisy k HND a spracovateľské tabuľky, ku koncu apríla 
2022 predložili uvedené dokumenty všetky členské štáty okrem jedného. Komisia v súčasnosti 
pracuje na zrušení príslušných všeobecných výhrad k DPH. Eurostat je naďalej v kontakte s Maltou, 
pokiaľ ide o predloženie jej súpisu k HND a spracovateľských tabuliek. 

3.19. Komisia prikladá veľký význam podrobnému monitorovaniu lehôt na predloženie práce

týkajúcej sa výhrad k HND členskými štátmi. Eurostat zaviedol systém monitorovania súladu 

1 NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) 2022/615 z 5. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 
č. 609/2014. 
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členských štátov s právnymi požiadavkami (vrátane zasielania pripomienok podľa potreby) 
a informuje zainteresované strany o aktuálnom stave výhrad k HND transparentným spôsobom. 

Dostupnosť potrebných usmernení k dvom prierezovým výhradám k HND ovplyvnila zložitosť 
problémov a rozsiahla koordinácia v rámci rôznych štatistických oblastí. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI 

3.22. V konkrétnom prípade stratégie kontroly pri určovaní colnej hodnoty väčšina členských

štátov vykonala významné zlepšenia svojich systémov a postupov, odkedy sa uskutočnila prvá 
cielená inšpekcia TVZ. Odráža sa to aj v písomných výmenách medzi Komisiou a členskými štátmi 
v rámci formálnych krokov v nadväznosti na správy a v značnom poklese celkových odhadovaných 
strát TVZ z dôvodu podhodnotenia. 

Otvorené body sa týkajú najmä finančného monitorovania strát TVZ, ku ktorým došlo v minulosti, 
a nie pretrvávajúcich nedostatkov v stratégii kontroly pri určovaní colnej hodnoty. 

A napokon treba zdôrazniť, že žiadosti, ktoré Komisia adresovala členským štátom, nie sú vždy 
okamžite uplatniteľné (IT obmedzenia, zmena právnych predpisov a/alebo postupov), a teda na 
vykonanie zmien vyvolaných správami o inšpekciách je potrebné primerané časové obdobie. 

3.23. Pokiaľ ide o rozsudok týkajúci sa podhodnotenia v Spojenom kráľovstve, Súdny dvor

Európskej únie potvrdil systematické nedostatky v Spojenom kráľovstve počas celého obdobia 
neplnenia povinností a zodpovednosť Spojeného kráľovstva za vzniknuté straty TVZ. Súdny dvor 
Európskej únie ďalej podporil jednotné uplatňovanie štatistickej metódy počas celého obdobia 
neplnenia povinností (rovnako ako Komisia), ale nariadil, aby sa zohľadnili niektoré dodatočné 
aspekty. 

Vzhľadom na bezprecedentnú povahu kvantifikácie strát TVZ a skutočnosť, že Súdny dvor 
v rozsudku jasne neuviedol žiadnu skutočnú sumu stratených TVZ, Spojené kráľovstvo a/alebo 
členské štáty môžu rovnako napadnúť prepočet Komisie, potenciálne na Súdnom dvore Európskej 
únie. Na konečnú kvantifikáciu preto bude pravdepodobne potrebný značný čas. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Závery 

3.24. Komisia vykoná v súvislosti s problémami, ktoré boli zistené pri auditoch EDA v Írsku, vo

Švédsku a v Taliansku, následnú kontrolu v rámci svojich bežných následných kontrol týkajúcich sa 
zistení EDA a od týchto členských štátov sa bude vyžadovať prijatie primeraných opatrení na 
riešenie a odstránenie zistených nedostatkov. Osobitná pozornosť sa bude venovať vykonávaniu 
akčného plánu Talianska na riešenie nezrovnalostí medzi účtami TVZ. 

Komisia bude naďalej zintenzívňovať následnú kontrolu otvorených bodov v súvislosti s TVZ 
s prioritou dlhodobo nevyriešených bodov s potenciálnym finančným vplyvom. 

Pokiaľ ide o DPH, Komisia preskúma operačné postupy na základe nového zjednodušeného 
a zmeneného nariadenia Rady č. 1553/89. Toto preskúmanie by sa začalo v druhej polovici roku 
2023 po tom, ako sa zhromaždia operačné skúsenosti z nového zjednodušeného vlastného zdroja 
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založeného na DPH a v rámci nového platného právneho rámca. Komisia bude medzičasom 
pokračovať v skúmaní výhrad v kontexte inšpekčnej činnosti a podľa potreby využije dostupné 
nástroje na určenie lehôt pre vnútroštátne orgány. 

3.25. Zatiaľ čo celkovým cieľom akčného plánu v colnej oblasti nie je znížiť výpadok ciel,

zámerom viacerých opatrení v akčnom pláne, najmä v súvislosti s riadením rizika (opatrenie 1 
Spoločné analytické spôsobilosti a opatrenie 2 Nová stratégia riadenia colných rizík) 
a elektronickým obchodom (opatrenia 3 a 4), je významne prispieť k tomuto cieľu. Pozri aj odpoveď 
Komisie na bod 3.13 týkajúci sa pokroku pri vykonávaní opatrenia 2. 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vo výročných správach za roky 

2018 a 2019 

3.26. Komisia víta posúdenie EDA týkajúce sa kladného hodnotenia a posilnenie monitorovania

výkazov účtov TVZ a že odporúčanie 4.2 z výročnej správy za rok 2018 sa považuje za vykonané 
v plnej miere. 

Prístupom založeným na vysokom riziku, ktorý sa uplatňuje na výber tém inšpekcie a krajín a opiera 
sa o analýzu skutočných údajov, sa vykonáva odporúčanie 4.1 z výročnej správy za rok 2018. 

S cieľom vykonať odporúčanie EDA v plnej miere Komisia v rokoch 2020 a 2021 zamerala svoje 
inšpekčné činnosti (v súvislosti s 27 členskými štátmi a so Spojeným kráľovstvom) na spoľahlivosť 
účtov TVZ a súvisiacich výkazov. Okrem toho a z vlastnej iniciatívy Komisie sa v roku 2022 popri 
bežnom programe inšpekcií vykonávajú cielené administratívne kontroly účtovania TVZ vo všetkých 
členských štátoch. A napokon všetky výkazy TVZ sa kontrolujú na mesačnej alebo štvrťročnej báze 
s cieľom identifikovať potenciálne nezvyčajné pohyby a členské štáty sú bezodkladne kontaktované, 
aby poskytli potrebné vysvetlenia. 

3.27. Pokiaľ ide o odporúčanie 1 z výročnej správy za rok 2019 v súvislosti s vymedzením

rizikových prevádzkovateľov, v rámci „spoločných analytických spôsobilostí“ sa pracovalo 
s informáciami dostupnými v databáze „Surveillance III“. Okrem vymedzenia algoritmov 
a preskúmania dostupnosti údajov prebieha čistenie údajov súbežne s prácou na IT infraštruktúre. 

Pokiaľ ide o odporúčanie 2 z výročnej správy za rok 2019, pozri odpoveď Komisie na bod 3.17. 

Odporúčanie 1 – Prijať opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti výkazov TVZ 

Talianska 

Komisia prijíma toto odporúčanie a nezrovnalosti v účtovaní TVZ v Taliansku posúdi v rámci konania 
o nesplnení povinnosti, ak sa tento problém nevyrieši v lehote stanovenej Talianskom a EDA.

Odporúčanie 2 – Zlepšiť riadenie výhrad k DPH 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia plánuje včas preskúmať svoje operačné postupy. Výrazné zjednodušenie nariadenia Rady 
č. 1553/89 však nadobudlo účinnosť až na začiatku rozpočtového roka 2021. Výkazy DPH podľa 
zmeneného nariadenia sa prvýkrát predložia do 31. júla 2022. Začiatok tohto preskúmania sa 
plánuje po tom, ako sa zhromaždia operačné skúsenosti z práce s novými a zjednodušenými 
výkazmi a novým právnym rámcom. 
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Komisia bude medzičasom pokračovať v skúmaní výhrad v kontexte inšpekčnej činnosti a podľa 
potreby využije dostupné nástroje na určenie lehôt pre vnútroštátne orgány. 

Odporúčanie 3 – Zlepšiť posudzovanie finančných rizík v colnej oblasti 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 4 – JEDNOTNÝ TRH, INOVÁCIE A DIGITÁLNA 

EKONOMIKA“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

V programe Horizont Európa, najväčšom programe pre výskum a inovácie s rozpočtom 
95,5 miliardy EUR, Komisia využíva skúsenosti získané v rámci programu Horizont 2020 a pokračuje 
v uplatňovaní svojej politiky zjednodušovania. V rámci programu Horizont Európa sa používa 
štandardná vzorová dohoda o grante pre všetky programy financovania z prostriedkov EÚ, 
v širokom rozsahu sa využíva zjednodušené vykazovanie nákladov (jednotkové náklady, paušálna 
sadzba a jednorazové platby), využívajú sa jednoduchšie systémy uhrádzania nákladov vo vhodných 
oblastiach a uplatňuje sa zjednodušený systém auditu. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

4.6. Komisia berie na vedomie chybovosť vypočítanú Európskym dvorom audítorov a na základe

zistených problémov prijme opatrenia. 

Komisia ďalej odkazuje na svoj vlastný odhad chybovosti v okruhu VFR, ako sa uvádza vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti (pozri aj odpoveď na bod 4.29). 

V prípade výdavkov na výskum a inovácie sa chybovosť vypočíta na základe auditov vykonaných 
počas viacročného finančného obdobia, t. j. na základe 418 štatisticky reprezentatívnych 
kontrolovaných žiadostí o preplatenie nákladov, ktoré zahŕňajú výkazy nákladov od začiatku 
rámcového programu Horizont 2020, a 170 auditov vykonaných v rámci Nástroja na prepájanie 
Európy (NPE). Inými slovami, Komisia sa rozhodla vykonávať viacročné stratégie v oblasti kontroly, 
pričom stanoví kumulatívnu chybovosť platnú pre celé trvanie programu. V prípade programu 
Horizont 2020 Komisia upravila pôvodne odhadovanú zvyškovú chybovosť na základe 1 304 
kontrolovaných účastí ukončených v rokoch 2020 a 2021. 

Pokiaľ ide o údaje uvedené na ilustrácii 4.3, kde je zobrazené rozdelenie chybovosti podľa typu 
chýb, Komisia sa nedomnieva, že zúčtovanie predbežného financovania pre Agentúru Európskej 
únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) by bolo ovplyvnené 
nedodržiavaním pravidiel verejného obstarávania. 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 4.9 písm. a). 

4.7. Rámcové programy pre výskum a inováciu sa za posledných desať rokov značne zjednodušili.

Financovanie založené na skutočných nákladoch však zostáva pomerne zložité a náchylné na chyby, 
pretože je potrebné zohľadniť širokú škálu žiadostí a účtovných postupov. 

Preto existujú dve dôležité opatrenia na ďalšie zjednodušenie programu Horizont Európa, a to 
zvýšené využívanie jednorazových platieb (po úspešnom pilotnom projekte v rámci programu 
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Horizont 2020) a systém jednotkových nákladov určený na osobné náklady, ktorý je k dispozícii 
v rámci akéhokoľvek grantu. 

Financovanie prostredníctvom jednorazových platieb sa zavádza postupne, pričom prvá významná 
vlna sa očakáva v pracovnom programe na roky 2023 – 2024. Systém jednotkových nákladov 
určený na osobné náklady (v súčasnosti sa vyvíja) má obrovský potenciál, pretože osobné náklady 
predstavujú viac ako 60 % rozpočtu priemerného grantu a sú jednoznačne najväčším zdrojom chýb. 

Súbežne Komisia poskytuje podporu žiadateľom v rámci programu Horizont Európa prostredníctvom 
komunikačných kampaní a seminárov, pričom sa zameriava na väčší počet prijímateľov, ktorí sú 
náchylnejší na chyby, akými sú malé a stredné podniky a noví účastníci. 

4.8. Komisia neustále pracuje na zjednodušovaní. Napriek opatreniam Komisie zameraným na

systematické, rozsiahle a cielené komunikačné kampane však stále existujú určité druhy 
prijímateľov, ako sú malé a stredné podniky a noví účastníci, ktorí sú náchylnejší na chyby. Účasť 
týchto prijímateľov je však významná pre úspech rámcového programu. 

Komisia berie na vedomie, že podiel programu Horizont 2020 a 7. RP na celkovej chybovosti je nižší 
ako v minulom roku. 

4.9 písm. a) Pokiaľ ide o dva prípady nezrovnalostí v postupoch verejného obstarávania, na

ktoré poukázal EDA, Komisia zdôrazňuje tieto skutočnosti: 

Prípad v rámci NPE sa týka situácie, keď vnútroštátny súd vyhlásil postup verejného obstarávania 
za nezákonný, pričom zmluvu nevyhlásil za neplatnú. Keďže zmluva zostala v platnosti a práce sa 
skutočne vykonali, Komisia musela posúdiť oprávnené náklady a vykonať príslušné platby. 

Pokiaľ ide o druhý prípad, Komisia berie na vedomie chybu vo verejnom obstarávaní zistenú v rámci 
Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) v roku 
2020, ale nedomnieva sa, že kontrolovaná platba Komisie v roku 2021, pokiaľ ide o zúčtovanie 
predbežného financovania príspevku EÚ pre agentúru ACER, je ovplyvnená touto chybou. K chybe, 
ktorú uviedol EDA, došlo na úrovni agentúry v súvislosti s postupom verejného obstarávania, za 
ktorý je zodpovedný povoľujúci úradník agentúry. Komisia pripomína, že na základe účtu výsledku 
hospodárenia vypláca agentúre vyrovnávací príspevok. Komisia nemala inú možnosť, ako zúčtovať 
predbežné financovanie týkajúce sa príspevku EÚ, keďže všetky právne podmienky na zúčtovanie 
boli splnené. 

4.10. – 4.11. Komisia berie na vedomie prípady vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili

prijímatelia a o ktorých útvary Komisie nevedeli, keďže audítori najatí prijímateľmi (audítori 
osvedčení o finančných výkazoch), ich neodhalili v rámci svojho mandátu. 

Osvedčenia o finančných výkazoch vydané audítormi osvedčení o finančných výkazoch pokrývajú 
celkovú výšku grantu požadovaného účastníkom a potvrdzuje sa nimi ex ante oprávnenosť žiadostí 
o preplatenie nákladov, ktoré má Komisia následne uhradiť.

Komisia uznáva nedostatky a v záujme ďalšieho zlepšovania kvality a spoľahlivosti osvedčení 
o finančných výkazoch organizuje cielené webové semináre určené audítorom osvedčení
o finančných výkazoch s cieľom zvýšiť informovanosť o najčastejších chybách počas auditov (napr.
osobné náklady, subdodávky a iné priame náklady atď.).
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Okrem zrozumiteľného vzoru pre osvedčenia o audite programu Horizont 2020 Komisia poskytuje 
audítorom osvedčení o finančných výkazoch spätnú väzbu, keď sa v osvedčeniach o finančných 
výkazoch zistia chyby prostredníctvom ex post finančných auditov. 

Informačná služba pre oblasť výskumu napokon poskytuje audítorom osvedčení o finančných 
výkazoch usmernenia prostredníctvom online žiadostí. 

Neoprávnené osobné náklady 

4.12. Program Horizont 2020 bol krokom vpred pri zjednodušovaní a harmonizácii pravidiel

uhrádzania vzniknutých nákladov. Hlavným zdrojom chýb však zostali osobné náklady. Je to zrejme, 
prinajmenšom čiastočne, logickým dôsledkom skutočnosti, že osobné náklady predstavujú najväčší 
podiel z celkových nákladov vykazovaných prijímateľmi v rámci programu Horizont 2020. 

Komisia uznáva tento nedostatok a pre súčasný viacročný finančný rámec (na roky 2021 – 2027), 
ktorý zahŕňa program Horizont Európa, vypracovala podnikovú vzorovú dohodu o grante, v ktorej sa 
počíta s jednoduchou metódou účtovania osobných nákladov na základe výpočtu dennej sadzby, 
ktorá nahradí metódu náchylnú na chyby použitú v rámci programu Horizont 2020. 

Okrem toho a v súlade so zisteniami uvedenými v správe EDA za rok 2020 Komisia zintenzívnila 
frekvenciu svojich školení a osvetových činností (pozri aj odpovede na body 4.11, 4.20 
a odporúčanie 4.1). 

Komisia v roku 2021 zorganizovala sedem webinárov o tom, ako sa vyhnúť chybám pri vykazovaní 
osobných nákladov, pokiaľ ide o granty v rámci programu Horizont 2020. Osobitne boli pozvané 
MSP a noví účastníci v súvislosti s grantmi, v prípade ktorých sa blížia ich príslušné obdobia 
vykazovania. Komisia počas týchto podujatí (ktoré sa v roku 2022 naďalej konajú každé dva 
mesiace) nabáda na využívanie sprievodcu osobnými nákladmi. 

Komisia okrem toho zorganizovala webinár určený projektovým úradníkom a finančným úradníkom, 
v ktorom útvary Komisie a EDA vystúpili s prezentáciami, čím zvýšili informovanosť o význame 
zníženia chybovosti v programe Horizont 2020. Toto podujatie zahŕňalo vyčerpávajúcu prezentáciu 
dostupných nástrojov (IT nástrojov, usmernení, školení, webinárov) na vykonávanie ex ante kontrol. 

Výpočet hodinových sadzieb 

4.13. Na výpočet hodinových sadzieb sa naďalej kladie dôraz v rámci osvetových činností, ktoré

pravidelne organizuje Komisia (pozri odpoveď na bod 4.12). 

Rozsiahle využívanie sprievodcu osobnými nákladmi by pomohlo prijímateľom správne vykázať 
svoje osobné náklady. Okrem toho sa prijímatelia vyzývajú, aby využívali informačnú službu pre 
oblasť výskumu a priamo požiadali o objasnenie praktických otázok súvisiacich s riadením grantov. 

4.15. Metóda výpočtu ročných hodinových sadzieb v rámci programu Horizont 2020 vychádza

z posledného ukončeného rozpočtového roku, v ktorom sa zohľadňujú štátne sviatky a trinásty 
mesačný plat. Komisia to považovala za spoľahlivého čitateľa. V prípade období, ktoré nezahŕňajú 
celý rozpočtový rok, sa v skutočnosti môžu vyskytnúť rozdiely v hodinovej sadzbe tej istej osoby, ale 
prijímatelia sa môžu rozhodnúť pre zjednodušený spoločný počet produktívnych hodín, ktorý 
zabraňuje riziku nezrovnalostí. 

Táto metóda výpočtu sa zmenila a zjednodušila v prípade programu Horizont Európa, pričom sa 
jednotná sadzba vypočíta za obdobie vykazovania. 

304



4.16. Anotovaná vzorová dohoda o grante obsahuje praktické príklady týkajúce sa bonusov

a výpočtu produktívnych hodín. Pokiaľ ide o druhú uvedenú skutočnosť, prijímatelia majú možnosť 
uplatniť štandardný počet produktívnych hodín, čím sa zníži riziko chýb. Túto možnosť podporuje 
Komisia počas vykonávania programu. 

Vykazovanie času 

4.17. Komisia v rámci programu Horizont Európa zjednodušila aj formálne požiadavky týkajúce sa

zaznamenávania času pre osobné náklady súvisiace s projektom. Nedostatky v zaznamenávaní času 
v prípade zamestnancov v rámci projektov sa však teoreticky môžu stále vyskytnúť v rámci grantov, 
ako je zrejmé z príkladov uvádzaných EDA. 

S cieľom riešiť nesprávne zaznamenávanie času Komisia sprístupnila účastníkom rôzne 
usmerňovacie dokumenty so zameraním na povinný charakter zaznamenávania hodín venovaných 
vykonávaniu opatrenia. Cieľom zavedenia vyhlásenia pre osoby, ktoré pracujú výlučne na opatrení, 
bolo zjednodušenie postupov. Audítori najatí prijímateľmi takisto dostali pokyn, aby pri poskytovaní 
osvedčenia o finančnom výkaze overili existenciu náležitých systémov vedenia záznamov. 

Úpravy predchádzajúcich období vykazovania a iné chyby v osobných nákladoch 

4.18. Komisia uznáva ťažkosti, ktoré môžu vyplynúť zo spôsobu výpočtu hodinovej sadzby, a to

najmä pre nových účastníkov programu. Žiadna úprava finančných výkazov by sa však nemala 
uskutočniť bez náležitého dôvodu a opodstatnenia. 

4.19. Komisia do svojich usmernení k ex ante kontrolám programu Horizont 2020 týkajúcich sa

priebežných platieb a platieb zostatku zahrnula osobitný prehľad o riziku venovaný rizikám, ktoré 
uvádza EDA (použitie rozpočtových namiesto skutočných nákladov, nesprávne vypočítaná hodinová 
sadzba, nenáležité zaznamenávanie času, neplánované náklady na subdodávky). 

Školenie hlavných aktérov zapojených do zavádzania ex ante kontrol už prebieha. 

Čo sa týka osobitného prípadu týkajúceho sa oprávnenosti skúseného výskumného pracovníka na 
udelenie grantu MSCA, Komisia berie na vedomie zvláštnosť opísaného ojedinelého prípadu, ktorý 
by sa nemal považovať za príklad častej chyby. 

Rámček 4.2 – Príklad neoprávneného skúseného výskumného pracovníka, 
ktorý získal individuálne štipendiá v rámci akcie Marie Curie-Skłodowskej 

V súvislosti s opatreniami prijatými Komisiou na základe zistenia EDA uvedeného v rámčeku 4.2 

prijímateľ tvrdí, že výskumný pracovník absolvoval dodatočnú neplatenú prax v oblasti výskumu 

vykonávanú na plný pracovný čas, a to pred začiatkom svojho doktorandského štúdia. 

Prax v oblasti výskumu v ekvivalente plného pracovného času sa počíta od dátumu, keď výskumný 

pracovník získal titul, ktorý by ho formálne oprávňoval nastúpiť na doktorandské štúdium. 

Celková prax v oblasti výskumu pred termínom výzvy na predloženie návrhov je teda dlhšia ako 

štyri roky a môže byť v súlade s druhou podmienkou oprávnenosti vymedzenou v pracovnom 

programe. 

Hoci tieto dodatočné podrobnosti neboli poskytnuté v čase podania žiadosti, Komisia ich musí 

preskúmať, pretože môžu mať významný vplyv na oprávnenosť a vymožiteľnosť grantu. 

Komisia analyzuje dodatočné dôkazy, ktoré poskytol prijímateľ na podporu svojho tvrdenia. 
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Problémy týkajúce sa súkromných subjektov, najmä MSP a nových účastníkov 

4.20. – 4.21. Komisia súhlasí s názorom EDA (podloženým štatistickými dôkazmi), že MSP

(a noví účastníci) sú prijímateľmi, ktorí sú najviac náchylní na chyby. Ich účasť, ktorá je nevyhnutná 
pre úspech programu, však Komisia podporuje na všetkých úrovniach. 

V záujme zmiernenia tohto problému sa Komisia zameriava najmä na nových účastníkov a MSP, 
pričom ich individuálne pozýva, aby sa zúčastňovali na jej online informačných kampaniach 
zameraných na predchádzanie chybám pri vykazovaní nákladov v rámci programu Horizont 2020 
(pozri aj odpoveď na bod 4.12). 

Chyby v iných priamych nákladoch 

4.22. Komisia uznáva výskyt chýb súvisiacich s odpismi a do svojich usmernení k ex ante

kontrolám už zahrnula posilnenú kontrolu špecifickú pre typ rizika „náklady na vybavenie, ktoré nie 
sú vykázané ako náklady na odpisy“. 

Rámček 4.3 – Náklady na práce nárokované a uhradené dvakrát 

Komisia uznáva výskyt jedného prípadu dvojitej úhrady a potvrdzuje, že už boli prijaté nápravné 

opatrenia: Komisia 25. mája 2022 zaslala dotknutému prijímateľovi list s predbežným oznámením 

s cieľom vymáhať neoprávnene nárokovanú sumu, ktorá sa bude vymáhať v nadchádzajúcich 

týždňoch. 

PRESKÚMANIE IT SYSTÉMOV PRE GRANTY NA VÝSKUM 

4.23. Systém eGrants suite je kľúčovým IT nástrojom na riadenie grantov, pokiaľ ide o rámcové

programy pre výskum a inováciu. Pokrýva celý cyklus grantov a zohráva kľúčovú úlohu pri 
operačnom a finančnom monitorovaní programu Horizont 2020 a programu Horizont Európa ako 
jeho nástupcu. 

4.24. Systém eGrants suite je takisto kľúčovým nástrojom na monitorovanie projektov, pričom je

prepojený s ABAC, IT nástrojom Komisie pre účtovníctvo, ktorým sa zabezpečuje konzistentnosť 
finančných informácií. 

4.25. Sprievodca osobnými nákladmi je v skutočnosti systematicky propagovaný v rámci všetkých

činností súvisiacich s programom Horizont 2020. Účastníci prebiehajúcich grantov, a najmä 
opakujúci sa prijímatelia, ho však veľmi často nevyužívajú. V tejto fáze programu je 
nepravdepodobné, že Komisia bude schopná výrazne zvýšiť percentuálny podiel používateľov. 

4.26. Komisia automatizovala riadenie grantov v rámci programu Horizont 2020 a táto

digitalizácia bude ďalej pokračovať v rámci programu Horizont Európa. 

V súvislosti s ex post auditmi sa v IT systémoch Komisie vedú záznamy o všetkých dokumentoch 
zhromaždených počas auditov. Tieto systémy zahŕňajú aj potrebné finančné údaje z účtovných 
systémov auditovaných subjektov, ktoré súvisia s kontrolovanými projektmi. Údaje o účtovníctve 
a faktúrach sú preto k dispozícii pre ex post finančné audity. 
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Prepojenie účtovných systémov prijímateľov v rámci programu Horizont 2020 so systémom 
vykazovania Sygma by nebolo technicky uskutočniteľné. Keďže prijímatelia sú autonómne subjekty, 
ktoré nie sú pod kontrolou Komisie, takéto automatické získavanie dokumentov by navyše vyvolalo 
právne problémy. Plánujú sa ex post audity s cieľom zaručiť primerané pokrytie vzoriek. 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY 
RIADENIA 

4.28. Komisia víta pripomienku EDA, že preskúmané výročné správy o činnosti poskytujú verný

obraz o finančnom riadení príslušných GR/výkonných agentúr z hľadiska správnosti príslušných 
transakcií. 

4.29. Vo výročnej správe o činnosti GR RTD sa uvádza riziko pri platbe v rámci celej skupiny pre

výskum a inováciu na úrovni 2,29 % a zvyšková chybovosť v rámci GR RTD na úrovni 1,67 %. 

Táto chybovosť sa vypočítava na základe výsledkov 1 304 účastí kontrolovaných Komisiou v rámci 
programu Horizont 2020, ktoré sú k dispozícii pri vypracúvaní výročnej správy o činnosti. Na základe 
toho je Komisia presvedčená o výsledku chybovosti, ktorú vypočítala v súlade so svojou metodikou. 

Komisia sa zaoberala pripomienkami EDA, ktoré sa týkajú výpočtu chybovosti, a víta uznanie EDA. 

4.30. Pokiaľ ide o Komisiu, riziko pri platbe v rámci programu Horizont 2020 patrí do rozsahu

stanoveného vo finančnom výkaze pripojenom k nariadeniu o programe Horizont 2020 (chybovosť 
v rozsahu 2 % – 5 %, pričom zvyšková chybovosť sa čo najviac približuje úrovni 2 %). V tejto 
súvislosti preto nie je potrebná výhrada k výdavkom v rámci programu Horizont 2020. 

4.31. Stratégia ex post auditov týkajúca sa programu Horizont Európa sa zavedie

v nadchádzajúcich rokoch s cieľom dosiahnuť zvyškovú chybovosť nižšiu ako 2 %. 

4.32. Komisia sa zaviazala včas plne vykonávať odporúčania Útvaru pre vnútorný audit. Ako však

uvádza EDA, jedno „veľmi dôležité“ odporúčanie IAS bolo oneskorené z dôvodu oddialeného 
podpísania novej rámcovej zmluvy s externými audítorskými firmami (podpísané začiatkom roka 
2022). 

Pokiaľ ide o externé audítorské firmy najaté Útvarom pre spoločný audit, je potrebné poznamenať, 
že novou podpísanou rámcovou zmluvou sa zaviedli prísnejšie požiadavky na kvalitu, medzi ktoré 
patrí povinné školenie, ktoré predtým nebolo povinnosťou. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Závery 

4.37. – 4.38. Odhadovaná chybovosť uvádzaná Európskym dvorom audítorov, počítaná

každoročne, je jedným z ukazovateľov účinnosti uplatňovania výdavkov EÚ. 

Komisia v prípade výdavkov na výskum zároveň uplatňuje viacročnú stratégiu audítorskej kontroly 
ex post. Na základe toho útvary Komisie vypracovali odhad zvyškovej chybovosti, v ktorom 
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zohľadnili vymáhania, opravy a účinky všetkých ich kontrol a auditov počas obdobia vykonávania 
programu. 

Na základe vykonanej práce sa Komisia domnieva, že riziko pri platbe uvedené vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti za VFR 1 je pre chybovosť reprezentatívne (pozri body 4.6 a 4.29). Tento
odhad je založený na metodike, ktorá Komisii ako správcovi rozpočtu EÚ umožňuje identifikovať
oblasti s vysokým, so stredným a s nízkym rizikom a rozlišovať medzi nimi, a preto zamerať úsilie
Komisie na zmiernenie rizika.

V prípade programu Horizont 2020 zostáva riziko pri platbe (2,29 %) v rozsahu uvedenom 
v legislatívnom finančnom výkaze pripojenom k návrhu Komisie na zriadenie programu 
Horizont 2020. 

Čoraz častejšie využívanie jednorazových platieb a pokračujúci vývoj voliteľných jednotkových 
nákladov (jednotná denná sadzba na prijímateľa), čím sa nahrádzajú všetky výpočty osobných 
nákladov, prispejú v prípade programu Horizont Európa k zníženiu rizika chýb. 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vo výročných správach 

o činnosti za roky 2019 – 2020

4.39. Komisia sa domnieva, že všetky odporúčania z predchádzajúcich výročných správ EDA boli

v plnej miere vykonané, hoci bude potrebný určitý čas na realizáciu prijatých opatrení. 

Odporúčania 

Odporúčanie 4.1 – Využívanie sprievodcu osobnými nákladmi 

Komisia prijíma toto odporúčanie, ktoré sa v súčasnosti vykonáva. 

Komisia neustále nabáda na využívanie sprievodcu osobnými nákladmi prostredníctvom rôznych 
opatrení. Na portáli financovania a verejných súťaží sa v časti Online manuál k programu Horizont 
2020/Granty/Riadenie grantov/Pravidelné správy nachádza podrobná používateľská príručka. 

Sprievodca je prijímateľom k dispozícii v čase zakódovania nákladov v ich finančných výkazoch. 
Používanie sprievodcu sa propaguje vo všetkých webinároch zameraných na „vyhýbanie sa chybám 
pri vykazovaní osobných nákladov v rámci programu Horizont 2020“ v roku 2021 (celkovo sa 
zaznamenalo 98 783 zobrazení), ako aj na školeniach a stretnutiach s národnými kontaktnými 
miestami. 

Komisia pracuje na prispôsobení sprievodcu osobnými nákladmi programu Horizont Európa. 

Odporúčanie 4.2 – Usmernenia pre prijímateľov 

Komisia toto odporúčanie prijíma. Mimoriadne dôležité je zabezpečenie jasného pochopenia 
pravidiel programu Horizont Európa, a to najmä pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti nákladov. 

Komisia už začala vykonávať toto odporúčanie prostredníctvom: 

– osvetových a komunikačných podujatí, ktoré sa uskutočňujú už od začiatku programu Horizont
Európa, pričom sú zamerané na kľúčové rozdiely medzi programom Horizont 2020 a programom
Horizont Európa, najmä pokiaľ ide o aspekty oprávnenosti nákladov. Treba poznamenať, že sa už
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zorganizovali dva dni zamerané na koordinátorov, v rámci ktorých sa zaznamenalo viac ako 
170 000 zobrazení, 

– už zriadenej informačnej služby pre oblasť výskumu ako špecializovaného asistenčného centra,
ktoré poskytuje objasnenia a vysvetlenia týkajúce sa výskumných programov EÚ (vrátane programu
Horizont 2020 a programu Horizont Európa).

Odporúčanie 4.3 – Zlepšenia ex ante kontrol 

Komisia prijíma toto odporúčanie, ktoré sa vykonáva. 

Súčasné usmernenia k ex ante kontrolám programu Horizont 2020 týkajúcim sa priebežných platieb 
a platieb zostatku, ktoré sú k dispozícii v rámci GoFund, už zahŕňajú špecializované tematické 
„formuláre“, v ktorých sa riešia osobitné typy rizík. 

Jeden z týchto formulárov zahŕňa riziko „nesprávneho výpočtu hodinovej sadzby (použitie odhadov, 
nesprávny výpočet produktívnych hodín, bonusy nesprávne zahrnuté do hodinovej sadzby atď.)“. 

Toto odporúčanie sa poskytne členom výskumnej a inovačnej siete pre ex ante odborníkov (RINEC, 
skupina vytvorená v roku 2021, ktorej cieľom je výmena najlepších postupov a zjednodušenie ex 
ante kontrol), pričom sa opätovne zdôrazní význam tohto problému. 

Komisia takisto posúdi, či je uskutočniteľné doplniť vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, ktoré sa 
objavuje v čase vypĺňania finančných výkazov prijímateľov a pripomína sa im v ňom, že prepočet 
hodinových sadzieb nie je povolený. 

Odporúčanie 4.4 – Usmernenia určené nezávislým audítorom 

Komisia prijíma odporúčanie, ktoré sa vykonáva. 

Komisia ďalej zlepšila usmernenia pre audítorov osvedčení o finančných výkazoch tým, že na portáli 
financovania a verejných súťaží v časti YouTube sprístupnila sériu webinárov, v ktorých sa riešia 
najčastejšie chyby zistené počas auditov, ako aj kategórie nákladov, ktoré sú najviac náchylné na 
chyby. 

Komisia bude naďalej zvyšovať informovanosť audítorov osvedčení o finančných výkazoch. 

Odporúčanie 4.5 – Funkcie v systéme eGrants 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia sa bude naďalej usilovať o ďalšiu digitalizáciu, ktorá umožní zjednodušenie. Preto by bolo 
primerané očakávať budúce zlepšenie jej digitálnych nástrojov. V prípade ďalšieho rámcového 
programu pre výskum a inováciu Komisia posúdi, či je uskutočniteľné rozšíriť funkcie v systéme 
eGrants na posúdenie rizika a automatické kontroly v súlade so svojou politikou zjednodušovania. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 5 – SÚDRŽNOSŤ, ODOLNOSŤ A HODNOTY“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Politiku súdržnosti vykonávajú v rámci zdieľaného riadenia členské štáty prostredníctvom 
rôznorodých programov (415) a aktérov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, čoho 
výsledkom je viacvrstvový rámec uistenia. Riadiace orgány vyberajú operácie a overujú vykázané 
výdavky, čím slúžia ako prvá línia obrany pri prevencii a odhaľovaní nezrovnalostí. Kontrolnou 
vrstvou druhej úrovne sú orgány auditu, ktoré na základe systémových auditov a auditov 
reprezentatívnych vzoriek operácií potvrdzujú, či boli overovania zo strany riadiaceho orgánu účinné 
pri prevencii nezrovnalostí. Proces uistenia, ktorý vykonáva Komisia, je založený na všetkých 
výsledkoch auditov zhrnutých v balíkoch dokumentov na účely uistenia, ktoré obsahujú audítorské 
stanoviská a vykázanú chybovosť pre každý program, ako aj na ďalšej audítorskej práci Komisie 
s cieľom posúdiť účinnosť práce orgánov zodpovedných za programy a spoľahlivosť vykázaných 
audítorských stanovísk a chybovosti. 

Na pozadí tejto rôznorodej reality Komisia úplne transparentne poskytuje v príslušných výročných 
správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL: 

– podrobné posúdenie situácie každého programu, napr. účinnosť fungovania systémov riadenia
a kontroly a chybovosť, na základe všetkých dostupných výsledkov auditov (pozri grafy na strane 39
a 59 vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL za rok 2021, v uvedenom poradí),

– pre každý program potvrdenú chybovosť za predchádzajúci účtovný rok a najnovšiu vykázanú
chybovosť pred dodatočnými opravami, ktoré vykonávajú orgány zodpovedné za programy
v dôsledku auditov, aj po týchto opravách, ako aj audítorské stanovisko Komisie (pozri tabuľky
v prílohe 7B k jednotlivým výročným správam o činnosti).

Celkovo od začiatku viacročného obdobia Komisia dospela k záveru, že vyšší počet programov 
funguje dobre alebo dostatočne dobre. Možno to pripísať pokračujúcemu úsiliu venovanému 
budovaniu administratívnych kapacít, odbornej príprave, nápravným opatreniam prijatým ako 
dôsledok auditov a výmene osvedčených postupov a nástrojov. Údaje o chybovosti pre konkrétne 
programy sú agregované do kľúčového ukazovateľa výkonnosti týkajúceho sa zákonnosti 
a správnosti (KPI 4 pre GR EMPL a KPI 5 pre GR REGIO), ktorý sa uvádza ako rozpätie medzi 
váženým priemerom potvrdenej chybovosti pre všetky programy s doplnením o maximálnu hodnotu 
na zohľadnenie ďalších možných rizík (1,9 % až 2,5 % pre GR REGIO, 1,7 % až 2,4 % pre GR EMPL). 

Komisia vo výročných správach o činnosti uvádza aj významné opravy vykonané členskými štátmi 
(spolu viac ako 1,6 miliardy EUR konečných opráv vo všetkých účtovných závierkach za rok 2020 –
 2021) vrátane dodatočných finančných opráv vyžadovaných Komisiou v dôsledku jej vlastných 
auditov, auditov EDA alebo správ úradu OLAF s cieľom znížiť podľa potreby zvyškové riziko pre 
minulé programy pod 2 % (v roku 2021 spolu minimálne 193 miliónov EUR) – pozri prílohu 7H 
k výročným správam o činnosti GR REGIO a GR EMPL.  

Komisia v roku 2021 požiadala orgány auditu, aby venovali osobitnú pozornosť novým podmienkam 
oprávnenosti a nástrojom flexibility zavedeným prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na 
koronavírus/Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus s cieľom riešiť krízu spôsobenú 
pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj možnému neoprávnenému používaniu núdzových postupov 
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vo verejnom obstarávaní. Pokračovala aj v aktívnej podpore používania zjednodušeného 
vykazovania nákladov a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, pre obdobie 2021 – 2027, 
pretože sa predpokladá, že tieto systémy sú menej náchylné na chyby. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ, VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI 
A INÉ MECHANIZMY RIADENIA  

Výsledky testovania transakcií a preskúmanie/opätovné vykonanie audítorskej 

práce 

5.15. Chybovosť podľa odhadu EDA zostala stabilná v porovnaní s chybovosťou

v predchádzajúcich rokoch. Komisia vyvodí dôsledky zo všetkých chýb, ktoré EDA našiel, a ak je to 
vhodné a z právneho hľadiska možné, požiada o dodatočné finančné opravy. Komisia zároveň 
poznamenáva, že viac ako jedna tretina chybovosti podľa odhadu EDA sa týka iba jedného 
vnútroštátneho programu a odráža veľmi špecifický problém. 

Odhady chybovosti uvedené vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL za rok 2021 
vyplývajú z podrobnej analýzy situácie každého z programov.  

Komisia konštatuje, že maximálna hodnota jej odhadu chybovosti pre politiku súdržnosti (2,5 %), 
ktorá sa berie do úvahy vo výročnej správe o riadení a výkonnosti pre výpočet celkového rizika 
Komisie pri platbe, sa už tretí rok po sebe pohybuje v rozsahu chybovosti podľa odhadu EDA.  

Komisia sa domnieva, že v prípade dvoch transakcií, ktoré EDA identifikoval v súvislosti s jedným 
programom z obdobia 2007 – 2013, neexistuje právny základ pre stanovenie finančných opráv. 

5.16. Orgány auditu hrajú významnú úlohu pri odhaľovaní chýb, ktoré viedli k významným

finančným opravám a stiahnutiam predtým, ako boli účtovné závierky za program predložené 
Komisii. Ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL za rok 2021, členské 
štáty od začiatku obdobia 2014 – 2020 odpočítali kumulatívne 12,2 miliardy EUR v prípade 
výdavkov EFRR/KF a 3,7 miliardy EUR v prípade výdavkov ESDF/YEI v podobe konečných opráv 
a dočasných stiahnutí v účtovnej závierke, z ktorých 15 % až 20 % bolo výsledkom práce orgánov 
auditu.  

Orgány auditu nahlásili celkovú chybovosť nad 2 % pre približne jednu tretinu programov, čím 
preukázali svoju detekčnú schopnosť.  

Komisia súhlasí, že niektoré chyby zostali v jednotlivých prípadoch neodhalené alebo sa 
neprimerane zohľadnili vo výpočte vykázanej chybovosti. 

5.17. Komisia a orgány auditu na základe spoločnej typológie zistili v podstate rovnaké kategórie

nezrovnalostí ako EDA: neoprávnené výdavky, verejné obstarávanie, audítorský záznam a štátna 
pomoc. Komisia vyvodí dôsledky zo všetkých chýb, na ktoré EDA upozornil, a ak je to vhodné a 
z právneho hľadiska možné, vykoná finančné opravy.  

Komisia sa domnieva, že v prípade dvoch transakcií, ktoré EDA identifikoval v súvislosti s jedným 
programom z obdobia 2007 – 2013, neexistuje právny základ pre stanovenie finančných opráv. 
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Neoprávnené náklady 

5.18. – 5.19. Overovania zo strany riadiaceho orgánu predstavujú prvú líniu obrany pri

prevencii a odhaľovaní chýb, a to najmä v prípade oprávnených nákladov a pravidiel.  

Komisia sa zaoberala aktualizovaným usmernením pre členské štáty na programové obdobie 
2014 – 2020, ktorého cieľom bolo spolu s intenzívnejším využitím zjednodušeného vykazovania 
nákladov ďalej zlepšiť efektívnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu pri odhaľovaní 
neoprávnených nákladov a operácií. Efektívnosť overovaní však závisí od počtu zamestnancov, ktorí 
sú v príslušných správnych orgánoch k dispozícii na vykonávanie týchto overovaní, od úrovne ich 
odbornej prípravy a od ich skúseností v súvisiacej oblasti.  

Komisia ihneď po odhalení nedostatkov prijíma preventívne opatrenia a vykonáva opravy 
a požaduje vykonanie nápravných opatrení. To znamená zlepšenie metodických nástrojov, nábor 
ďalších zamestnancov vrátane odborníkov, činnosti v oblasti odbornej prípravy so zameraním na 
nové nástroje alebo správny výklad najčastejších chýb, ako aj zlepšenie výberových postupov.  

V záujme efektívnejších a cielenejších overovaní zo strany riadiaceho orgánu v programovom 
období 2021 – 2027 budú tieto overovania založené na riziku s cieľom lepšie zamerať 
administratívne zdroje, ktoré sú k dispozícii, na cieľové zdroje chýb. To si vyžaduje neustále 
prispôsobovanie prístupov k riadeniu rizík zo strany riadiacich orgánov na základe účinných 
mechanizmov spätnej väzby, ktorou orgány zodpovedné za programy reagujú na všetky dostupné 
výsledky kontrol a auditov. Najmä typológia zistení z auditov, ktoré sa medziročne nahlasujú 
riadiacim orgánom, by im mala umožniť zahrnúť do ich posúdení rizík častejšie zdroje chýb 
a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť ich prístupy a nástroje na overovanie zo strany riadiaceho 
orgánu. 

Rámček 5.1 – Vykázané náklady na činnosti mimo oprávnenej oblasti 

V prípade Holandska členský štát vysvetlil, že monitorovací výbor sa na zasadnutí v roku 2016 

dohodol na rovnakom druhu operácie ako je tá, ktorej audit vykonal EDA (prijímateľ sa nenachádza 

v oprávnenej oblasti, ale prínosy z činnosti získava priamo oprávnená oblasť). Táto dohoda, uvedená 

v zápisnici monitorovacieho výboru, však nebola spomenutá v nasledujúcej tabuľke navrhnutej na 

formálne rozhodnutie, v ktorej sa uvádzal zoznam povolených operácií. Monitorovací výbor to 

objasnil v roku 2022.

5.22. Prijímatelia, ktorí vykonávajú operácie v prospech účastníkov, ktorí nie sú zamestnaní, ani

nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, musia pomocou všetkých dostupných 
nezávislých zdrojov vykonávať primerané kontroly vlastných vyhlásení získaných od účastníkov, 
najmä pokiaľ ide o ich postavenie v zamestnaní. Prijímatelia, ale aj orgány zodpovedné za programy 
však nie vždy majú prístup k databázam sociálneho zabezpečenia alebo zamestnanosti, čo 
obmedzuje možnosť praktického vykonávania takýchto overení. 

Rámček 5.2 – Chýbajúce overenie postavenia účastníka 

Postavenie NEET mladých účastníkov sa má kontrolovať podľa spoľahlivých a overených zdrojov 

v rámci možnosti a realizovateľnosti a s ohľadom na skutočnosť, že v článku 16 nariadenia 

o Európskom sociálnom fonde nie je stanovené vymedzenie osoby, ktorá nie je zamestnaná, ani nie

je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Preto je úlohou členských štátov rozhodnúť, kedy

sa má kontrolovať oprávnenosť účastníkov, ako aj to, či sú splnené kritériá.
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V prípade francúzskeho projektu (dve transakcie) spomenutého na konci rámčeka 5.2 prijímateľ 

vykonal kontrolu postavenia účastníkov v databáze služieb zamestnanosti. Oprávnenosť účastníkov 

bola overená, ale audítorský záznam z týchto kontrol nebol úplne zdokumentovaný. 

Komisia si je takisto vedomá ťažkostí, ktorým čelia mnohé ďalšie vykonávacie orgány alebo 

prijímatelia ESF/YEI pri prístupe k dôverným údajom súvisiacim napríklad s nezamestnanosťou 

účastníkov. 

Z toho dôvodu sa v nariadení o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 už neuvádza 

postavenie NEET ako kritérium oprávnenosti, ale ako cieľová skupina, a preto sa odkazuje iba na 

„mladých ľudí“ bez stanovenia pravidiel na vymedzenie cieľovej skupiny, ktoré sa ponecháva na 

uváženie členských štátov. 

5.23. Komisia sa od zavedenia zjednodušeného vykazovania nákladov aktívne usiluje o to, aby sa

jeho využívanie postupne rozšírilo, a usudzuje, že toto úsilie už prináša pozitívne výsledky a výrazné 
zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia.  

Komisia bude v súlade s odporúčaním EDA v minulých auditoch pokračovať v aktívnom presadzovaní 
využívania zjednodušeného vykazovania nákladov stanoveného v nariadení o spoločných 
ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027, aby sa znížilo administratívne zaťaženie prijímateľov, 
podporila sa orientácia na výsledky a ešte viac sa znížilo riziko chýb. 

Rámček 5.3 – Metódy používané na úhradu nákladov prijímateľom 
a vykazovanie výdavkov pre rozpočet EÚ v prípade zjednodušeného 
vykazovania nákladov, ktoré nie je v súlade s regulačnými požiadavkami. 

V štyroch prípadoch, ktoré EDA nahlásil v rámci írskeho programu, orgány zodpovedné za programy 

v rôznych dokumentoch pre prijímateľov stanovili, že oprávnené náklady ESF budú založené na 

zjednodušenom vykazovaní nákladov [paušálne sadzby vymedzené v článku 68 písm. b) 

a článku 68b ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach], pričom uplatňovali aj vnútroštátne 

pravidlá o úhrade nákladov založené na skutočných nákladoch. Tento duálny systém Komisia 

neodporúča z dôvodov zjednodušenia práce pre prijímateľov. Nie je to však v rozpore s nariadením 

o spoločných ustanoveniach a neohrozilo to rozpočet EÚ, keďže skutočné náklady boli vyššie ako

sumy vykázané použitím zjednodušeného vykazovania nákladov.

Neoprávnené projekty 

5.24. – 5.27. V prípade dvoch projektov v rámci ukončenia programu z obdobia 2007 – 2013

sa Komisia domnieva, že nedošlo k porušeniu práva z dôvodov vysvetlených v rámčeku 5.4.  

Z dôvodov vysvetlených v rámčeku 5.5 sa Komisia domnieva, že projekty v rámci jedného 
španielskeho programu YEI boli oprávnené, ale nemali byť uhradené všetky náklady.  

Komisia spolu s členským štátom zváži alternatívne spôsoby realizácie kontrolovanej schémy YEI 
v rámci ESF v nadchádzajúcom programovom období. 

Rámček 5.4 – Projekty, ktoré boli v minulosti podporované z vnútroštátnych 
fondov a preradené na prijímanie podpory z EÚ mimo obdobia oprávnenosti. 
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Dva prípady, ktorých audit vykonával EDA, sa týkajú programového obdobia 2007 – 2013, pre ktoré 

neexistuje ustanovenie o tom, kedy možno vyberať operácie. Jedinou právnou požiadavkou bolo, že 

podľa ustanovenia článku 56 nariadenia č. 1083/2006 majú byť relevantné výdavky reálne 

vyplatené počas obdobia oprávnenosti, t. j. medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015, a že 

operácie vykonávané pred 1. januárom 2007 nemôžu byť vybraté na získanie podpory. V uvedených 

dvoch prípadoch boli splnené obe tieto podmienky. Aj keď bola operácia vybratá neskôr, nemá to 

vplyv na oprávnenosť súvisiacich výdavkov, ktoré vznikli v rámci obdobia oprávnenosti. 

Riadiaci orgán vybral tieto projekty, a preto sa stali súčasťou programu. Komisia sa teda 

nedomnieva, že by došlo k akémukoľvek porušeniu uplatniteľných právnych ustanovení. 

Ďalšie ustanovenia, ktorými sa zakazuje výber fyzicky dokončených operácií, boli zavedené 

v článku 65 ods. 6 nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2014 – 2020. 

V programovom období 2007 – 2013 však neboli účinné žiadne takéto ustanovenia. Pokiaľ ide 

o odporúčanie EDA týkajúce sa spätnej účinnosti operácií v rámci programového obdobia 2014 –

2020 uvedené vo výročnej správe za rok 2019, Komisia pripomenula Taliansku, že nie je možné

vybrať fyzicky dokončené operácie za toto obdobie.

Rámček 5.5 – Retroaktívna registrácia osôb NEET v záruke pre mladých ľudí 

Väčšina účastníkov bola oprávnená, ak boli nezamestnaní deň pred začiatkom akcie v rámci YEI. 

Pomocou retroaktívnej registrácie verejné služby zamestnanosti identifikovali mladých ľudí NEET, 

ktorí už využívali vnútroštátne opatrenia na podporu zamestnanosti, aby ich začlenili do programu 

YEI. Vnútroštátny právny rámec umožňuje takúto retroaktívnu registráciu v rámci určitej lehoty, ak 

sú splnené ďalšie podmienky. Španielske orgány následne informovali účastníkov o ich registrácii. 

Komisia už uplatnila paušálnu finančnú opravu vo výške 25 % na základe vlastných kontrol 

a auditov. Domnieva sa, že táto paušálna oprava je dostatočne vysoká na to, aby pokryla aj 

dodatočné zistenia EDA.

5.27. V súvislosti s minimálnym trvaním jednotlivých dočasných zmlúv si vnútroštátne orgány

napriek odporúčaniu Komisie vybrali minimálne trvanie 28 dní na základe záverov Výboru pre 
zamestnanosť (EMCO) z decembra 2018. 

V praxi však bolo vo významnom počte kontrolovaných prípadov celkové trvanie viac ako 
6 mesiacov. Niekedy sa toto trvanie dosiahlo niekoľkými nadväzujúcimi zmluvami, prípadne aj 
s rôznymi zamestnávateľmi. Komisia sa domnieva, že celkovo sa schéma vykonávala účinne, 
pretože priblížila účastníkov k trhu práce, a tak zvýšila ich šancu na dlhodobé zamestnanie, o čom 
svedčia štatistiky, ktoré poskytol členský štát. 

Porušovanie pravidiel vnútorného trhu 

5.30. – 5.31. V priebehu posledných rokov tvoria chyby súvisiace so štátnou pomocou menší

podiel chýb zistených orgánmi členských štátov a Komisiou.

Za posledný účtovný rok 2020 – 2021 sa podľa spoločnej typológie chýb dohodnutej s orgánmi 
auditu iba 1,7 % zistení členských štátov a 9 % zistení Komisie týkalo štátnej pomoci.  
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Komisia pokračuje vo vykonávaní opatrení navrhnutých v rámci svojho akčného plánu štátnej 
pomoci prostredníctvom identifikácie a šírenia osvedčených postupov a ponuky odbornej prípravy 
všetkým zúčastneným stranám EŠIF. 

5.33. – 5.34. Verejné obstarávanie, pre ktoré sú typické zložité vnútroštátne pravidlá a pravidlá

EÚ, je naďalej významným zdrojom chýb, ktoré odhalili a nahlásili orgány auditu. Komisia sa 
domnieva, že orgány auditu v súčasnosti lepšie odhaľujú takéto problémy verejného obstarávania, 
čo je znakom toho, že akcie zamerané na administratívne kapacity, ktoré boli vykonávané v rámci 
akčného plánu Komisie v oblasti verejného obstarávania, prinášajú pozitívne výsledky. Odráža sa to 
aj v relatívne malom počte chýb pri verejnom obstarávaní, ktoré nahlásil EDA. 

K lepšiemu odhaľovaniu chýb prispieva aj rozhodnutie Komisie o finančných opravách chýb pri 
verejnom obstarávaní, ktoré bolo aktualizované v máji 2019, a to tým, že ponúka Komisii 
a orgánom zodpovedným za programy v členských štátoch harmonizovaný prístup k riešeniu 
nezrovnalostí v oblasti verejného obstarávania [rozhodnutie C(2019) 3452].  

Komisia však v rámci svojho akčného plánu verejného obstarávania vykonáva opatrenia s cieľom 
zaistiť, aby prijímatelia (verejní obstarávatelia) a orgány zodpovedné za programy ďalej zlepšovali 
svoje postupy obstarávania a zvyšovali príslušné administratívne kapacity. 

Rámček 5.7 – Nedostatky pri overovaní a vykonávaní zmluvných podmienok 

Pokiaľ ide o predbežné zmluvy o nákupe (pozri rámček 5.7), výrobcovia predložili podrobné 

rozčlenenie výrobných nákladov spoločnému rokovaciemu tímu, ktorého členmi boli zástupcovia zo 

siedmich členských štátov vybraní spomedzi členov riadiacej rady a úradníci Komisie. Tieto 

informácie boli považované za dostatočné vzhľadom na to, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 

v čase rokovaní ešte neexistovala. Keďže sa však na rokovanie vzťahovalo obchodné tajomstvo, 

nebol vyhotovený žiadny písomný záznam tohto rozčlenenia. 

Všetky predbežné zmluvy o nákupe obsahujú ustanovenie, podľa ktorého má Komisia právo 

vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste až do uplynutia piatich rokov od konečnej platby. Každá 

zo štyroch predbežných zmlúv o nákupe, ktoré skúmal EDA, viedla k vývoju vakcíny, ktorá získala 

podmienečné povolenie na uvedenie na trh, a vo všetkých prípadoch okrem jedného výrobcovia 

dodali množstvá dohodnuté v predbežnej zmluve o nákupe. Preto iba v tomto jednom prípade 

nesplnenia povinnosti bolo potrebné vykonať hĺbkové kontroly: dôkazy zhromaždené v roku 2021 

mohli byť použité v prospech Komisie a členských štátov v súdnom konaní o nariadení predbežných 

opatrení vedenom proti výrobcovi, ktoré prinieslo pozitívny výsledok. 

V jednej predbežnej zmluve o nákupe sa stanovuje predbežná platba výrobcovi na zabezpečenie 

objednaného množstva dávok vakcín spolu s plnou zárukou na investíciu, t. j. vrátenie 100 % 

predbežnej platby, napríklad v prípade neudelenia povolenia na uvedenie na trh a nedodania 

zmluvne dohodnutých dávok.

Práca orgánov auditu 

5.40. – 5.41. Výdavky, ktoré vykázali prijímatelia, kontrolujú v rámci zdieľaného riadenia

v prvom rade riadiace orgány pre programy. To je prvá línia obrany pri zabezpečovaní zákonnosti 
a správnosti výdavkov. Orgány auditu vykonávajú audity druhého stupňa s cieľom otestovať kvalitu 
overovania zo strany riadiaceho orgánu.  
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Komisia v roku 2021 pokračovala v rozsiahlej spolupráci s orgánmi auditu programov s cieľom 
zabezpečiť jednotný a spoľahlivý rámec uistenia a kontroly, a to aj za podmienok praktických 
obmedzení pre vykonávanie auditov počas pandémie, a podľa potreby zlepšiť kvalitu práce 
v súvislosti s uistením prostredníctvom posilnenia potrebných detekčných schopností a schopností 
nápravy nezrovnalostí.  

Ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL, Komisia predovšetkým zistila 
nedostatky a požiadala o zlepšenie v prípade 15 orgánov auditu alebo orgánov zodpovedných za 
audity EFRR a/alebo ESF/YEI zo 116 orgánov auditu politiky súdržnosti. Tieto orgány auditu sú 
zodpovedné za audit 6,5 % výdavkov EFRR/KF a 8,5 % výdavkov ESF/YEI/FEAD. 

5.41. Na úrovni programov Komisia potvrdila pre účtovné závierky prijaté v roku 2021 celkovú

zvyškovú chybovosť pod prahom významnosti pre 243 programov EFRR/KF (83 %, v niektorých 
prípadoch vrátane úprav bez významného vplyvu) a 167 programov ESF/YEI/FEAD (78 %, 
v niektorých prípadoch vrátane úprav bez významného vplyvu) a nad prahom významnosti pre 
50 programov EFRR/KF (17 %) a 48 programov ESF/YEI/FEAD (22 %). Tieto programy nad prahom 
významnosti predstavujú v roku 2021 iba jednu pätinu (20 %) programov súdržnosti.  

Podľa právnych požiadaviek boli okrem toho dva prípady, v ktorých orgány auditu zahrnuli 
preddavky do finančných nástrojov, nahlásené vo výročných správach o činnosti na účely KPI 
týkajúcich sa zákonnosti a správnosti, ale nemôžu viesť k dodatočným finančným opravám. 

5.42. V prípade ďalšieho balíka dokumentov na účely uistenia s celkovou zvyškovou chybovosťou

podľa prepočtu EDA nad 2 % neexistuje právny základ pre dodatočné opravy. Komisia sa preto 
domnieva, že celková zvyšková chybovosť je v tomto prípade naďalej pod 2 %. 

5.43. Podiel programov, pre ktoré Komisia prepočítala celkovú zvyškovú chybovosť nad prahom

významnosti, zostáva za posledné roky stabilný v prípade operačných programov EFRR/KF (približne 
13 %) a znižuje sa v prípade operačných programov ESF/YEI/FEAD zo 40 % v roku 2017 na 11 % 
v roku 2021. 

Komisia poznamenáva, že balíky dokumentov na účely uistenia, pre ktoré EDA prepočítava celkovú 
zvyškovú chybovosť nad 2 %, sa v niektorých prípadoch týkali iba malého zvýšenia celkovej 
zvyškovej chybovosti. 

5.44. – 5.45. Komisia súhlasí s tým, že chyby a nezrovnalosti by mali odhaľovať a opravovať

v prvom rade riadiace orgány. Preto naďalej poskytuje podporu týmto orgánom, aby zlepšili svoje 
administratívne kapacity, a to prostredníctvom usmernení, cielenej podpory, kontinuálnej odbornej 
prípravy a profesijného rozvoja, ako aj podpory zameranej na zjednodušovanie postupov 
a zabraňovanie tzv. pozlacovaniu. Keď sa zistí, že riadiace orgány prehliadli chyby, Komisia vyžaduje 
cielené nápravné opatrenia na zlepšenie kvality a kvantity overovaní zo strany príslušných orgánov 
vykonávaných pred vykázaním výdavkov. Komisia navyše vyzýva orgány auditu, aby spätne 
nahlasovali riadiacim orgánom chyby, ktoré prehliadli, a diskutovali o nich, s cieľom zlepšiť ich 
schopnosť prevencie a detekčnú schopnosť zavedením ďalších usmernení alebo cielenej odbornej 
prípravy pre príslušných úradníkov. 

Komisia sa domnieva, že má primerané uistenie o práci väčšiny orgánov auditu s výnimkou malého 
počtu, ktorý si vyžaduje výrazné zlepšenia audítorských schopností na nápravu zistených 
nedostatkov (pozri spoločnú odpoveď Komisie na body 5.40 a 5.41).  

Ako dokazujú príslušné výročné správy o činnosti, v posledných rokoch sa dosiahli konkrétne 
zlepšenia na základe cielených nápravných opatrení odporúčaných v niekoľkých prípadoch, v ktorých 
sa zistili nedostatky.  
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Komisia posudzuje spoľahlivosť orgánov auditu nielen na základe prepočítanej chybovosti (ktorá 
môže byť ovplyvnená ojedinelými chybami s významným štatistickým vplyvom), ale aj na základe 
mnohých kritérií, ktoré v prípade, že nie sú uspokojivo posúdené, odrážajú prítomnosť systémových 
nedostatkov v práci orgánov auditu.  

Komisia nadviazala spoľahlivú nepretržitú spoluprácu so všetkými orgánmi auditu. To zahŕňa 
výmenu spoločných nástrojov auditu, akými sú podrobné kontrolné zoznamy, partnerskú výmenu 
osvedčených postupov a neustály profesijný rozvoj zamestnancov orgánov auditu. 

5.46. Komisia nepretržite a proaktívne presadzuje dobrú komunikáciu medzi orgánmi auditu

a riadiacimi orgánmi pre programy, čo dokazuje napríklad „Charta o osvedčených postupoch“, ktorú 
podporuje audítorská komunita (orgány auditu Komisie a členských štátov) pri vykonávaní auditov 
v rámci politiky súdržnosti. Komisia sa domnieva, že takáto dobrá komunikácia a poskytovanie 
spätnej väzby je kľúčom k zlepšovaniu systémov kontroly a lepšie cieleným overovaniam zo strany 
riadiaceho orgánu. 

5.47. Komisia v príslušných výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL nahlásila

obmedzené využívanie flexibility, ktorú ponúka výber vzorky v reakcii na krízu spôsobenú ochorením 
COVID-19, zo strany orgánov auditu. Napriek zdravotnej kríze, obmedzeniam a zvýšenému 
pracovnému vyťaženiu orgánov verejnej správy orgány auditu naďalej používali štatistické metódy 
pre viac ako 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) výdavkov započítaných v účtovnej závierke za rok 
2019/2020. Tieto čísla sa zvýšili v poslednej účtovnej závierke predkladanej do 1. marca 2022, pre 
ktorú orgány auditu použili štatistické vzorky v priemere pre viac ako 94 % (REGIO 94 %, EMPL 
96 %) overených výdavkov. Flexibilita bola dočasná a končí sa po skončení účtovného roka 
2019/2020. 

5.48. a 5.50. Ako sa uvádza v odpovedi na bod 5.44, Komisia neustále spolupracuje s orgánmi

auditu na zlepšovaní audítorského záznamu z ich audítorskej práce, v prípade potreby aj z výberu 
vzorky.  

Komisia bude naďalej podporovať osvedčené postupy oznámené v Diskusnom dokumente 
o audítorskej dokumentácii, ktorý spoločne vypracovala pracovná skupina zložená z orgánov auditu
a zástupcov Komisie, ako sa uvádza vo výročnej správe EDA za rok 2019 v rámčeku 5.8. Príslušným
orgánom auditu sa tak bude pripomínať, aby viedli primerané audítorské záznamy o výbere svojich
vzoriek.

5.52. V nadväznosti na odporúčanie EDA 5.2 vo výročnej správe za rok 2020 Komisia nedávno

pripomenula orgánom auditu, že kontrolné zoznamy používané na audit operácií by mali obsahovať 
údaj o tom, či bolo zistené podozrenie z podvodu. Komisia víta skutočnosť, že sa situácia zlepšuje, 
a bude naďalej pripomínať orgánom auditu, aby vo svojom kontrolnom zozname plne 
zdokumentovali prácu vykonanú v teréne pri odhaľovaní podvodov. 

Práca Komisie v súvislosti s uistením a vykazovanie zvyškovej chybovosti v jej 

výročných správach o činnosti 

5.54. – 5.56. Komisia navrhla svoj systém uistenia tak, aby umožňoval generálnym riaditeľom

poskytnúť uistenie pre každý zo 418 jednotlivých OP v súlade s ich povinnosťou ako povoľujúcich 
úradníkov vymenovaných delegovaním. Komisia sa domnieva, že má primerané uistenie 
o zákonnosti a správnosti príslušných výdavkov s výnimkou programov, v prípade ktorých vykázala
potrebu potenciálnych dodatočných finančných opráv vo výročných správach o činnosti na základe
dôkladnej a spoľahlivej metodiky používanej pre každý operačný program.
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Okrem toho sa vo výročných správach o činnosti uvádza agregovaný KPI ako vážený priemer 
všetkých potvrdených chybovostí. Komisia uviedla aj maximálnu úroveň tohto KPI (najhorší scenár), 
pričom zohľadnila všetky informácie, ktoré ešte neboli overené. Od tohto roka zahrnula aj 
„navýšenie“ rizika pre určité operačné programy, ktoré nikdy neboli predmetom auditu samotnej 
Komisie, alebo na základe minulých zistení z auditov vykonaných orgánom auditu.  

Uplatniteľné ustanovenia navyše umožňujú, aby vnútroštátne orgány a Komisia vykonávali audity 
a všetky požadované dodatočné finančné opravy vo viacročnom období (a to aj prostredníctvom 
auditov vykonávaných do troch rokov po roku, v ktorom bola prijatá účtovná závierka). Táto 
možnosť, ktorú ponúka spoluzákonodarca, je pre Komisiu dôležitá, aby mohla plniť svoje povinnosti 
v súvislosti s plnením rozpočtu EÚ v rámci viacročných programov.  

Komisia napokon v príslušných výročných správach o činnosti uvádza, že pokiaľ ide 
o predchádzajúce účtovné roky, po uzavretí námietkových konaní s orgánmi zodpovednými za
programy a v prípade potreby po vykonaní príslušných dodatočných finančných opráv
vnútroštátnymi orgánmi môžu GR REGIO a GR EMPL dospieť k záveru, že riziko pri ukončení sa podľa
predpokladu odhaduje výrazne pod 2 %.

5.57. Komisia poznamenáva, že maximálne hodnoty jej odhadu chybovosti pre

okruh 2/podokruh 2a VFR (2,3 %/2,5 %), ktoré sa berú do úvahy vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti pre výpočet celkového rizika Komisie pri platbe, sa pohybujú v rozsahu chybovosti 
podľa odhadu EDA. 

5.59. Komisia odkazuje na svoje odpovede v rámci osobitnej správy, ktorú uvádza EDA.

5.60 – Prvá zarážka: Komisia sa domnieva, že jej podrobné posúdenie založené na

kombinácii administratívnej audítorskej práce a audítorskej práce na mieste, ktorá pokrýva rôzne 
jednotlivé programy a balíky dokumentov na účely uistenia, pričom závisí od rizík, ktoré sa im 
pripíšu, jej umožňuje stanoviť primeraný a spravodlivý odhad chybovosti za každý program 
a kumulatívne za všetky programy.  

Komisia okrem toho konštatuje, že jej odhad chybovosti (KPI) zverejnený vo výročných správach 
o činnosti z rokov 2019 a 2020 je vyjadrený ako rozpätie, ktoré zahŕňa maximálne riziká. Hoci je
toto rozpätie pod odhadovanou chybovosťou, ktorú uviedol EDA, pohybuje sa v rozsahu, ktorý EDA
vypočítal na účely vyhlásení o vierohodnosti z rokov 2019 a 2020.

Zverejnené KPI potvrdzuje generálny riaditeľ pre relevantné výdavky vzniknuté vo vykazovanom 
roku. Predstavujú odhad celkového rizika pri platbe pre programy súdržnosti spoločne v čase ich 
zverejnenia, pričom sa v nich zohľadňujú všetky informácie dostupné v tom čase. 

Druhá zarážka: Komisia sa domnieva, že administratívne kontroly, ktoré vykonáva

každoročne za každý program, predstavujú efektívny a primeraný prístup pre programy, pri ktorých 
sa zistilo každoročné spoľahlivé vykazovanie nízkej chybovosti. V prípade ďalších programov, pri 
ktorých sa zistilo vyššie riziko, sú administratívne kontroly doplnené auditmi zhody vykonávanými 
na mieste. 

Administratívna kontrola 100 % predložených výročných kontrolných správ a audítorských stanovísk 
zo strany Komisie je založená na informáciách poskytnutých v balíku dokumentov na účely uistenia, 
pričom sa v nej zohľadňujú všetky získané poznatky a predchádzajúca audítorská práca vykonaná 
v súvislosti s orgánom auditu a príslušným operačným programom (vrátane vlastných auditov 
Komisie, auditov EDA a správ o audite vnútroštátnych systémov) a dopĺňa sa o komunikáciu 
s orgánmi auditu, ak sa to považuje za potrebné na objasnenie alebo vykonanie cielených 
overovaní.  
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Pokiaľ ide o balíky dokumentov na účely uistenia prijaté v roku 2021, GR EMPL prepočítalo vykázanú 
zvyškovú chybovosť za 38 programov a GR REGIO za 49 programov iba na základe administratívnej 
kontroly. 

Ako bolo vysvetlené, Komisia dokončila výpočet maximálneho rizika pre programy iba na základe 
administratívnej kontroly.  

Tretia zarážka: Ako sa uvádza v stratégii auditu Komisie, audítorská práca sa zameriava na

tie orgány auditu, na ktoré sa Komisia ešte nemôže primerane spoľahnúť, v prípade ktorých sa 
dosiaľ vykonalo obmedzené preskúmanie alebo v prípade ktorých sa objavili nové riziká. Navyše je 
v priebehu času potrebný aj audit určitého počtu ďalších orgánov auditu, u ktorých sa zistilo nižšie 
riziko. Nové spoločné riaditeľstvo pre audit súdržnosti (DAC) zabezpečí dostatočnú dokumentáciu 
postupu vypracovania svojich plánov budúcich auditov s cieľom zaistiť, aby sa prepojenia 
s výsledkami posúdenia rizík, ako aj inými zohľadnenými kritériami jasne zverejnili a vysvetlili. 

Štvrtá zarážka: V súlade s regulačným rámcom na roky 2014 – 2020 členské štáty

osvedčujú výdavky a vykazujú výsledky svojich kontrol a auditov v balíkoch dokumentov na účely 
uistenia, ktoré každoročne predkladajú k 15. februáru. 

Výhrady vo výročných správach o činnosti sa zakladajú na všetkých informáciách dostupných 
k dátumu podpísania výročnej správy o činnosti vrátane posúdení vplyvu predchádzajúcich 
nedostatkov na najnovšie vykázanú chybovosť a audítorských stanovísk.  

Napríklad GR EMPL vo svojej výročnej správe o činnosti z roku 2020 uviedlo, že štyri výhrady sa 
zakladajú na nedostatkoch alebo pochybnostiach, pokiaľ ide o spoľahlivosť chybovosti vykázanej 
v predchádzajúcich rokoch, ktorá ešte nebola vyriešená. V prípade pochybností alebo 
identifikovaných rizík preto Komisia uplatňuje opatrný prístup k svojmu vlastnému vykazovaniu vo 
výročnej správe o činnosti a odhaduje úroveň rizika pre príslušné programy paušálne a v prípade 
potreby vyjadruje dodatočné výhrady.  

Overovanie zákonnosti a správnosti výdavkov je priebežnou činnosťou počas obdobia, ktoré sa 
nariadením poskytuje na vykonanie auditov, zatiaľ čo výročná správa o činnosti poskytuje prehľad 
situácie v danom čase (apríl) za relevantné výdavky vo vykazovanom roku (požiadavka v nariadení 
o rozpočtových pravidlách). Komisia nemôže k dátumu podpísania výročnej správy o činnosti
predpokladať výsledky auditov, ktoré sa vykonajú po tomto dátume. Bude teda pokračovať
v posudzovaní a audítorskej práci, aby potvrdila alebo prepočítala vykázané chybovosti (ktoré sa
ešte nepovažujú za konečné) a v relevantných prípadoch bude požadovať potrebné dodatočné
finančné opravy. Vykáže sa to plne transparentným spôsobom v ďalších výročných správach
o činnosti.

5.62. Komisia odkazuje na svoje výročné správy o činnosti z roku 2021, v ktorých sa podrobnejšie

vysvetľuje jej metodika výpočtu maximálnych rizík na základe systematických administratívnych 
kontrol jednotlivých programov, ako aj auditoch zhody založených na riziku, ktorých cieľom je 
potvrdiť a/alebo upraviť chybovosť vykázanú orgánmi auditu, a uplatňuje opatrný konzervatívny 
prístup prostredníctvom navýšenia alebo paušálnej hodnoty na pokrytie potenciálnych dodatočných 
rizík (pozri poznámku pod čiarou č. 51 vo výročnej správe o činnosti GR REGIO a poznámku pod 
čiarou č. 73 vo výročnej správe o činnosti GR EMPL). Pokiaľ ide o programy, ktorých audit sa 
uskutočnil v minulých účtovných rokoch, Komisia zdôrazňuje, že všetkými jej auditmi a súvisiacimi 
odporúčaniami sa následne riadne zaoberá spolu s orgánmi zodpovednými za programy a nie je 
možné ich uzavrieť, kým sa účinne nezavedú všetky požadované nápravné opatrenia, aby sa 
náležite zmiernili riziká a viac sa nevyskytovali problémy zistené počas týchto auditov. Komisia sa 
domnieva, že tento prístup predstavuje efektívny a rozumný zdroj uistenia, ktorý zároveň zachováva 
nákladovú účinnosť kontrol, za ktoré zodpovedá. 
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5.63. – 5.64. Okrem auditov zhody Komisia vykonáva aj zisťovacie misie a administratívne

práce, ktoré ju môžu viesť k tomu, aby v určitých prípadoch upravila zvyškovú chybovosť prípadne 
nad 2 %. Komisia vykonáva aj ďalšie druhy auditov (napr. tematické audity alebo systémové audity 
na úrovni riadiacich orgánov alebo sprostredkovateľov). 

Audity zhody vykonávané Komisiou v roku 2021 vychádzali najmä z rizika. Komisia sa preto 
domnieva, že výsledky jej auditu uvedené v tomto bode EDA naznačujú, že jej posúdenie rizika bolo 
relevantné. Navyše v dôsledku vytvorenia spoločného riaditeľstva pre audit súdržnosti sa teraz 
vykonáva iba jeden jednotný audit v prípade programov financovaných z viacerých fondov alebo 
v prípade regiónov s dvomi programami financovanými z jedného fondu. Tieto audity by sa 
v minulosti započítavali dvakrát (pre každé generálne riaditeľstvo). Počet auditov teda nie je možné 
úplne porovnávať s predchádzajúcimi rokmi.  

Komisia potvrdzuje svoje zistenia z auditov s orgánmi auditu v námietkovom konaní, ako sa 
stanovuje v právnom základe, a monitoruje svoje konečné závery s cieľom identifikovať hlavné 
príčiny ďalších chýb, ktoré odhalila, a zlepšiť detekčnú schopnosť príslušných orgánov auditu.  

V príslušných výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL Komisia nahlásila závažné 
nedostatky v práci 15 orgánov auditu alebo ich kontrolných orgánov. Komisia sleduje mnohé 
aspekty s cieľom posúdiť účinnosť a spoľahlivosť práce orgánu auditu, pričom chybovosť je len 
jedným z týchto aspektov. V niektorých prípadoch sú ďalšie odhalené chyby zriedkavejšie a napriek 
možnému významnému extrapolovanému vplyvu na chybovosť nepoukazujú na systémové 
nedostatky na úrovni orgánu auditu. 

5.64. V roku 2021 tvorilo audity GR REGIO 18 auditov zhody, 15 zisťovacích misií

a 13 tematických auditov, z ktorých štyri boli z dôvodu konfliktu záujmov. 

Audity GR EMPL tvorilo 17 auditov zhody a štyri zisťovacie misie, tri tematické audity, ako aj dva 
audity v Spojenom kráľovstve a šesť auditov týkajúcich sa spoľahlivosti ukazovateľov výkonnosti. 

Vo výročných správach o činnosti sa neuvádza odkaz na prebiehajúci postup pre právny štát proti 
Maďarsku 

5.65. Vo výročnej správe o činnosti GR BUDG za rok 2021 sa vo veľkej miere odkazuje na

všeobecný režim podmienenosti, a to najmä v časti „Špecifický cieľ 5.2 Posilnenie ochrany rozpočtu 
EÚ pred finančnými rizikami aj prostredníctvom systému EDES, pred všeobecnými nedostatkami 
v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch prostredníctvom väčšej 
transparentnosti, výmeny poznatkov a zodpovednosti, ktoré sa majú dosiahnuť pravidelným 
dialógom medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami“. Tento text dopĺňajú výstupy 
platné pre koniec roka 2021/začiatok roka 2022 vykázané v prílohe 2 k výročnej správe o činnosti 
GR BUDG za rok 2021, v časti „Vedenie presadzovania a vykonávania nového nariadenia 
o podmienenosti na ochranu rozpočtu EÚ“. Nariadenie o podmienenosti je horizontálny nástroj,
v ktorom sa stanovuje, že sa majú prijať vhodné opatrenia vtedy, ak sa preukáže, že porušenia
zásad právneho štátu dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú správne finančné riadenie
rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, alebo že existuje závažné riziko takéhoto
ovplyvňovania. Nariadenie o podmienenosti sa uplatňuje vtedy, ak by žiadne iné postupy podľa
práva Únie neumožňovali účinnejšie ochrániť rozpočet Únie.

Za prijatie opatrení (mohlo by ísť o pozastavenie záväzkov, pozastavenie platieb atď. v súlade 
s článkom 5 nariadenia o podmienenosti) zodpovedá Rada (kvalifikovanou väčšinou) na návrh 
Komisie. Prijaté opatrenia teda nepatria do kompetencie žiadneho konkrétneho povoľujúceho 
úradníka vymenovaného delegovaním a vykazujú sa na inštitucionálnej úrovni vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti.
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Keďže Komisia má povinnosť plne rešpektovať rozporný charakter konania podľa nariadenia 
o podmienenosti, nemôže predpokladať rozhodnutie, ktoré Rada nakoniec prijme, ak Komisia
navrhne opatrenia.

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním však vo svojom posúdení rizika zohľadní relevantné 
prvky, ktoré sa môžu objaviť v kontexte konania podľa nariadenia o podmienenosti a na základe 
ktorých môže konať podľa sektorového právneho základu. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Závery 

5.66. Chybovosť podľa odhadu EDA zostala stabilná porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Komisia

vyvodí dôsledky zo všetkých chýb, ktoré EDA našiel, a ak je to vhodné a z právneho hľadiska možné, 
požiada o dodatočné finančné opravy.  

Odhady chybovosti uvedené vo výročných správach o činnosti GR REGIO a EMPL za rok 2021 
vyplývajú z podrobnej analýzy situácie každého z programov. 

Komisia poznamenáva, že maximálne hodnoty jej odhadu chybovosti pre okruh 2/podokruh 2a VFR 
(2,3 %/2,5 %), ktoré sa berú do úvahy vo výročnej správe o riadení a výkonnosti pre výpočet 
celkového rizika Komisie pri platbe, sa pohybujú v rozsahu chybovosti podľa odhadu EDA. 

Komisia sa domnieva, že v prípade dvoch transakcií, ktoré EDA identifikoval v súvislosti s jedným 
programom z obdobia 2007 – 2013, neexistuje právny základ pre stanovenie finančných opráv.  

Komisia zároveň poznamenáva, že viac ako jedna tretina chybovosti podľa odhadu EDA sa týka iba 
jedného programu na vnútroštátnej úrovni a odráža veľmi špecifický problém. Domnieva sa, že 
súvisiace projekty boli oprávnené, ale nie všetky náklady mali byť uhradené. 

5.68. Cieľom súčasného modelu uistenia v rámci politiky súdržnosti je udržať zvyškovú chybovosť

pod 2 % pre každý jednotlivý program za každý rok. V opačnom prípade má Komisia nástroje na 
odhaľovanie jednotlivých programov, ktorých sa to týka, a uplatňovanie potrebných dodatočných 
finančných opráv, ak sa potvrdí, že individuálna zvyšková chybovosť je nad 2 %. 

5.69. Overovania zo strany riadiaceho orgánu predstavujú prvú obrannú líniu proti chybám a pre

niektoré programy by mali byť v prvom rade účinnejšie pri prevencii chýb a ich odhaľovaní. Komisia 
nahlasuje účinnosť a fungovanie systémov riadenia a kontroly vo výročných správach o činnosti GR 
REGIO a GR EMPL (strany 39 a 59 v danom poradí) a dospela k záveru, že tieto systémy sa časom 
zlepšili a teraz fungujú dobre alebo dostatočne dobre pre 90 % programov. 

5.70. Komisia sa domnieva, že celkovo je možné sa spoľahnúť na prácu orgánov auditu a ich

kontrolných orgánov s výnimkou niekoľkých prípadov nahlásených vo výročných správach o činnosti.  

V niektorých prípadoch sú ďalšie odhalené chyby zriedkavé a nepoukazujú na systémové 
nedostatky na úrovni orgánu auditu.  

Okrem toho orgány auditu v dvoch prípadoch podľa právnych požiadaviek vypočítali zvyškovú 
chybovosť vrátane preddavkov na finančné nástroje. Pre tieto prípady Komisia vo výročných 
správach o činnosti uvádza chybovosť nad 2 % bez týchto preddavkov na účely KPI týkajúcich sa 
zákonnosti a správnosti, ale nemôže stanoviť dodatočné finančné opravy. 
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V prípade ďalšieho balíka dokumentov na účely uistenia s celkovou zvyškovou chybovosťou podľa 
prepočtu EDA nad 2 % neexistuje právny základ pre dodatočné opravy. Komisia sa preto domnieva, 
že celková zvyšková chybovosť je v tomto prípade naďalej pod 2 %.  

Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu príslušných 
programov, nadväzovať na dohodnuté závery a v priebehu času dosahovať zvyškovú chybovosť pod 
2 % pre všetky programy prostredníctvom využívania regulačných nástrojov s cieľom vykonať 
dodatočné finančné opravy, ak sa to považuje za potrebné. 

5.71. Komisia zavádza audítorské postupy s cieľom získať pre každý program primerané uistenie

o tom, či je chybovosť vykázaná v jednotlivých rokoch rôznymi orgánmi auditu prijateľná, prípadne
či existujú dôvody domnievať sa alebo dôkazy, že pretrváva významná chybovosť.

Skutočnosť, že sa v určitom roku zistila zvyšková chybovosť nad 2 % napriek tomu, že orgán auditu 
vykázal údaj nižší ako 2 %, nemusí nutne poukazovať na závažné alebo systematické nedostatky 
v práci orgánu auditu. Jednotlivé neodhalené chyby, niekedy aj zložité, nemusia vždy reprezentovať 
prácu, ktorú vykonáva orgán auditu, a možno ich pripísať rôznym výkladom uplatniteľných právnych 
predpisov (pozri aj odpoveď Komisie na bod 5.70).  

Komisia navyše pri posudzovaní práce orgánov auditu zohľadňuje okrem prepočítanej chybovosti aj 
rôzne iné parametre vrátane výsledkov systémových auditov. 

5.72. Komisia vo výročnej správe o riadení a výkonnosti používa riziká pri platbe zverejnené

generálnymi riaditeľstvami v ich výročných správach o činnosti, ktoré boli predmetom dôkladného 
a štruktúrovaného preskúmania kvality. 

Vzhľadom na svoje podrobnejšie rozdelenie výdavkov podľa rizikových profilov a systémov kontroly 
Komisia pri odhaľovaní chýb a takisto s prihliadnutím na prácu EDA dokáže identifikovať špecifickú 
časť populácie programu, ktorá môže byť najpravdepodobnejšie postihnutá. Dokáže preto poskytnúť 
diferencovaný pohľad na chybovosť v jednotlivých vykonaných platbách a jednoznačne určiť oblasti, 
kde sú potrebné zlepšenia.  

Komisia konštatuje, že jej odhady sa pohybujú v rámci intervalov, ktoré odhadol EDA. Domnieva sa, 
že jej podrobné posúdenia vedú k odhadu chybovosti, ktorý verne odráža skutočnú situáciu na 
mieste pre každý program a kumulatívne pre všetky programy. 

5.73. Vo výročnej správe o činnosti GR BUDG za rok 2021 sa vo veľkej miere odkazuje na

všeobecný režim podmienenosti, a to najmä v časti „Špecifický cieľ 5.2 Posilnenie ochrany rozpočtu 
EÚ pred finančnými rizikami aj prostredníctvom systému EDES, pred všeobecnými nedostatkami 
v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch prostredníctvom väčšej 
transparentnosti, výmeny poznatkov a zodpovednosti, ktoré sa majú dosiahnuť pravidelným 
dialógom medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami“. Tento text dopĺňajú výstupy 
platné pre koniec roka 2021/začiatok roka 2022 vykázané v prílohe 2 k výročnej správe o činnosti 
GR BUDG za rok 2021, v časti „Vedenie presadzovania a vykonávania nového nariadenia 
o podmienenosti na ochranu rozpočtu EÚ“. Nariadenie o podmienenosti je horizontálny nástroj,
v ktorom sa stanovuje, že sa majú prijať vhodné opatrenia vtedy, ak sa preukáže, že porušenia
zásad právneho štátu dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú správne finančné riadenie
rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, alebo že existuje závažné riziko takéhoto
ovplyvňovania. Nariadenie o podmienenosti sa uplatňuje vtedy, ak by žiadne iné postupy podľa
práva Únie neumožňovali účinnejšie ochrániť rozpočet Únie.

Za prijatie opatrení (mohlo by ísť o pozastavenie záväzkov, pozastavenie platieb atď. v súlade 
s článkom 5 nariadenia o podmienenosti) zodpovedá Rada (kvalifikovanou väčšinou) na návrh 
Komisie. Prijaté opatrenia teda nepatria do kompetencie žiadneho konkrétneho povoľujúceho 
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úradníka vymenovaného delegovaním a vykazujú sa na inštitucionálnej úrovni vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti.

Keďže Komisia má povinnosť plne rešpektovať rozporný charakter konania podľa nariadenia 
o podmienenosti, nemôže predpokladať rozhodnutie, ktoré Rada nakoniec prijme, ak Komisia
navrhne opatrenia.

Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním však vo svojom posúdení rizika zohľadní relevantné 
prvky, ktoré sa môžu objaviť v kontexte konania podľa nariadenia o podmienenosti a na základe 
ktorých môže konať podľa sektorového právneho základu. 

5.74. Podľa všetkých predbežných zmlúv o nákupe má Komisia právo vykonávať kontroly

a inšpekcie na mieste až do uplynutia piatich rokov od konečnej platby. Overovania sa preto 
vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu uskutočnia vo vhodnom čase. Pozri aj odpoveď Komisie na 
rámček 5.7. 

Odporúčania 

5.75. – 5.77. Komisia dôsledne nadväzuje na odporúčania EDA, ktoré prijala, s cieľom vykonať

ich v dohodnutom termíne. Pokiaľ ide o odporúčanie 6.1 z výročnej správy EDA za rok 2018, Komisia 
zastáva názor, že konala podľa odporúčania, pričom zohľadnila aj revidovaný článok 40 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach na obdobie 2014 – 2020, ktorým sa stanovuje nový model uistenia pre
programy iniciatívy na podporu MSP.

Odporúčanie 5.1 – Metóda používaná na úhradu nákladov prijímateľom pri 

uplatňovaní zjednodušeného vykazovania nákladov na určenie príspevku EÚ do 

programu 

Komisia prijíma toto odporúčanie, najmä v súvislosti s írskym programom, ktorého audit vykonal 
EDA. 

Odporúčanie 5.2 – Príspevok vnútroštátnych schém k cieľom ESF 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia sa domnieva, že operácie, ktorých audit vykonal EDA, prispeli k cieľom programu napriek 
zisteniu, že niektorí účastníci neboli oprávnení. Komisia spolu s členským štátom zváži alternatívne 
spôsoby realizácie kontrolovanej schémy YEI v rámci ESF v nadchádzajúcom programovom období. 

Odporúčanie 5.3 – Overovanie postavenia NEET orgánmi zodpovednými za 

programy  

Komisia prijíma odporúčanie. 

Postavenie NEET mladých účastníkov sa má kontrolovať podľa spoľahlivých a overených zdrojov 
v rámci možnosti a realizovateľnosti a s ohľadom na skutočnosť, že v článku 16 nariadenia 
o Európskom sociálnom fonde nie je stanovené vymedzenie osoby, ktorá nie je zamestnaná, ani nie
je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Preto je úlohou členských štátov rozhodnúť, kedy
sa má kontrolovať oprávnenosť účastníkov, ako aj to, či sú splnené kritériá.

Komisia si je takisto vedomá ťažkostí, ktorým čelia mnohé vykonávacie orgány alebo prijímatelia 
ESF/YEI pri prístupe k dôverným údajom súvisiacim napríklad s nezamestnanosťou účastníkov.  
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Z toho dôvodu sa v nariadení o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 už neuvádza 
postavenie NEET ako kritérium oprávnenosti, ale ako cieľová skupina, a preto sa odkazuje iba na 
„mladých ľudí“ bez stanovenia pravidiel na vymedzenie cieľovej skupiny, ktoré sa ponecháva na 
uváženie členských štátov. 

Odporúčanie 5.4 – Dodržiavanie predbežných zmlúv o nákupe vakcín proti 

ochoreniu COVID-19 výrobcami 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Podľa všetkých predbežných zmlúv o nákupe má Komisia právo vykonávať kontroly a inšpekcie na 
mieste až do uplynutia piatich rokov od konečnej platby. 

Keďže Komisia je odhodlaná zabezpečiť dodržiavanie podmienok predbežných zmlúv o nákupe zo 
strany výrobcov vakcín proti ochoreniu COVID-19, plánuje vykonať overovania založené na posúdení 
rizika. 

V posúdení rizika sa zohľadní skutočnosť, či výrobca získal pre svoju vakcínu proti ochoreniu COVID-
19 podmienečné povolenie na uvedenie na trh a či bol schopný dodať vakcínu do členských štátov, 
ako aj to, či bol rozpočet Únie použitý na predbežné financovanie. 

Kontroly sa vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu uskutočnia vo vhodnom čase. Konečné výsledky 
možno očakávať na konci roka 2024 a reálne ukončenie v decembri 2025. 

Odporúčanie 5.5 – Audítorský záznam pre výber vzoriek orgánmi auditu 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia pripomenie orgánom auditu potrebu poskytovať primerané vysvetlenia ich postupov výberu 
vzoriek a zabezpečiť vhodný audítorský záznam. 

Odporúčanie 5.6 – Právny štát 

Komisia toto odporúčanie neprijíma. 

Komisia bude naďalej odkazovať na všeobecné postupy podmienenosti iba vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti a vo výročnej správe o činnosti GR BUDG. Ako vyplýva z interného podávania
správ, všeobecný režim podmienenosti alebo ochrana rozpočtu Únie sa týka celého rozpočtu EÚ,
a nie iba konkrétnych programov alebo oblastí politiky. Navyše Komisia a jej povoľujúci úradník
vymenovaný delegovaním nemôžu predpokladať budúce rozhodnutia Rady, ktorá je inštitúciou
zodpovednou za prijatie príslušných opatrení.
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 6 – PRÍRODNÉ ZDROJE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ 

ÚVOD K ODPOVEDIAM KOMISIE 

6.1. Komisia víta odhad chybovosti podľa EDA na úrovni 1,8 % pre oblasť politiky

„Prírodné zdroje a životné prostredie“, čo je pod prahom významnosti a v súlade s vlastným 

posúdením Komisie, pokiaľ ide o riziko pri platbe. Komisia takisto s potešením konštatuje, že pri 
priamych platbách v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa naďalej nevyskytujú 

významné chyby, čím sa potvrdzuje dôležitá úloha integrovaného administratívneho a kontrolného 
systému (IACS) vrátane systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) pri 
predchádzaní chybám a znižovaní chybovosti. 

SPP je pravou európskou politikou, pretože členské štáty združujú zdroje, aby realizovali jednotnú 
spoločnú politiku s jednotným európskym rozpočtom. V prípade 6,6 milióna prijímateľov sa výdavky 
SPP realizujú v rámci zdieľaného riadenia prostredníctvom komplexného systému riadenia 
a kontroly, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečoval zákonnosť a správnosť príslušných transakcií na 
úrovni konečných prijímateľov. 

Spoľahlivý model uistenia SPP zahŕňa kontroly prvej úrovne vykonávané platobnými 

agentúrami, audítorskú prácu vykonávanú nezávislými certifikačnými orgánmi a vlastnú prácu 
Komisie prostredníctvom schvaľovania účtov. 

Komisia víta posúdenie EDA, že systémy platobných agentúr sú celkovo spoľahlivé a poskytujú 

správny výpočet výšky pomoci, čo je v súlade s vlastnou analýzou Komisie. 

Opatrenie na rozvoj vidieka č. 21 bolo vytvorené s cieľom poskytnúť ľahko prístupnú podporu 

v krízovej situácii tým, ktorí sú ňou najviac postihnutí, a to čo najjednoduchším spôsobom pre 
prijímateľov, ako aj pre správne orgány. Komisia víta posúdenie EDA, že podmienky podpory boli vo 
všeobecnosti dodržané. 

Monitorovacie kontroly sú kontrolným prístupom vymedzeným v súčasnom právnom rámci EÚ. 
Od roku 2023 sa povinný systém monitorovania plôch bude vzťahovať na intervencie na plochu vo 
všetkých členských štátoch na účely merania výkonnosti politiky, a to s dôrazom na 
poľnohospodárske činnosti. Keďže najmä opatrenia na rozvoj vidieka môžu obsahovať podmienky 
oprávnenosti, ktoré nie sú monitorovateľné pomocou údajov zo satelitov Sentinel, v návrhu Komisie 
na budúci systém monitorovania plôch v členských štátoch sa predpokladá aj využívanie údajov, 
ktoré nepochádzajú zo satelitov Sentinel. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

6.14. Komisia víta posúdenie EDA týkajúce sa chyby v kapitole o prírodných zdrojoch

a s potešením konštatuje, že miera chybovosti podľa EDA je pod prahom významnosti na úrovni 2 % 
a naďalej sa približuje k jej vlastnému odhadu (1,8 %) pre výdavky SPP, ako sa uvádza vo výročnej 
správe Komisie o riadení a výkonnosti a vo výročnej správe o činnosti GR AGRI. 
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Rámček 1 – Platobná agentúra nevyužila všetky informácie, ktoré mala 
k dispozícii, na kontrolu nákladov vykázaných prijímateľom 

S cieľom zaručiť bezpečné vykonávanie opatrenia na propagáciu vína vydalo GR AGRI v roku 2016 

usmernenia1 týkajúce sa vnútroštátnych podporných programov v sektore vinohradníctva 

a vinárstva, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenie. Okrem toho GR AGRI v roku 2021 vydalo 

oznámenie pre delegátov členských štátov o „technických otázkach zistených pri propagácii vína 

v tretích krajinách“. To by malo prispieť k zmierneniu rizík, pokiaľ ide o vykonávanie propagačného 

opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva. 

V súvislosti s touto konkrétnou transakciou Komisia prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť nápravu 

akýchkoľvek neoprávnených platieb. 

Priame platby 

6.18. Komisia s potešením konštatuje, že z 84 testovaných transakcií len v troch prípadoch EDA

zistil menšie nadhodnotenia, ktoré boli všetky pod úrovňou 5 %. 

6.20. Komisia víta, že EDA pozitívne hodnotí úlohu integrovaného administratívneho a kontrolného

systému (IACS) a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Komisia považuje 
IACS vrátane LPIS za účinné systémy pri predchádzaní chybám a znižovaní chybovosti. 

Výdavky týkajúce sa plochy a zvierat v rámci rozvoja vidieka 

6.23. Komisia by chcela poukázať na to, že dve uvedené chyby týkajúce sa nepresných údajov

o prijímateľoch zaznamenaných v jej databáze zvierat, ktoré sa vyskytli v tej istej platobnej
agentúre, neboli spôsobené nesprávnymi vyhláseniami prijímateľov, ale technickým problémom
v databáze zvierat, ktorý ovplyvnil vyhlásenia obmedzeného počtu prijímateľov. Príslušná platobná
agentúra začala postupy na identifikáciu všetkých dotknutých prijímateľov a na vymáhanie
neoprávnených súm. Technický problém bol vyriešený pre rok podania žiadosti 2022.

Investičné projekty 

6.25. Komisia nesúhlasí s posúdením EDA v prípade dvoch transakcií.

Monitorovacie kontroly 

6.28. Monitorovacie kontroly predstavujú prístup kontroly vymedzený v právnom rámci EÚ, ktorý

sa opiera o návštevy v teréne (v prípade nemonitorovateľných kritérií oprávnenosti, záväzkov 
a povinností) a využívanie nových technológií (v prípade monitorovateľných kritérií oprávnenosti, 
záväzkov a povinností), ako alternatívu k tradičným prístupom kontroly pre režimy a opatrenia 
pomoci viazané na plochu. 

Celkovo sa Komisia domnieva, že monitorovacie kontroly sú veľmi dobrým príkladom toho, ako 
možno uplatniť technológiu na zvýšenie účinnosti systémov riadenia a kontroly. 

1 Dostupné na adrese https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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V roku 2021 sa desať členských štátov a takmer 30 platobných agentúr rozhodlo pre monitorovacie 
kontroly. 

6.29. Ak podmienky oprávnenosti pomoci viazanej na plochu možno považovať za

„monitorovateľné“ s použitím údajov zo satelitov Sentinel (alebo iných údajov s aspoň rovnocennou 
hodnotou), prístup monitorovacích kontrol spočíva v uplatňovaní automatizovaných procesov na 
kontrolu dodržiavania pravidiel. Nepresvedčivé výsledky sa kontrolujú poloautomatizovanými 
procesmi. Ak podmienky oprávnenosti pomoci viazanej na plochu a priori nie sú „monitorovateľné“ 
s použitím údajov zo satelitov Sentinel, potom sa návštevy v teréne musia vykonať na vzorke 
prijímateľov. Najväčšia výhoda prístupu monitorovacích kontrol v porovnaní s tradičnými metódami 
teda platí vtedy, keď je možné monitorovať všetky podmienky oprávnenosti. Najmä opatrenia na 
rozvoj vidieka však často obsahujú podmienky oprávnenosti, ktoré nie sú monitorovateľné 
s použitím údajov zo satelitov Sentinel. S cieľom riešiť to sa v návrhu Komisie na budúci systém 
monitorovania plôch v členských štátoch predpokladá používanie údajov, ktoré nepochádzajú zo 
satelitov Sentinel, ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou. 

6.30. V roku 2021 sa využívanie prístupu monitorovacích kontrol v členských štátoch v porovnaní

s rokom 2020 zdvojnásobilo, čím sa prekonal priebežný míľnik Komisie, ktorým je pokrytie 10 % 
využívanej poľnohospodárskej plochy do roku 2022. 

6.31. Komisia by chcela upozorniť na skutočnosť, že od roku 2023 môžu členské štáty navrhnúť

svoje systémy riadenia, kontrol a sankcií v súlade so základnými požiadavkami Únie stanovenými 
v nariadení (EÚ) č. 2116/2022. Od roku 2023 sa povinný systém monitorovania plôch bude 
vzťahovať na intervencie na plochu vo všetkých členských štátoch na účely merania výkonnosti 
politiky. Toto povinné využívanie údajov zo satelitov Sentinel programu Copernicus v budúcej SPP sa 
zavádza s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť výročných správ o výkonnosti členských štátov. Základné 
informácie, ktoré poskytne systém monitorovania plôch, môžu členské štáty využiť na 
predchádzanie chybám, odhaľovanie nezrovnalostí, a tým na zníženie rizík pre fondy. 

6.35. Komisia podporuje využívanie prístupu monitorovacích kontrol už od roku 2018. Okrem

poskytovania bezplatného prístupu k službám prístupu k údajom a informáciám (DIAS) programu 
Copernicus na účely monitorovania SPP Komisia vypracovala usmerňovacie dokumenty a uľahčuje 
vzájomné učenie a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, napríklad 
organizovaním špecializovaných stretnutí, na ktorých členské štáty, ktoré už využívajú 
monitorovacie kontroly, poskytujú poznatky a vymieňajú si skúsenosti na základe ich skutočného 
vykonávania. Komisia okrem toho podporuje členské štáty prostredníctvom odbornej prípravy, 
dokumentácie a riešení IT v kontexte svojej osvetovej činnosti v oblasti monitorovacích kontrol, 
ktorej cieľom je riešiť vnímané alebo skutočné technické prekážky pri využívaní údajov zo satelitov 
Sentinel na monitorovanie SPP. 

V dôsledku toho sa v roku 2021 využívanie prístupu monitorovacích kontrol v členských štátoch 
v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobilo, čím sa prekonal míľnik Komisie, ktorým je pokrytie 10 % 
využívanej poľnohospodárskej plochy do roku 2022. 

Kontroly súladu kontrolných štatistík členských štátov a údajov o platbách 

6.37. Komisia víta posúdenie EDA, že systémy platobných agentúr sú celkovo spoľahlivé

a poskytujú správny výpočet výšky pomoci. Komisia vykonáva svoju vlastnú analýzu vo forme 
ročných posúdení kvality údajov o platbách a kontrolných údajov predložených platobnou 
agentúrou, ako aj audity integrity údajov týkajúce sa informačných systémov platobných agentúr, 
čím sa potvrdzuje posúdenie EDA. 
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Opatrenie na rozvoj vidieka M21 

6.39. Komisia víta posúdenie EDA, že podmienky podpory boli vo všeobecnosti dodržané.

Zámerom bolo vytvoriť čo najjednoduchšie systémy pre prijímateľov, ako aj pre správny orgán 
v súlade s účelom a myšlienkou opatrenia poskytovať ľahko prístupnú podporu v krízovej situácii 
tým, ktorí sú ňou najviac postihnutí. 

Opatrenie M21 je opatrením riadeným mimo IACS, ktorým sa poskytujú jednorazové platby 
zvyčajne nesúvisiace s počtom hektárov alebo zvierat. Preto sa podľa nariadení naň nevzťahujú 
pravidlá IACS a používanie systému IACS sa nevyžadovalo. 

Komisia by takisto chcela poukázať na to, že EDA nezistil žiadne neoprávnené platby v žiadnej zo 
siedmich transakcií v rámci opatrenia M21, ktoré boli kontrolované na účely vyhlásenia 
o vierohodnosti.

6.40. M21 je opatrenie riadené mimo IACS a podľa nariadení sa naň nevzťahujú pravidlá IACS.

Preto sa používanie systému IACS nevyžadovalo, ale členské štáty sa mali rozhodnúť, ktoré 
administratívne systémy sa použijú na vykonávanie opatrenia. 

Rámček 4 – Príklady prijímateľov, ktorí nespĺňajú kritériá opatrenia M21 

Ak uvedené kategórie prijímateľov v prípade rumunského programu rozvoja vidieka boli „aktívnymi 

poľnohospodármi“, mali nárok na získanie pomoci. V rámci opatrenia neboli uložené žiadne 

výberové kritériá. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI A INÉ MECHANIZMY RIADENIA 

6.42. Ide o siedmy rok, v ktorom sa vydáva stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov, pričom

správy certifikačných orgánov obsahujú podstatné a cenné informácie o zákonnosti a správnosti 
výdavkov, ktoré audítori z GR AGRI podrobne preskúmali a ktoré sa zohľadnili pri posudzovaní úprav 
chybovosti vykázaných platobnými agentúrami. Certifikačné orgány dosiahli úroveň, na ktorej 
prinášajú spoľahlivé a podstatné výsledky v oblasti zákonnosti a správnosti výdavkov pre všetky 
súbory. Na základe značnej práce, ktorú vykonali certifikačné orgány, a na základe väčšieho počtu 
zistení sa v oblasti zákonnosti a správnosti GR AGRI spoľahlo na výsledky práce certifikačných 
orgánov. Na základe revidovaných usmernení, v ktorých by sa miera nesúladu certifikačných 
orgánov mohla priamo porovnať s kontrolnými štatistikami platobných agentúr, tvorili výsledky 
certifikačných orgánov základ pre výpočet upravenej chybovosti GR AGRI za rozpočtový rok 2021. 

6.44. Komisia ďalej poznamenáva, že v dôsledku všetkých nápravných opatrení v rámci SPP

(odhad na úrovni 1,5 %) sa odhadovaná konečná suma vystavená riziku (riziko pri ukončení) 
v prípade SPP v roku 2021 predpokladá na úrovni 0,3 % (pozri výročnú správu o činnosti za rok 
2021, s. 90). 

6.46. Komisia poznamenáva, že riziko pri platbe pre „Prírodné zdroje a životné prostredie“

uvedené v jej výročnej správe o riadení a výkonnosti je na rovnakej úrovni ako odhadovaná 
chybovosť podľa EDA na úrovni 1,8 %, čo je pod prahom významnosti na úrovni 2 %. 
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ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Záver 

6.47. Komisia víta skutočnosť, že odhadovaná chybovosť podľa EDA v tejto kapitole na úrovni

1,8 % je pod prahom významnosti (2,0 %) a je rovnaká ako Komisiou odhadované riziko pri platbe 
v rámci tohto okruhu vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vo výročnej správe za rok 2019 

6.49. Komisia odkazuje na závery a svoje odpovede v osobitnej správe EDA 14/2022 – Reakcia

Komisie na podvody v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky – Čas na prehĺbenie prehľadu. 
Komisia prijala opatrenia na riešenie zistených problémov a vzhľadom na novú SPP aktualizuje 
analýzu rizík podvodov. 

6.50. Pozri odpoveď Komisie na bod 6.49.

Komisia podnikne potrebné kroky na vykonanie odporúčaní vydaných v osobitnej správe 14/2022. 

Odporúčania 

Odporúčanie 6.1 – Podporovať využívanie nových technológií v záujme 

predchádzania chybám v platbách v rámci SPP 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia poskytne fórum na uľahčenie výmeny najlepších postupov pri využívaní nových technológií. 

Od roku 2023 sa povinný systém monitorovania plôch bude vzťahovať na intervencie na plochu vo 
všetkých členských štátoch na účely merania výkonnosti politiky, a to s dôrazom na 
poľnohospodárske činnosti. Úlohou systému monitorovania plôch je identifikovať prípady, v ktorých 
nie sú splnené podmienky oprávnenosti. V týchto prípadoch musia členské štáty poskytnúť 
prijímateľovi možnosť napraviť situáciu. 

Odporúčanie 6.2 – Kontroly platieb v rámci opatrenia M21 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Opatrenie M21 bolo prijaté a vykonané správnymi orgánmi v rekordnom čase vzhľadom na 
naliehavosť situácie. EDA dospel k záveru, že podmienky podpory stanovené v nariadení boli vo 
všeobecnosti dodržané, a identifikoval len obmedzený počet prípadov, keď prijímatelia, ktorí 
nesplnili kritériá podpory, získali finančné prostriedky. Opatrenie je predmetom auditov Komisie 
a vzťahuje sa naňho aj systém monitorovania a hodnotenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV). Komisia bude nabádať členské štáty, aby toto opatrenie zahrnuli do 
svojich hodnotení ex post, pokiaľ ide o SPP. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 7 – MIGRÁCIA A RIADENIE HRANÍC, BEZPEČNOSŤ 

A OBRANA“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia víta pripomienky EDA a zaväzuje sa, že sa zapojí do oblastí, v ktorých sa zistila potreba 
zlepšenia, s cieľom znížiť v budúcnosti počet chýb. 

Stratégia kontroly, ktorú Komisia zaviedla na poskytovanie núdzovej pomoci, funguje napriek 
oznámeným prípadom uspokojivo. Komisia zohľadní odporúčania a zároveň upozorní na mimoriadne 
náročnú situáciu, v ktorej prijímatelia vykonávajú núdzové opatrenia. 

Riadenie väčšiny finančných prostriedkov fondov AMIF a ISF v období 2014 – 2020 sa vykonáva 
spoločne s členskými štátmi (a krajinami pridruženými k schengenskému priestoru). Komisia víta 
uznanie, že orgány auditu napriek určitým nedostatkom, z ktorých niektoré už Komisia 
identifikovala, vytvorili a uplatňovali podrobné a dostatočne kvalitné postupy na predkladanie správ 
o svojej činnosti a ich závery boli založené na podrobných kontrolných zoznamoch.

7.8. V nadväznosti na prílev vysídlených osôb z Ukrajiny do Únie spôsobený inváziou na Ukrajinu

24. februára 2022 sa nariadením 2022/585 zo 6. apríla 2022 predĺžilo obdobie vykonávania
fondov na roky 2014 – 2020 do 30. júna 2024, čím sa členským štátom poskytla dodatočná
flexibilita pri využívaní zostávajúcich finančných prostriedkov.

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

7.10. Komisia sa domnieva, že v jednom prípade nedochádza na úrovni Komisie k chybe.

Komisia berie na vedomie chybu zistenú v agentúre v roku 2020, ale nedomnieva sa, že to 
ovplyvnilo platbu Komisie kontrolovanú v roku 2021, pokiaľ ide o zúčtovanie predbežného 
financovania príspevku EÚ pre túto agentúru. K chybe došlo na úrovni agentúry, pričom je za ňu 
zodpovedný povoľujúci úradník agentúry. Komisia pripomína, že na základe účtu výsledku 
hospodárenia vypláca agentúre vyrovnávací príspevok. Komisia nemala inú možnosť, ako zúčtovať 
predbežné financovanie týkajúce sa príspevku EÚ, keďže všetky právne podmienky na zúčtovanie 
boli splnené. 
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Rámček 7.1. Príklady chýb 

Nadobudnutie neoprávnených typov vozidiel 

Na účely schvaľovania účtov za rozpočtový rok 2021 Komisia v nadväznosti na audítorskú prácu 

EDA prijala preventívne opatrenia tak, že zadržala 10 % ročnej účtovnej závierky prostredníctvom 

čiastočného schválenia, ako sa uvádza vo výročnej správe o činnosti za rok 2021. Komisia začne 

postup overenia súladu s cieľom určiť finančné riziko pre minulé účty a výšku čistej finančnej 

opravy, ktorá sa má uplatniť. 

Neoprávnenosť vykázaných nákladov na ubytovanie 

Akcia sa uskutočnila v núdzovej situácii v zmysle základného aktu týkajúceho sa Fondu pre azyl, 

migráciu a integráciu (AMIF). Projekt sa realizoval vo výnimočnom kontexte, ktorý sa vyznačoval 

neustálym zvyšovaním počtu žiadateľov o azyl. Táto núdzová situácia vznikla z nedostatku kapacít 

na uspokojenie dopytu a z rizika nesplnenia vnútroštátnych právnych povinností poskytnúť 

žiadateľom o azyl materiálne podmienky prijímania. 

Komisia uznáva, že následkom chýbajúcich dokumentov EDA nemohol overiť správne vykonávanie 

postupu verejného obstarávania. Vzhľadom na informácie, ktoré poskytli írske orgány, a vzhľadom 

na osvedčenie o audite, ktoré by sa malo zakladať na úplných listinných dôkazoch, však Komisia 

očakáva, že postup bol vykonaný správne. 

Komisia sa domnieva, že postup zavedený írskymi orgánmi poskytuje dostatočnú záruku, že 

v prípade cieľového súboru budú dodržané kritériá oprávnenosti. 

Írsky Úrad pre medzinárodnú ochranu prideľuje ubytovaným hosťom hotel. Na analýzu žiadostí 

o medzinárodnú ochranu a na pridelenie rôzneho ubytovania žiadateľom existujú vnútorné postupy.

Poskytovanie služieb, ubytovania a stravy nie je spochybnené a Komisia je spokojná 

s prevádzkovými výsledkami tohto projektu núdzovej pomoci. 

Na základe zistení sa zorganizuje misia do Írska s cieľom zabezpečiť zavedenie vhodných postupov 

na riešenie identifikovaných nedostatkov a Komisia pristúpi k určeniu sumy, ktorá sa má od 

prijímateľa vymôcť. 

PRESKÚMANIE PRVKOV SYSTÉMOV VNÚTORNEJ KONTROLY 

Práca orgánov auditu 

7.13. Komisia berie na vedomie, že EDA potvrdil kvalitu príslušnej audítorskej práce

vnútroštátnych kontrolných orgánov, ako sa uvádza vo výročnej kontrolnej správe na účely 
schvaľovania účtov za rozpočtový rok 2020.  

Ako uznal EDA, Komisia už identifikovala všetky nedostatky, ktoré zistil EDA počas svojej audítorskej 
práce v súvislosti s DAS za rok 2021, a prijala vhodné zmierňujúce opatrenia v rámci rozhodnutia 
o schvaľovaní účtov za rozpočtový rok 2020.
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Rámček 7.2. Nedostatky vo výročných kontrolných správach 

Pokiaľ ide o nepoužitý náhodný výber vzorky na audity výdavkov na Malte, Komisia už tento 

nedostatok identifikovala v analýze výročnej kontrolnej správy za rozpočtový rok 2020. Komisia sa 

domnieva, že metóda výberu vzorky založená na riziku môže viesť k nadhodnoteniu celkovej 

chybovosti, čím sa znížia riziká pre rozpočet EÚ. Komisia bez ohľadu na to v rámci spätnej väzby 

v liste z 23. júna 2021 adresovanom orgánu auditu pripomenula členským štátom, aby náhodne 

vybrali kontrolovanú vzorku podľa delegovaného nariadenia a vybrali doplňujúcu vzorku založenú 

na riziku, ak orgán auditu považuje za potrebné pokryť určité riziká. 

Pokiaľ ide o predloženie predbežnej účtovnej závierky orgánu auditu pred tým, ako zodpovedný 

orgán dokončil svoje vlastné kontroly (Malta), Komisia už identifikovala tento nedostatok v analýze 

výročnej kontrolnej správy za rozpočtový rok 2020 a členským štátom sa v rámci oznámenia 

o čiastočnom zúčtovaní zo 14. júna 2021 adresovaného zodpovedným orgánom a orgánom auditu,

ako aj v rámci spätnej väzby v liste z 23. júna 2021 adresovanom orgánu auditu vydalo

odporúčanie.

Pokiaľ ide o chýbajúce vysvetlenie rozdielov medzi predbežnou a konečnou účtovnou závierkou 

(Švédsko), Komisia už identifikovala tento nedostatok v analýze výročnej kontrolnej správy za 

rozpočtový rok 2020 a orgánu auditu sa v rámci spätnej väzby v liste z 3. júna 2021 vydalo 

odporúčanie zahrnúť do výročnej kontrolnej správy všetky relevantné informácie, ktoré by mohli 

pomôcť útvarom Komisie zosúladiť sumy zahrnuté v konečnej účtovnej závierke a kontrolovateľný 

súbor (predbežnú účtovnú závierku) vykázaný v tabuľke 10.2 stĺpci B. 

Pokiaľ ide o nepresnú prezentáciu zvyškovej chybovosti a nesprávne audítorské stanovisko (Malta), 

Komisia už identifikovala tento nedostatok v analýze výročnej kontrolnej správy za rozpočtový rok 

2020 a vykonali sa zmierňujúce opatrenia. Komisia pristúpila k čiastočnému zúčtovaniu 

a následnému zrušeniu sumy 16 398,70 EUR z rozhodnutia o overení súladu, ako bolo oznámené 

členským štátom v liste z 22. decembra 2021, čím zabezpečila, že celková zvyšková chybovosť bola 

pod prahom významnosti. 

Pokiaľ ide o neúplné podávanie správ o auditoch výdavkov týkajúcich sa záporných platieb alebo 

platieb na zúčtovanie preddavkov vykázaných v účtoch predchádzajúceho roka (Bulharsko), Komisia 

už tento nedostatok identifikovala v analýze výročnej kontrolnej správy za rozpočtový rok 2020. 

Bulharský orgán auditu poskytol informácie vo výročnej kontrolnej správe, ale predložil ich 

nesprávne. Po objasnení dosiahnutom medzi Komisiou a orgánom auditu počas schvaľovania účtov 

za rozpočtový rok 2020 Komisia mohla dospieť k správnym záverom. Orgán auditu bol v rámci 

spätnej väzby v liste z 3. júna 2021 požiadaný, aby v ďalších výročných kontrolných správach 

zabezpečil zlepšenie vykazovania v správnych tabuľkách. 

7.14. Komisia sa celkovo domnieva, že nedostatky majú obmedzený vplyv na uistenie, pretože

buď neboli významné, alebo (pokiaľ ide o bulharské nedostatky v súvislosti s fondom ISF) Komisia 
prijala okamžité opatrenia na riešenie rizík pre rozpočet EÚ vyplývajúcich z typu nedostatkov 
zistených EDA a zohľadnila ich pri schvaľovaní účtov za rozpočtový rok 2021. 
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Rámček 7.3. Nedostatky v práci orgánov auditu 

Pokiaľ ide o kontrolu procesu výberu projektov (Švédsko), Komisia sa domnieva, že riziko je 

obmedzené vzhľadom na skutočnosť, že švédsky orgán auditu potvrdil, že systémový audit KR 2 –

 „proces výberu“ sa vykonal za rozpočtový rok 2019 a neidentifikovali sa žiadne významné 

nedostatky. Štandardný podrobný kontrolný zoznam bol okrem toho urýchlene aktualizovaný 

s cieľom riešiť zistené nedostatky. 

Pokiaľ ide o kontrolu postupu verejného obstarávania (Bulharsko), Komisia berie na vedomie 

zistenia EDA. Na účely schvaľovania účtov za rozpočtový rok 2021 Komisia prijala preventívne 

opatrenia tak, že zadržala 10 % ročnej účtovnej závierky prostredníctvom čiastočného schválenia, 

ako sa uvádza vo výročnej správe o činnosti za rok 2021. Komisia začne postup overenia súladu 

s cieľom určiť finančné riziko pre minulé účty a výšku čistej finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť. 

Pokiaľ ide o testovanie oprávnenosti výdavkov vo Švédsku a v Bulharsku, v prípade Švédska sa 

Komisia domnieva, že riziko neoprávnených výdavkov je obmedzené, keďže orgán auditu vykonal 

príslušné kontroly, aj keď sa v ich dokumentácii vyskytli určité drobné nedostatky. Orgán auditu sa 

pri overovaní variabilného prvku rozhodol spoliehať na jednu z oficiálnych databáz a zdá sa, že hoci 

tento prístup môže mať určité nedostatky, v porovnaní s inými databázami existujú len malé 

rozdiely. 

Ako už bolo uvedené, Komisia v prípade Bulharska začne postup overenia súladu s cieľom určiť 

finančné riziko pre minulé účty a výšku čistej finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť. 

Pokiaľ ide o audítorský záznam (audit trail) a zdokumentovanie audítorskej práce a výsledkov vo 

Švédsku a v Bulharsku: 

V prípade Švédska sa Komisia domnieva, že tieto zistenia odhaľujú drobné nedostatky 

v dokumentácii osobitných kontrol a/alebo auditov. Okrem toho sa týmito prípadmi žiadnym 

spôsobom nespochybňuje audítorská práca, ktorú vykonali kontrolné orgány, ani spoľahlivosť ich 

záverov. 

V prípade Bulharska sa Komisia domnieva, že tieto zistenia odhaľujú nedostatky v dokumentácii 

osobitných kontrol a/alebo auditov. 

Pokiaľ ide o finančné prostriedky v oblasti vnútorných záležitostí, GR HOME poskytlo orgánom 

auditu „Diskusný dokument o audítorskej dokumentácii – Osvedčené postupy od audítorov a pre 

audítorov“, a to s cieľom napraviť v budúcnosti tento typ nedostatkov identifikovaných v oboch 

krajinách a v reakcii na predchádzajúce zistenia a odporúčania EDA. Tento dokument je výsledkom 

pracovnej skupiny audítorských útvarov Komisie vykonávajúcich zdieľané riadenie a vnútroštátnych 

orgánov auditu členských štátov, ktorých cieľom je identifikovať a rozvíjať osvedčené postupy na 

zlepšenie dokumentácie ich audítorskej práce. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY 

RIADENIA 

7.16. Komisia pripomína, že vyhlásenie generálnej riaditeľky o vierohodnosti je založené na

preskúmaní niekoľkých informácií z viacerých zdrojov (sebahodnotenie, ex post kontroly, správy IAS 
a EDA), čím sa zabezpečuje jeho spoľahlivosť. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Odporúčania 

Odporúčanie 1 – Audítorský záznam (audit trail) a obstarávanie 

Komisia prijíma odporúčanie a domnieva sa, že sa už vykonáva, pričom bude pokračovať v prijímaní 
opatrení. 

Pokiaľ ide o prijímateľov finančných prostriedkov v oblasti vnútorných záležitostí a orgány členských 
štátov zodpovedné za ich implementáciu, Komisia neustále poskytuje usmernenia a podporu 
v súvislosti s pravidlami verejného obstarávania a audítorským záznamom (audit trail).  

Dôkazom toho sú aj opatrenia, ktoré Komisia prijala pri vykonávaní odporúčaní vydaných EDA v roku 
2018 (t. j. v súvislosti s verejným obstarávaním na účely priameho aj zdieľaného riadenia). 

Odporúčanie 2 – Oprávnenosť nákladov na projekty v prípade akcií priamo 

riadených GR HOME 

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie. 

Komisia prijíma odporúčanie v rozsahu, v akom sa týka núdzovej pomoci. Komisia neprijíma časť 
odporúčania týkajúcu sa opatrení Únie, ktoré už boli posilnené po vykonaní odporúčaní z roku 2018.  

Metodika analýzy konečných žiadostí o platby v súvislosti s opatreniami Únie a núdzovou pomocou, 
ako aj špecializované podrobné kontrolné zoznamy už existujú. Pred vykonaním záverečných platieb 
sa podľa potreby uplatnia ex ante kontroly.  

V nadväznosti na zistenia EDA sa bude ďalej rozvíjať existujúca stratégia kontroly núdzovej pomoci 
z decembra 2017 a ex ante kontroly oprávnenosti výdavkov sa podľa potreby posilnia aj vzhľadom 
na aktualizácie požadované v rámci nového VFR. 

Vo vzorových dohodách o grante sa vymedzujú požiadavky na osvedčenie o finančných výkazoch 
a metodika auditu, ktorú majú audítori uplatňovať. 

Osvedčenie o audite je len jedným z prvkov ex ante uistenia Komisie pri vykonávaní opatrení Únie 
a núdzovej pomoci. Pred vykonaním záverečných platieb sa podľa potreby uplatnia iné ex ante 
kontroly.  
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 8 – SUSEDSTVO A SVET“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia víta zistenia EDA v súvislosti s touto kapitolou a zaväzuje sa k vykonávaniu vhodných 
nápravných opatrení, ak je to potrebné. V odpovedi na niektoré pripomienky týkajúce sa štúdie 
o zvyškovej chybovosti GR NEAR poskytuje Komisia objasnenia o prvkoch štúdie a jej príspevku
k vypracovaniu každoročných vyhlásení o vierohodnosti spolu s ďalšími prvkami rámca vnútornej
kontroly.

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Rámček 1 – Sčasti ešte nevzniknuté výdavky 

GR NEAR 

Keďže konečná suma účtovateľná na ťarchu rozpočtu EÚ sa určí až po doručení záverečnej správy 

prijímateľom, Komisia považuje chybovosť za dočasnú. Po konečnom zúčtovaní prestane existovať. 

GR INTPA 

Kontext krajiny v danom čase umožňoval delegácii EÚ priame zadanie zákazky, ak by chcela, 

vzhľadom na skutočnosť, že krajina využívala výhody vyhlásenia krízovej situácie, a teda sa na ňu 

uplatňovali flexibilné postupy. Delegácia EÚ napriek tomu chcela čo najviac a rýchlo otvoriť 

hospodársku súťaž tým, že využila rokovacie konanie. 

Sedem z týchto spoločností uviedla na základe rámcovej zmluvy v oblastiach, ktoré sa vyžadovali 

v zmluve. Ôsma spoločnosť mala takisto podobné skúsenosti z predchádzajúcich zmlúv v oblasti 

a bola vybraná po vyjadrení záujmu. Na tomto základe Komisia usúdila, že všetkých osem 

subjektov malo kapacity zúčastniť sa na súťažnom rokovacom konaní. Komisia uznáva, že sa to 

mohlo lepšie zdokumentovať. 

8.9. Komisia dôkladne skontrolovala prípady, ktoré identifikoval EDA, a zaväzuje sa k vykonávaniu

vhodných nápravných opatrení, ak je to potrebné. 

Pokiaľ ide o prípady nedodržania pravidiel týkajúce sa výberu projektov a uplatňovania pravidiel 
obstarávania, Komisia sa však domnieva, že prijímatelia uplatňovali príslušné pravidlá správne, 
v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi, ako sa predpokladá v zmluvných ustanoveniach 
dohody. 

Rámček 2 – Podmienky v súvislosti so splátkami rozpočtovej podpory 
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Komisia sa domnieva, že jej usmernenia o rozpočtovej podpore sú veľmi jasné, pokiaľ ide 

o požiadavky týkajúce sa bankového účtu a výmenný kurz.

Kontroly týkajúce sa návrhu dohôd o financovaní sa posilnia tým, že sa preskúma súvisiaci 

kontrolný zoznam, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie pravidiel a zosúladenie s existujúcimi 

usmerneniami o rozpočtovej podpore. 

8.12. Na základe konceptuálneho prístupu sú požiadavky na oprávnenosť nákladov dodržané, ak

akcia zahŕňa sumu oprávnených nákladov podľa pravidiel EÚ zodpovedajúcu príspevku EÚ a suma, 
ktorú poskytli iní darcovia, postačuje na pokrytie nákladov, ktoré sú podľa pravidiel EÚ neoprávnené 
(článok 155 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách). Na základe toho EÚ môže prispievať na 
akcie s viacerými darcami bez vyčlenenia finančných prostriedkov (t. j. spoločne spolufinancované 
akcie). Komisia nemá žiadne právne povinnosti podávať samostatné správy o podiele finančných 
prostriedkov zverených implementujúcim partnerom, na ktoré sa vzťahuje konceptuálny prístup. 

8.14. Komisia si je vedomá prípadov identifikovaných EDA, keď bol možný prístup k dokumentom

len vo formáte na čítanie, a neustále upozorňuje dotknuté medzinárodné organizácie v rámci 
Organizácie spojených národov na potrebu poskytovať audítorom potrebné informácie. 

Komisia úzko spolupracuje s dotknutými medzinárodnými organizáciami a EDA s cieľom nájsť 
prijateľné riešenia problému prístupu k dokumentom. 

Komisia poznamenala, že obmedzený prístup k dokumentom sa týkal troch projektov, ktoré 
vykonávali organizácie v rámci OSN. Po tom, ako bola Komisia na uvedené prípady upozornená, 
zamestnanci Komisie v ústredí a v teréne rýchlo reagovali a posilnili dialóg s dotknutými 
organizáciami v rámci OSN a ich ústrediami s cieľom uľahčiť prebiehajúcu prácu a urýchliť 
poskytovanie odpovedí/dokumentov. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY 
RIADENIA 

Štúdia o zvyškovej chybovosti 

8.20. Štúdia o zvyškovej chybovosti je dôležitým prvkom, na ktorom sa zakladá vyhlásenie

generálneho riaditeľa, hoci to nie je jediný zdroj vierohodnosti. GR NEAR má komplexný rámec 
vnútornej kontroly a stratégiu kontroly pokrývajúce celý cyklus vykonávania. Všetky prvky rámca 
kontroly slúžia ako základné piliere jeho vierohodnosti. 

8.21. Komisia konštatuje, že dodatočná chybovosť v súvislosti s grantmi je založená na

dodatočnej vzorke 64 transakcií. Chybovosť vyplývajúca z dodatočnej vzorky grantov poskytuje 
podporné a zlepšené informácie o riadení grantov, čím sa dopĺňajú informácie týkajúce sa grantov 
poskytované o grantoch zahrnutých v hlavnej vzorke. Chybovosť vo všetkých troch prípadoch 
(celková, týkajúca sa „nepriameho riadenia zo strany prijímajúcich krajín“ a grantov) je predmetom 
preskúmania a GR NEAR berie do úvahy výsledky všetkých ex post kontrol na účely posúdenia svojej 
vnútornej kontroly, vyhlásenie o vierohodnosti podpísané generálnym riaditeľom a výročnú správu 
o činnosti.

8.22. Komisia nekvalifikuje štúdiu o zvyškovej chybovosti ako zákazku na uisťovacie služby ani

audit. Štúdia slúži na osobitný účel a je založená na osobitnej metodike. 
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Uvádza sa to v štúdii o zvyškovej chybovosti a vo výročnej správe o činnosti GR NEAR, ktorá 
pravdivým a verným spôsobom poskytuje úplné informácie o riadení. Komisia sa domnieva, že 
štúdia nepodlieha obmedzeniam, ktoré môžu prispieť k podhodnoteniu chýb. 

8.23. Ex post kontroly zvyškovej chybovosti sa vykonávajú na základe vzorky (reprezentatívnej

pre celý súbor) uzavretých zmlúv, nie na celom súbore. Je neodmysliteľným prvkom štúdie, že 
niektoré tzv. staré zmluvy nebudú podliehať preskúmaniu zvyškovej chybovosti. Hlavným dôvodom, 
prečo Komisia v súlade so svojou metodikou vylučuje staré zmluvy zo štúdie o zvyškovej 
chybovosti, je, že sa domnieva, že informácie poskytované o ex post kontrolách týchto zmlúv by len 
minimálne prispeli k zlepšeniu rámca vnútornej kontroly. Dôvodom je, že zmluvy, ktoré v posledných 
ôsmich rokov nepodliehali žiadnej operačnej činnosti a/alebo v posledných piatich rokoch 
nepodliehali žiadnym kontrolám, sa vykonávali podľa pravidiel a predpisov, ktoré už nie sú platné. 
Okrem toho po ukončení obdobia vykonávania sú prijímatelia povinní uchovávať podpornú 
dokumentáciu počas piatich až ôsmich rokov. Toto časové obmedzenie by narušilo možnosť 
vykonávať kontroly a viedlo by k viacerým transakciám, ktoré by neprispievali k výpočtu chybovosti. 

8.24. Komisia konštatuje, že v štúdii o zvyškovej chybovosti sa tieto granty zahrnuli do

dodatočného súboru grantov, a teda podliehali ex post kontrolám. Nezahrnuli sa však do hlavnej 
vzorky v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb, ktorú medzi sebou uzavreli GR INTPA 
a GR NEAR. Po nadobudnutí účinnosti novej dohody o úrovni poskytovaných služieb medzi týmito 
dvomi generálnymi riaditeľstvami v júli 2021 sa zahrnú do súboru, z ktorého sa získava hlavná 
vzorka, počnúc štúdiou o zvyškovej chybovosti za rok 2022. 

8.25. Komisia konštatuje, že tematické granty predstavovali približne 3 % portfólia zmlúv

uzavretých v roku 2021. Tematické granty podliehali ex post kontrolám zvyškovej chybovosti, keďže 
sa zahrnuli do dodatočnej vzorky grantov. Tzv. staré zmluvy (zvyšných 17 %) nie sú súčasťou 
súboru zvyškovej chybovosti podľa platnej metodiky zvyškovej chybovosti, ktorá poskytuje 
relevantné kritériá a odôvodnenie. 

Z uvedených dôvodov sa Komisia domnieva, že nezahrnutie starých zmlúv do súboru nepredstavuje 
obmedzenie, ale prvok štúdie, ktorý pozostáva z odstránenia údajov, ktoré nie sú relevantné na 
účely štúdie, zo súboru. 

Formát výročnej správy o činnosti nie je vhodný na zverejnenie všetkých technických prvkov štúdie 
o zvyškovej chybovosti. Podrobnejšie sa opisujú v metodike zvyškovej chybovosti a príručke.
S cieľom vykonať odporúčanie EDA v plnej miere však GR NEAR bude zverejňovať informácie
týkajúce sa tzv. starých zmlúv počnúc ďalšou výročnou správou o činnosti.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vo výročných správach za roky 

2018 – 2020 

8.28. Pokiaľ ide o odporúčanie 1 z rokov 2018 a 2020, Komisia zintenzívnila komunikáciu

s medzinárodnými organizáciami v súvislosti s prístupom EDA k dokumentom. 

Na stretnutí pracovnej skupiny FAFA v rámci OSN v októbri 2021 Komisia zdôraznila potrebu, aby 
OSN poskytovala EDA všetky dokumenty alebo informácie potrebné na vykonávanie jeho 
audítorskej práce, ako aj problém prístupu k dokumentom len vo formáte na čítanie. 
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Komisia v októbri 2021 zorganizovala technické stretnutie so zástupcami niektorých organizácií 
v rámci OSN na tému prístupu k dokumentom. OSN sa zaviazala k vyvinutiu štandardného nástroja 
a prístupu s cieľom uľahčiť prácu EDA. 

Niektoré medzinárodné organizácie však naďalej poskytovali len obmedzený prístup k dokumentom, 
napríklad len vo formáte na čítanie. 

Komisia úzko spolupracuje s dotknutými medzinárodnými organizáciami a EDA s cieľom nájsť 
prijateľné riešenia tohto problému. 

Odporúčania 

Odporúčanie 1 – Odpočítať pred platbou alebo zúčtovaním náklady, ktoré 

nevznikli 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Vydá sa pripomienka s existujúcimi pokynmi pre zúčtovanie s cieľom zvýšiť informovanosť medzi 
povoľujúcimi úradníkmi v tejto oblasti a pripomenúť im, že v čase zúčtovania by mali mať 
primeranú istotu, že prijímateľovi vznikli vykázané náklady a medzinárodná organizácia ich 
akceptovala. 

Odporúčanie 2 – Posilniť kontroly pri návrhu dohôd o financovaní týkajúcich sa 

operácií rozpočtovej podpory 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia sa domnieva, že vzory dohôd o financovaní sú vhodné na daný účel a že spoločne 
s usmerneniami o rozpočtovej podpore poskytujú jasné usmernenie, pokiaľ ide o prevod finančných 
prostriedkov na pokladničný účet prijímajúcej krajiny a platný výmenný kurz. Komisia sa domnieva, 
že ustanovenia sa primerane uplatňujú, ale s cieľom poskytnúť uistenie, že sú vždy jasne uvedené 
v dohode o financovaní podľa kontextu jednotlivých krajín, Komisia posilní kontroly tým, že 
preskúma súvisiaci kontrolný zoznam pre dohody o financovaní. Komisia však zdôrazňuje, že 
v zriedkavých prípadoch krajiny nemajú centrálnu banku a v týchto prípadoch sa odporúčanie bude 
uplatňovať mutatis mutandis vzhľadom na kontext danej krajiny. 

Odporúčanie 3 – Zverejniť zmluvy vylúčené zo súboru zvyškovej chybovosti 

Komisia prijíma odporúčanie. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO
DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021

KAPITOLA 9: EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

PRIJATÉ PREDSEDNÍCTVOM PARLAMEMTU 4. JÚLA 2022

ODPOVEDE NA PRIPOMIENKY DVORA AUDÍTOROV TÝKAJÚCE SA PARLAMENTU

9.8

V súlade s článkom 1 pravidiel používania rozpočtových prostriedkov z rozpočtovej položky

400 (ďalej len „pravidlá“) politické skupiny hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré im

boli pridelené, v súlade so zásadami nepriameho hospodárenia s finančnými prostriedkami

pri analogickom uplatňovaní článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Týmito pravidlami sa nahrádzajú „dohody o príspevku“ (ako sa uvádza v článku 155 ods. 6

nariadenia o rozpočtových pravidlách), ktoré skupiny nemôžu podpísať s právne záväzným

účinkom.

Administratíva Európskeho parlamentu zastáva názor, že článok 175 ods. 1 a článok 163

ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa vymedzuje použitie rokovacieho

konania v prípade zákaziek vysokej hodnoty, sa nevzťahujú na politické skupiny, keďže tieto

ustanovenia sa vzťahujú len na priame riadenie.

V nadväznosti na už predtým oznámené nedostatky týkajúce sa verejného obstarávania

politických skupín v rokoch 2015 a 2016 administratíva Parlamentu poskytla usmernenia o

verejnom obstarávaní a zorganizovala školenia pre politické skupiny.

Európsky parlament berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov. V súlade s článkom 1.4

príslušných pravidiel nesú politické skupiny zodpovednosť voči inštitúcii za používanie

rozpočtových prostriedkov v medziach právomocí, ktoré im udelilo Predsedníctvo na účely

uplatňovania týchto pravidiel. Administratíva Parlamentu bude naďalej podporovať politické

skupiny s cieľom, aby sa rozpočtové prostriedky využívali v súlade s týmito pravidlami a aby

prijali vhodné opatrenia na zabránenie akýmkoľvek výdavkom, ktoré nie sú v súlade s týmito

pravidlami.

9.9.

V nadväznosti na rozhodnutie Predsedníctva Parlamentu z 5. októbra 2020 Parlament

uskutočnil postup verejného obstarávania na nadobudnutie budovy na ulici Wiertz v Bruseli

v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a všetkými platnými vnútornými pravidlami

a postupmi, ako aj s najprísnejším dodržiavaním zásady nediskriminácie voči všetkým
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potenciálnym uchádzačom. Cieľom postupu bolo „kúpa budov v priestoroch centrálnych

prepojených hlavných budov alebo v ich tesnej blízkosti“, ako sa uvádza v príslušnom

oznámení Predsedníctva.

V informačnom oznámení o postupe, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej

únie 28. októbra 2020 (2020/S210 – 511911), sa výslovne uvádzal cieľ nájsť kancelárske

priestory pre poslancov, asistentov poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu. V

záujme rovnakého zaobchádzania s poslancami, pokiaľ ide o vzdialenosť ich kancelárií od

rokovacej sály, zohralo toto kritérium významnú úlohu v rámci kritérií kvality. Váhový faktor

kritéria vzdialenosti bol stanovený na 20 z 50 bodov kvality. Okrem toho možnosť prepojenia

s centrálnymi budovami získala dodatočný váhový faktor 4 body z 50 bodov, aby sa čo najviac

zosúladila s cieľom stanoveným Predsedníctvom Parlamentu. Podobné váhy pre vzdialenosť

použili iné inštitúcie Únie pri nadobúdaní budov. Na základe judikatúry európskych súdov má

verejný obstarávateľ širokú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o výber, obsah a vykonávanie

príslušných kritérií na vyhodnotenie ponúk súvisiacich s predmetnou zákazkou vrátane tých,

ktorých účelom je určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku1. Parlament sa domnieva, že

budova na ulici Wiertz bola ekonomicky najvýhodnejšou ponukou, pričom sa zohľadnila cena

a cielené potreby a ciele verejného obstarávateľa vymedzené v stratégii Parlamentu v oblasti

budov, ktorú prijalo Predsedníctvo.

Okrem toho sa musí zohľadniť situácia, keď by Parlament nebol budovu nadobudol. Zmluva

o užívaní budovy na ulici Wiertz podpísaná Parlamentom v roku 2009 neobsahovala žiadnu

možnosť doložky o odstúpení. Ak by Parlament nenadobudol budovu, bol by aj tak povinný

zaplatiť ročné platby za užívanie za zostávajúce zmluvné obdobie do 31. mája 2027. Okrem

toho by Parlament prišiel o už realizované investície do modernizácie, bezpečnosti a

prepojenia tejto budovy.

ODPOVEĎ NA ODPORÚČANIE DVORA AUDÍTOROV TÝKAJÚCE SA PARLAMENTU

Odporúčanie 9.1.

Európsky parlament prijíma odporúčanie Dvora audítorov.

Parlament bude naďalej pomáhať politickým skupinám s cieľom zlepšiť ich interné finančné

hospodárenie. Predovšetkým hlbšie objasní usmernenia týkajúce sa verejného obstarávania

politickými skupinami a navrhne lepšie zosúladenie pravidiel používania rozpočtových

prostriedkov z rozpočtovej položky 400 s nariadením o rozpočtových pravidlách.

1 Rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci T-556/11, bod 215.
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 9 – EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA“ 

Komisia víta celkový záver Európskeho dvora audítorov, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu 
„Európska verejná správa“ nebola významná. 

Pokiaľ ide o pripomienky týkajúce sa dôchodkových platieb (bod 9.10), Komisia by chcela poukázať 
na to, že rozhodnutie pozastaviť povinnosť týkajúcu sa potvrdení o žití bolo účinné v období medzi 
júnom 2020 do novembrom 2021. Všetci zamestnanci boli/budú informovaní, aby podobne ako 
predtým aj teraz zaslali akékoľvek chýbajúce potvrdenia. 

Pokiaľ ide o pripomienky týkajúce sa následného preskúmania odporúčania z roku 2018 o rodinných 
prídavkoch (bod 9.19), ako potvrdil Európsky dvor audítorov, monitorovanie príspevkov poberaných 
z iných zdrojov je komplexné. Keďže regularizáciu pridelených prostriedkov získaných z iných 
zdrojov možno vykonať len na základe vyhlásení zamestnancov, príslušné spisy možno aktualizovať 
len a posteriori a nie v reálnom čase. Komisia zaviedla posilnené kontroly konzistentnosti 
a nadhodnotené sumy sa jej podarilo vymôcť takmer bez oneskorenia. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 10 – MECHANIZMUS NA PODPORU OBNOVY 

A ODOLNOSTI“ 

ÚVOD K ODPOVEDIAM KOMISIE 

V roku 2021 Komisia posúdila a podporila 22 plánov obnovy a odolnosti, ktoré Rada následne 
schválila. Po podpísaní dohôd o financovaní a dohodách o úvere Komisia vyplatila v rámci 
predbežného financovania platbu do výšky 13 % finančného príspevku 21 členským štátom, ktoré 
o to požiadali (z toho 20 členským štátom v roku 2021). Na konci roka Komisia vykonala posúdenie
prvej žiadosti o platbu, ktorú predložilo Španielsko, a príslušnú platbu vykonala v decembri 2021.

V roku 2021 Komisia vypracovala a začala vykonávať stratégie auditu a kontroly Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti („RRF“); vykonávajú sa systematické ex ante kontroly všetkých míľnikov 
a cieľov zahrnutých v každej žiadosti o platbu a zavádza sa stratégia auditu RRF. 

Stratégia auditu zahŕňa audítorskú prácu založenú na riziku týkajúcu sa žiadostí o platbu, ako aj 
systémové audity i) systémov, ktorými sa vykonávajú míľniky a ciele, a ii) systémov, ktoré sú 
základom ochrany finančných záujmov Európskej únie. V prípade auditov žiadostí o platbu má 
Komisia v úmysle vykonať audit všetkých míľnikov a cieľov považovaných za vysokorizikové. 
V prípade systémových auditov sa do konca roka 2023 plánuje aspoň jeden audit za každý členský 
štát. 

V prípade, že sa uspokojivo splní len podskupina míľnikov a cieľov v rámci žiadosti o platbu, právny 
rámec nariadenia o RRF poskytuje Komisii flexibilitu pri rozhodovaní o výške splátky, ktorá sa má 
pozastaviť. Komisia vypracováva metodiku na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania. V roku 2021 
ju však nepotrebovala, keďže všetky míľniky uvedené v prvej žiadosti o platbu, ktorú predložilo 
Španielsko, posúdila ako uspokojivo splnené. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Posúdenie kritérií súvisiacich s míľnikmi a cieľmi 

10.22. Komisia založila svoje posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov na svojom opise a na

príslušných prvkoch obsiahnutých v opise súvisiacich opatrení, ktoré boli obe stanovené 
v príslušnom vykonávacom rozhodnutí Rady a overovacom mechanizme stanovenom 
v prevádzkových opatreniach. 

10.23. V prvej verzii interných usmernení, ktorá sa uplatňovala v čase podania žiadosti o platbu

Španielskom, sa okrem požiadavky, aby sa „spravidla“ všetky prvky obsiahnuté v opise míľnika/cieľa 
vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ako aj prvky zahrnuté v opise opatrenia vo vykonávacom 
rozhodnutí Rady v plnej miere dodržiavali, sa stanovili aj výnimky, v prípade ktorých to platiť nemusí. 
Je to v súlade s koncepciou, na ktorej sa dohodli spoluzákonodarcovia v nariadení o RRF, že Komisia 
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posudzuje „uspokojivé“ plnenie, čo Komisii ponecháva určitú mieru voľného uváženia pri analýze 
rôznych prvkov. 

10.24. – 10.25. a rámček 1 (míľnik 395 „Zmeny dane z príjmov právnických 

osôb v roku 2021“) 

Pokiaľ ide o míľnik 395, Komisia v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o RRF posudzuje, „či boli 
uspokojivo splnené príslušné míľniky a ciele stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Rady“. Prvok, 
ktorý EDA identifikoval ako neposúdený (a nepovažuje ho za splnený), nie je súčasťou míľnika, ale je 
obsiahnutý v opise opatrenia. Podľa článku 20 ods. 5 písm. c) nariadenia o RRF je opis opatrenia 
samostatnou časťou vykonávacieho rozhodnutia Rady v porovnaní s míľnikmi a cieľmi, na ktoré sa 
vzťahuje článok 20 ods. 5 písm. e) a f). Komisia sa preto domnieva, že nie všetky prvky tohto opisu 
sú vždy relevantné pre posúdenie Komisie týkajúce sa uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov. 

Komisia uznala, že jej interné usmernenia k posudzovaniu míľnikov a cieľov neboli dostatočne jasné, 
a podnikla kroky na riešenie tohto problému. Komisia sa domnieva, že prvok opisu opatrenia, na 
ktorý sa odvoláva EDA, nie je priamo ani nepriamo uvedený v míľniku, ani nie je priamo alebo 
nepriamo relevantný pre splnenie tohto míľnika. Komisia preto nevidí žiadny dôvod, aby považovala 
za potrebné posúdiť tento prvok, a nesúhlasí s tým, aby sa na základe toho daný míľnik považoval 
za neuspokojivo splnený. 

Konkrétne Španielsko a Komisia vždy považovali prvok, ktorý identifikoval EDA, za strednodobý cieľ. 
Dôkazom o tom je samotný španielsky plán obnovy a odolnosti (v ktorom sa to výslovne uvádza 
ako strednodobý cieľ), názov reformy vo vykonávacom rozhodnutí Rady, v ktorom sa odkazuje na 
krátkodobosť, ako aj skutočnosť, že reforma daňového systému s cieľom zabezpečiť minimálne 
zdaňovanie právnických osôb sa riešila na inom mieste v pláne obnovy a odolnosti a vo 
vykonávacom rozhodnutí Rady (C28.R3 a míľnik 388) s rôznymi lehotami. 

Potvrdzuje to aj skutočnosť, že orientačný harmonogram na dokončenie tejto reformy (31. marec 
2021) podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady predchádza dátumu, keď sa OECD dohodla na 
opatreniach, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie tejto minimálnej sadzby dane vo výške 15 % 
(8. október 2021). Na základe dohody OECD Komisia 22. decembra 2021 uverejnila návrh smernice 
Rady o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii, 
v súvislosti s ktorým Rada nedosiahla dohodu. 

Komisia sa takisto domnieva, že v opise míľnika sa jednoznačne uvádza, že cieľom, ktorý sa má 
dosiahnuť nadobudnutím účinnosti zmien zavedených zákonom o rozpočte na rok 2021 
a nariadeniami týkajúcimi sa dane z príjmov právnických osôb, je zvýšenie príjmov z dane z príjmov 
právnických osôb. Ide o krátkodobý cieľ v súvislosti s touto reformou, ktorý je uvedený 
v španielskom pláne obnovy a odolnosti, pričom sa následkom reformy dosiahol, ako sa uvádza 
v predbežnom posúdení Komisiou. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že 
dosiahnutie tejto minimálnej sadzby dane vo výške 15 % nebolo relevantné pre posúdenie tohto 
míľnika. Preto nebolo spomenuté v predbežnom posúdení tohto míľnika Komisiou. 

10.26. Komisia odkazuje na svoje tvrdenia týkajúce sa bodu 10.24 a potvrdzuje, že minimálnu

sadzbu dane možno vykladať len ako strednodobý cieľ. Domnieva sa, že vzhľadom na zákon, ktorý 
bol prijatý pred prijatím vykonávacieho rozhodnutia Rady, je zrejmé, že ani Komisia, ani Španielsko, 
ani Rada by neschválili míľnik, ktorý zo svojej podstaty nebol splniteľný. Práve preto sa očakáva, že 
táto otázka v dokumentácii členského štátu ani v posúdení Komisiou uvedená nie je. 

10.28. Suma, ktorú členský štát dostane za uspokojivé splnenie daného súboru míľnikov a cieľov,

stanovuje Rada v príslušnom vykonávacom rozhodnutí Rady. Platby sa uhrádzajú za uspokojivé 
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splnenie príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov. V rámci RRF ako nástroja založeného výhradne 
na výkonnosti sa prepájajú platby s výkonnosťou a nie s konkrétnymi nákladmi. Finančný príspevok 
v rámci RRF sa určuje na základe maximálneho finančného príspevku vypočítaného pre každý 
členský štát a s prihliadnutím na odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti. V súlade 
s touto koncepciou sui generis je vylúčené odvodiť „kompenzáci[u] za dosiahnutie individuálneho 
míľnika alebo cieľa“. 

V právnom rámci nariadenia o RRF sa od Komisie vyžaduje, aby rozhodla o výške splátky, ktorá sa 
má pozastaviť, ak by bola uspokojivo splnená len podskupina míľnikov a cieľov v rámci žiadosti 
o platbu, pričom sa Komisii poskytuje flexibilita pri rozhodovaní o tejto výške. Komisia začala vyvíjať
úsilie o vypracovanie metodiky na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o spôsob,
akým Komisia uplatňuje túto flexibilitu. Vzhľadom na právny rámec RRF však takáto metodika
nemôže byť navrhnutá s cieľom odvodiť „kompenzáci[u] za dosiahnutie individuálneho míľnika alebo
cieľa“. Komisia stále túto metodiku vypracováva, pričom je potrebné poznamenať, že v roku 2021
uvedená metodika nebola potrebná, keďže Komisia posúdila všetky míľniky uvedené v prvej žiadosti
o platbu, ktorú predložilo Španielsko, ako uspokojivo splnené.

Míľniky týkajúce sa systému kontroly členských štátov 

10.29. Komisia jasne stanovila svoje posúdenie pre každý plán obnovy a odolnosti, a to aj pokiaľ

ide o kritérium systému kontroly. Všetky schválené plány obnovy a odolnosti zahŕňajú primerané 
systémy kontroly, pričom by Komisia plán neposúdila kladne, ak by navrhovaný systém kontroly 
nebol Komisiou považovaný za primeraný. 

Komisia zdôrazňuje, že ak sa vo vykonávacom rozhodnutí Rady ponecháva priestor na výklad, 
nespôsobuje to riziká pre posúdenie plnenia Komisiou ako uspokojivé, ale skôr sa tým poskytuje 
priestor na kvalitatívne posúdenie. 

10.31. – 10.32. Pokiaľ ide o míľnik 173, Komisia prostredníctvom svojej práce potvrdila, že

v rámci španielskeho systému kontroly bolo možné splniť požiadavky stanovené v článku 22 
nariadenia o RRF, keďže sa týka prvkov, na ktoré sa vzťahuje tento míľnik. Komisia predovšetkým 
posúdila úplnosť systémov zberu údajov a overila, že 100 % zmlúv bolo zaznamenaných primerane.

Komisia sa domnieva, že identifikovanie oblastí, ktoré by bolo možné zlepšiť alebo zefektívniť, nie je 
dostatočným dôvodom na spochybnenie jej posúdenia, a preto nemôže odôvodniť zamietnutie 
žiadosti o platbu a neuhradenie platby. Komisia musí pri posudzovaní míľnikov alebo cieľov v rámci 
kontroly a auditu identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a informovať o tom členské štáty, 
pričom tak bude robiť aj naďalej. 

Komisia bude pokračovať v spolupráci s členskými štátmi na zlepšení systémov kontroly 
používaných pri plánoch obnovy a odolnosti a zároveň vo svojom posúdení zabezpečí, aby sa 
zachovali minimálne zákonné normy. 

Dokumentácia procesu posudzovania 

10.35. Pokiaľ ide o dva míľniky uvedené v bode 10.35, Komisia sa domnieva, že dôkazmi

poskytnutými audítorom sa v plnej miere preukazuje, že mala potrebnú dokumentáciu, ktorou 
podložila svoje zistenia, ale uznáva, že v jednom prípade by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie v oblasti 
vedenia záznamov. 

Pokiaľ ide o míľnik 215, posúdenie Komisie vychádzalo z dôkladnej analýzy obsahu webového sídla 
DATAESTUR. Komisia zhromaždila snímky obrazovky z webového sídla DATAESTUR v októbri 
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a novembri 2021, čím sa dokazujú závery vyplývajúce z posúdenia Komisiou.  Komisia však uznáva, 
že zaznamenanie týchto snímok obrazovky sa neuskutočnilo v súlade s internými usmerneniami. 

Pokiaľ ide o míľnik 303, Komisia sa domnieva, že viedla audítorský záznam o rôznych výmenách so 
Španielskom a o interných konzultáciách medzi útvarmi Komisie, ktorým sa podporuje záver 
týkajúci sa uspokojivého plnenia. 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY 
RIADENIA 

10.41. Komisia sa domnieva, že v kontexte platieb založených na kvalitatívnom posúdení plnenia

míľnikov a cieľov, pri ktorom sa týmto míľnikom a cieľom nepripisuje individuálna hodnota a tieto 
míľniky a ciele sú veľmi rozmanité, nie je možné určiť zmysluplnú chybovosť. 

10.42. Komisia poznamenáva, že RRF nie je súčasťou VFR a v prípade RRF nie je na rozdiel od

iných programov financovania v rámci VFR možné určiť žiadnu zmysluplnú chybovosť, ako 
vysvetľuje vo svojej odpovedi na bod 10.41, preto sa vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
uvádza samostatne. Komisia poznamenáva, že EDA uplatňuje podobný prístup vo svojej výročnej 
správe v súvislosti so samostatnou kapitolou pre RRF. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Závery 

10.44. Ako Komisia vysvetlila vo svojej odpovedi na bod 10.27, na základe dostupných dôkazov

a dôkladných ex ante kontrol nesúhlasí so záverom EDA a domnieva sa, že daný míľnik bol 
uspokojivo splnený. Komisia poznamenáva, že EDA sa na základe svojho odborného úsudku 
domnieva, že chyba nie je významná. Okrem toho, ako sa uvádza v bode 10.41, Komisia sa 
domnieva, že nie je možné určiť zmysluplnú chybovosť. 

10.45. Ako Komisia vysvetlila vo svojej odpovedi na bod 10.35, v jednom prípade bola schopná

poskytnúť dostatočnú dokumentáciu, ale nedokázala preukázať jej zaznamenanie. V druhom prípade 
je Komisia toho názoru, že dokumentácia, ktorú EDA požadoval, nesúvisí s uspokojivým plnením 
míľnika alebo cieľa. 

Odporúčanie 1 – Odôvodniť prvky, ktoré nie sú relevantné na posúdenie míľnikov 

a cieľov 

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie. 

Hoci Komisia prijíma odporúčanie v rozsahu, v akom sa týka vykonávacieho rozhodnutia Rady, ako 
aj prevádzkových opatrení, Komisia odôvodní prvky, ktoré sú identifikované v ďalšej špecifikácii 
míľnikov a cieľov. Iné prvky, ako napríklad monitorovacie kroky, nemožno vzhľadom na svoju povahu 
považovať za relevantné a nebudú odôvodnené v jednotlivých prípadoch. Komisia okrem toho 
poznamenáva, že konečné rozhodnutie o tom, ktoré prvky nie sú relevantné, podlieha stanovisku 
Hospodárskeho a finančného výboru a schváleniu členskými štátmi prostredníctvom 
komitologického postupu. 
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Odporúčanie 2 – Vypracovať metodiku (čiastočného) pozastavenia platby 

Komisia prijíma odporúčanie. 

Odporúčanie 3 – Zlepšiť dokumentovanie posudzovania míľnikov a cieľov 

Komisia prijíma odporúčanie. 
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Výročná správa o aktivitách 
financovaných z 8., 9., 10. a 11. 
Európskeho rozvojového fondu 

za rozpočtový rok 2021 
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Úvod 
01 V tejto výročnej správe sú uvedené naše zistenia týkajúce sa 8., 9., 10. 
a 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF). Na ilustrácii 1 sa nachádza prehľad 
činností a výdavkov v tejto oblasti v roku 2021. 

Ilustrácia 1 – Európske rozvojové fondy: finančný prehľad za rok 2021 

 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 12). 

Zdroj: EDA na základe ročnej účtovnej závierky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2021. 
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Stručný opis Európskych rozvojových fondov 

02 ERF, ktoré začali v roku fungovať v roku 1959, boli hlavným nástrojom 
poskytovania pomoci Európskej únie (EÚ) na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským 
a tichomorským (AKT) krajinám a zámorským krajinám a územiam (ZKÚ) až do konca 
roka 2020, pričom 11. (a konečný) ERF zahŕňal viacročný finančný rámec (VFR) 
na roky 2014 – 2020. Rámcom upravujúcim vzťahy EÚ s krajinami AKT a ZKÚ bola 
dohoda o partnerstve podpísaná v Cotonou (ďalej len „dohoda z Cotonou“) 
23. júna 2000 na obdobie 20 rokov. Uplatňovanie jej ustanovení sa predĺžilo, 
v súčasnosti do 30. júna 2022. Jej hlavným cieľom bolo znížiť a v konečnom dôsledku 
odstrániť chudobu v súlade s prvoradým cieľom rozvojovej spolupráce stanoveným 
v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Pokiaľ ide o viacročný finančný 
rámec (VFR) na roky 2021 – 2027, pomoc na rozvojovú spoluprácu krajinám AKT je 
začlenená do Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna 
Európa (NDICI – Globálna Európa) a pomoc v oblasti rozvojovej spolupráce pre ZKÚ 
bola začlenená do rozhodnutia o pridružení zámoria vrátane Grónska. Samotné 8., 9., 
10. a 11. ERF však neboli začlenené do všeobecného rozpočtu EÚ a budú sa naďalej 
vykonávať a až do ich ukončenia vykazovať samostatne. 

03 Komisia uzavrela zostávajúce neuhradené transakcie týkajúce sa projektov 
financovaných z 8. ERF v roku 2019. Všetky zostatky a prostriedky so zrušenou 
viazanosťou boli presunuté do 9. ERF. V roku 2021 Komisia oznámila finančné 
a operačné ukončenie 8. ERF. Všetky súvisiace činnosti boli ukončené, vykonali sa 
všetky previerky a kontroly a všetky zmluvy a finančné rozhodnutia boli uzavreté 
v účtovnej závierke ERF. 

04 ERF majú špecifický charakter: 

a) boli priamo financované z príspevkov členských štátov na základe kvót alebo 
„kľúčov určujúcich výšku príspevku“, ktoré stanovili vlády členských štátov v Rade 
Európskej únie v následných vnútorných dohodách uzavretých medzi zástupcami 
členských štátov EÚ zasadajúcimi v Rade; 

b) spravuje ich Komisia, mimo rámca všeobecného rozpočtu EÚ, a Európska 
investičná banka (EIB); 

c) z dôvodu medzivládnej povahy ERF má Európsky parlament obmedzenejší vplyv 
na ich fungovanie ako pri nástrojoch rozvojovej spolupráce financovaných 
zo všeobecného rozpočtu EÚ konkrétne v tom, že nezasahoval do stanovovania 
a prideľovania zdrojov ERF. Európsky parlament je však orgánom udeľujúcim 
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absolutórium, s výnimkou investičného nástroja, ktorý riadi EIB, a preto nespadá 
do rozsahu nášho auditu1 2. 

d) na ERF sa nevzťahuje zásada ročnej platnosti rozpočtu: dohody o ERF sa zvyčajne 
uzatvárali na záväzné obdobie piatich až siedmich rokov a platby možno uhrádzať 
v priebehu omnoho dlhšieho obdobia. 

05 ERF spravuje takmer výhradne Generálne riaditeľstvo Komisie pre medzinárodné 
partnerstvá (GR INTPA)3. Malý podiel (0,25 %) výdavkov ERF za rok 2021 spravovalo 
Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (GR ECHO). 

06 Výdavky, na ktoré sa vzťahuje táto správa, sú vynakladané v 79 krajinách 
prostredníctvom rôznych metód, ako sú zákazky na práce, tovar alebo služby, granty, 
rozpočtová podpora, programové odhady a dohody o príspevku a delegovaní 
uzatvorené so subjektmi, ktoré boli podrobené posúdeniu pilierov (napr. 
medzinárodné organizácie) (pozri v prílohe I).  

                                                      
1 Pozri články 43, 48 – 50 a 58 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond. 

2 V trojstrannej dohode uzatvorenej v roku 2012 medzi EIB, Komisiou a EDA (článok 134 
nariadenia (ES) č. 215/2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. ERF), sa 
stanovujú pravidlá na vykonávanie auditu týchto operácií Európskym dvorom audítorov 
(EDA). 

3 GR DEVCO sa stalo GR INTPA v januári 2021. 
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Kapitola I – Finančné vykonávanie 8., 
9., 10. a 11. ERF 
07 Výška rozpočtových prostriedkov v 8. ERF (1995 – 2000) bola 12,8 mld. EUR, 
v 9. ERF (2000 – 2007) 13,8 mld. EUR a v 10. ERF (2008 – 2013) 22,7 mld. EUR. 

08 Interná dohoda, na základe ktorej sa zriaďuje 11. ERF (2015 – 2020) nadobudla 
účinnosť 1. marca 2015. Od roku 2013 do roku 2015 boli finančné prostriedky viazané 
prostredníctvom preklenovacieho nástroja, aby sa zabezpečila kontinuita, kým nebude 
ratifikovaný 11. ERF. Celková výška prostriedkov v 11. ERF je 30,5 mld. EUR, z ktorých 
suma vo výške 29,1 mld. EUR je pridelená krajinám AKT a suma vo výške 0,4 mld. EUR 
ZKÚ, pričom administratívne náklady predstavujú 1,1 mld. EUR. 

09 Na ilustrácii 2 je znázornené použitie prostriedkov ERF v roku 2021, ako 
aj kumulatívne za 8., 9., 10. a 11. ERF. 
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Ilustrácia 2 – Využívanie zdrojov ERF k 31. decembru 2020* 

(mil. EUR) 

 

 Stav na konci roku 2020  Plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2021 (čisté sumy)6  Stav na konci roku 2021 

 

Celková 
suma Miera plnenia2  8. ERF3 9. ERF3 10. ERF 11. ERF3 Celková 

suma 
 8. ERF 9. ERF 10. ERF 11. ERF Celková 

suma Miera plnenia2 
 

A – ZDROJE1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – VYUŽITIE  

               

1. Rámcové záväzky4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Individuálne záväzky5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Platby  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C – Neuhradené záväzky (B1-B3)  13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 %  
D – Disponibilný zostatok (A-B1)7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Zaokrúhlené hodnoty. 
1 Vrátane počiatočných pridelených prostriedkov do 8., 9., 10. a 11. ERF, spolufinancovania, úroku, ostatných zdrojov a prevodov z predchádzajúcich ERF. 
2 Ako percento zdrojov. 
3 Záporné sumy zodpovedajú zrušeniu záväzkov. 
4 Rámcové záväzky sa týkajú rozhodnutí o financovaní. 
5 Individuálne záväzky sa vzťahujú na jednotlivé zákazky. 
6 Čisté záväzky po zrušení záväzkov. Čisté platby po spätnom získaní súm. 
7 Disponibilný zostatok zahŕňa „nemobilizovateľnú rezervu“ (nepoužiteľná bez jednomyseľného rozhodnutia Rady) 

Zdroj: EDA na základe ročnej účtovnej závierky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2021. Predložené údaje nezahŕňajú časť ERF, ktorú spravuje EIB. 
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10 GR INTPA si každý rok stanovuje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) v oblasti 
správneho finančného riadenia a efektívneho využívania zdrojov. Z týchto 
ukazovateľov vyplýva, že v roku 2021 GR INTPA napriek ťažkostiam súvisiacim s krízou 
COVID-19 dosiahlo svoje ciele týkajúce sa zníženia starého predbežného financovania 
a nevyčerpaných záväzkov o 35 % v porovnaní s rokom 2020 a udržania podielu 
otvorených zmlúv s uplynutou platnosťou (t. j. zmlúv, ktoré neboli uzavreté 
po ukončení príslušných prevádzkových činností) vo svojom portfóliu pod 15 %. Bolo to 
výsledkom zlepšenia postupov v posledných rokoch (pozri rámček 1). Oba tieto ciele 
obsahovali celkový cieľ pre celú oblasť zodpovednosti GR INTPA a osobitný cieľ ERF. 

Rámček 1 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti týkajúce sa znižovania starého 
predbežného financovania, nevyčerpaných záväzkov 
a percentuálneho podielu zmlúv s uplynutou platnosťou 

V roku 2021 GR INTPA zachovalo cieľ z predchádzajúceho roka vo výške 35 % 
vo svojich kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, pokiaľ ide o znižovanie starého 
predbežného financovania (KPI 10) a nevyčerpaných záväzkov (KPI 12). V prípade 
obidvoch ukazovateľov tieto ciele prekročilo, pričom výrazne znížilo staré 
predbežné financovanie v prípade ERF (46 %), ako aj v celej oblasti svojej 
pôsobnosti (50 %). Nevyčerpané záväzky znížilo o 39 % v prípade ERF a v celej 
oblasti svojej pôsobnosti. 

GR INTPA takisto dosiahlo svoj cieľ nemať v systéme otvorených viac ako 15 % 
zmlúv s uplynutou platnosťou (KPI 11), pri ERF (13 %) aj v celej oblasti svojej 
pôsobnosti (10 %). Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre ERF sa od roku 2017 
neustále zlepšovali (19 % v roku 2017, 17 % v roku 2018, 15 % v roku 2019 a 14 % 
v roku 2020) v dôsledku nových postupov zavedených v roku 2017. 
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Kapitola II – Vyhlásenie EDA 
o vierohodnosti týkajúce sa ERF

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti týkajúce sa 8., 9., 10. a 11. ERF 
pre Európsky parlament a Radu – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 

I. Kontrolovali sme:

a) ročnú účtovnú závierku 8., 9., 10. a 11. ERF, ktorá obsahuje súvahu, výkaz
finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, výkaz zmien čistých aktív
a správu o finančnom hospodárení a ktorá bola schválená, za rozpočtový rok
končiaci sa 31. decembra 2021;

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, ktorých finančné riadenie patrí
do právomoci Komisie4.

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

II. Zastávame názor, že ročná účtovná závierka 8., 9., 10. a 11. ERF za rok končiaci
sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú
situáciu ERF k 31. decembru 2021, ako aj výsledky transakcií, peňažné toky
a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a účtovnými pravidlami
vychádzajúcimi z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný
sektor.

4 V súlade s článkami 43, 48 až 50 a 58 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na 11. ERF, sa toto vyhlásenie o vierohodnosti nevzťahuje na zdroje ERF, ktoré 
spravuje EIB. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príjmov  

III. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Výdavky 

Záporný výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov 

IV. Zastávame názor, že vzhľadom na dôležitosť skutočnosti opísanej v bode 
týkajúcom sa základu pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti 
výdavkov sú výdavky schválené v účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2021 významne ovplyvnené chybami. 

Základ pre vyjadrenie stanoviska 

V. 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 
a kódexov sú podrobnejšie opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti 
audítora. Splnili sme tiež požiadavky nezávislosti a etické povinnosti v súlade 
s etickým kódexom účtovných odborníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada 
pre etické štandardy pre účtovníkov. Sme presvedčení, že sme získali dostatočné 
a primerané audítorské dôkazy na vyjadrenie stanoviska. 

Základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti výdavkov 

VI. Výdavky zaznamenané v roku 2021 v rámci 8., 9., 10. a 11. ERF sú významne 
ovplyvnené chybami. Náš odhad chybovosti výdavkov schválených v účtovnej 
závierke predstavuje 4,6 %. 

Hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 

VII. Hlavnými záležitosťami týkajúcimi sa auditu sú tie, ktoré sme podľa nášho 
odborného úsudku považovali za najvýznamnejšie v rámci nášho auditu finančných 
výkazov za príslušné obdobie. Týmto záležitostiam sme sa venovali v kontexte 
nášho auditu finančných výkazov ako celku, ako aj pri formulovaní nášho 
stanoviska k nim, no k týmto záležitostiam nevyjadrujeme osobitné stanovisko. 
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Časovo rozlíšené náklady 

VIII. Posudzovali sme časovo rozlíšené náklady uvedené v účtovnej závierke, 
ktoré sú vo veľkej miere predmetom odhadu. Na konci roka 2021 Komisia 
odhadovala, že oprávnené výdavky, ktoré vznikli, ale prijímatelia ich ešte 
nevykázali, predstavovali 5 381 mil. EUR (na konci roka 2020: 5 452 mil. EUR). 

IX. Preskúmali sme výpočet týchto odhadov výdavkov budúcich období 
a preverili vzorku 30 platieb predbežného financovania a 27 faktúr v prvom kroku 
s cieľom posúdiť riziko nesprávnosti súm časového rozlíšenia. Na základe 
vykonanej práce sme dospeli k záveru, že časovo rozlíšené náklady v konečnej 
účtovnej závierke boli primerané. 

Možný dosah vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na účtovnú 
závierku ERF za rok 2021 

X. Spojené kráľovstvo prestalo byť 1. februára 2020 členským štátom EÚ. 
Po uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu („dohoda 
o vystúpení“) medzi dvoma stranami sa Spojené kráľovstvo zaviazalo, že zostane 
zmluvnou stranou ERF až do uzavretia 11. ERF a všetkých predchádzajúcich 
neuzavretých ERF. Spojené kráľovstvo prevezme rovnaké záväzky ako členské štáty 
podľa vnútornej dohody, ktorou bol 11. ERF zriadený, ako aj záväzky plynúce 
z predchádzajúcich ERF až do ich uzavretia. 

XI. V dohode o vystúpení sa tiež uvádza, že ak sumy z projektov 10. ERF alebo 
predchádzajúcich ERF neboli viazané alebo bola zrušená ich viazanosť k dátumu, 
kedy táto dohoda nadobudne účinnosť, podiel Spojeného kráľovstva na týchto 
sumách nebude znovu použitý. To isté platí o podiele Spojeného kráľovstva 
na finančných prostriedkoch 11. ERF, ktoré nebudú viazané alebo ktorých 
viazanosť bola zrušená po 31. decembri 2021.  

XII. Na základe toho nie je vykázaný žiadny finančný vplyv na účtovnú závierku 
ERF za rok 2021. Dospeli sme k záveru, že účtovná závierka ERF 
k 31. decembru 2021 správne odráža stav procesu vystúpenia k danému dátumu. 

Zodpovednosť vedenia 

XIII. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových 
pravidlách pre 11. ERF vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie ročnej 
účtovnej závierky ERF na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Táto 
zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol 
relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
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nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Komisia 
nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 
účtovnej závierky ERF. 

XIV. Pri vyhotovovaní účtovnej závierky ERF je Komisia zodpovedná
za posúdenie schopnosti ERF zabezpečiť nepretržitosť činnosti, za zverejnenie
všetkých relevantných záležitostí a za používanie účtovníctva založeného
na predpoklade nepretržitosti činnosti, ak nezamýšľa účtovnú jednotku zlikvidovať
alebo ukončiť jej činnosť, alebo nemá inú reálnu možnosť, ako to uskutočniť.

XV. Komisia zodpovedá za dohľad nad postupom finančného výkazníctva ERF.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky ERF a príslušných transakcií 

XVI. Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke
ERF nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné transakcie zákonné
a správne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade
vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti
a správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň
uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite odhalia všetky významné
nesprávnosti či porušenie pravidiel. Môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo
chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že by
jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnili ekonomické rozhodnutia prijaté na základe
tejto účtovnej závierky ERF.

XVII. V súlade s ISA a ISSAI počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame kritické myslenie. Rovnako:

o určujeme a posudzujeme riziká významných nesprávností v účtovnej závierke
ERF, ako i riziko významného nesúladu príslušných transakcií s požiadavkami
právneho rámca ERF, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Navrhujeme
a vykonávame audítorské postupy prijímané v reakcii na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré predstavujú dostatočný a primeraný
základ na vyjadrenie stanoviska. Prípady významných nesprávností alebo
porušenia pravidiel vyplývajúce z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré
vznikli v dôsledku chýb, pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie,
úmyselné opomenutie, skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej
kontroly. V takýchto prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie.

o rozumieme vnútornej kontrole, ktorá je relevantná pre audit, s cieľom
navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie však na účel vyjadrenia stanoviska
k účinnosti vnútornej kontroly,
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o hodnotíme primeranosť účtovných postupov uplatnených vedením 
a primeranosť účtovných odhadov vedenia a súvisiacich zverejnených 
informácií; 

o vyslovujeme záver o tom, či vedenie vhodne uplatnilo účtovníctvo založené 
na predpoklade nepretržitosti činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov o tom, či existuje významná neistota týkajúca sa udalostí alebo 
podmienok, ktoré môžu vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti ERF 
naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto 
významná neistota existuje, sme povinní v našej audítorskej správe upozorniť 
na príslušné informácie zverejnené v účtovnej závierke ERF alebo ak tieto 
informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikované stanovisko. Naše závery 
sa zakladajú na audítorských dôkazoch získaných do dátumu našej správy. 
Budúce udalosti či podmienky však môžu viesť k tomu, že účtovná jednotka 
už nebude ďalej nepretržite pokračovať v činnosti. 

o hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ročnej účtovnej závierky, 
vrátane všetkých zverejnených informácií, a posudzujeme, či ročná účtovná 
závierka verne odráža príslušné transakcie a udalosti. 

XVIII. S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a načasovaní auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane zistení 
o prípadných závažných nedostatkoch vo vnútornej kontrole. 

XIX. V súvislosti s príjmami preverujeme všetky príspevky členských štátov 
a vzorku ďalších druhov príjmových transakcií. 

XX. V súvislosti s výdavkami preverujeme platobné transakcie v okamihu, 
keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje 
na všetky kategórie platieb okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové 
platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytol dôkazy o ich riadnom 
využití a príslušná inštitúcia alebo orgán tieto dôkazy schválili zúčtovaním 
zálohovej platby, k čomu môže dôjsť až v nasledujúcom roku. 

XXI. Zo záležitostí prediskutovaných s Komisiou určíme tie, ktoré boli pre audit 
účtovnej závierky ERF za bežné obdobie najvýznamnejšie, a predstavujú teda 
hlavné záležitosti týkajúce sa auditu. Tieto skutočnosti opisujeme v správe, ak 
zákon alebo právny predpis nezakazuje tieto skutočnosti zverejniť alebo 
keď v mimoriadne ojedinelých prípadoch určíme, že daná skutočnosť by nemala 
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byť zverejnená v našej správe, pretože možno reálne predpokladať, že negatívne 
dôsledky tohto kroku prevážia nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 

7. júla 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
predseda 

 

Európsky dvor audítorov 

12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

11 V prílohe 1.1 k našej výročnej správe o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2021 
je opísaný náš audítorský prístup a metódy, ktoré sa vzťahujú aj na audit ERF. 

12 Naše pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky ERF sú založené na finančných 
výkazoch5 8., 9., 10. a 11. ERF schválených Komisiou6, ktoré sme dostali spolu 
s vyhlásením účtovníka dňa 28. júna 2022. Testovali sme sumy a zverejnené údaje 
a posudzovali sme uplatnené účtovné zásady, ako aj podstatné odhady, ktoré 
uskutočnila Komisia, a celkovú prezentáciu účtovnej závierky. 

                                                      
5 Pozri článok 39 nariadenia Rady (EÚ) 2018/1877 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond. 

6 V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách pre ERF; pozri článok 38 
nariadenia (EÚ) 2018/1877. 
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13 Na účely auditu správnosti transakcií sme preskúmali vzorku 140 transakcií, ktorá 
je reprezentatívnou vzorkou celého radu výdavkov v rámci ERF. Tvorilo ju 26 transakcií 
týkajúcich sa núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, 92 transakcií schválených 
17 delegáciami EÚ7 a 22 platieb schválených ústredím Komisie8. Ak sme v transakciách 
zistili chyby, analyzovali sme základné príčiny, aby sme identifikovali nedostatky. 

14 Za rok 2021 sme preskúmali aj: 

a) príspevky všetkých členských štátov a vzorku ďalších typov príjmových transakcií, 
ako sú príspevky spolufinancovania iných krajín; 

b) niektoré systémy používané v GR INTPA a delegáciách EÚ, a to najmä: i) ex ante 
kontroly vykonané zamestnancami Komisie a externými audítormi (najatými 
Komisiou alebo prijímateľmi) pred uhradením platieb, ii) monitorovanie a dohľad, 
najmä následnú kontrolu externých auditov a štúdie o zvyškovej chybovosti; 

c) spoľahlivosť informácií o správnosti vo výročnej správe o činnosti (VSČ) GR INTPA, 
jednotnosť metód na odhad súm vystavených riziku, budúcich opráv a spätne 
získaných súm a ich začlenenie do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti; 

d) kontrolu prijatia opatrení na základe našich predchádzajúcich odporúčaní. 

15 Ako je uvedené v bode 05, GR INTPA vykonáva väčšinu nástrojov vonkajšej 
pomoci financovaných zo všeobecného rozpočtu EÚ a z ERF. Naše pripomienky 
k systémom a prezentácia informácií vo výročnej správe o činnosti sa týkajú celej 
oblasti zodpovednosti GR INTPA, nielen ERF. 

16 Vzhľadom na pandémiu COVID-19 nebolo možné vykonať návštevy delegácií EÚ 
na mieste9, ktoré sme nahradili administratívnymi previerkami. To nám znemožnilo 
vykonať určité audítorské postupy, a najmä overiť plnenie zmlúv v súvislosti 
s vybranými transakciami, čo našu audítorskú prácu obmedzilo. Museli sme svoj 
prístup upraviť, vykonať administratívne kontroly transakcií a projektov 
a spolupracovať s našimi kontrolovanými subjektmi na diaľku. Nevykonanie kontrol 

                                                      
7 Botswana, Burkina Faso, Džibutsko, Východný Timor, Etiópia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, 

Jamajka, Libéria, Malawi, Mali, Niger, Nigéria, Tanzánia, Uganda a Zambia. 

8 Všetkých 140 platieb vykonalo GR INTPA. 

9 Botswana, Burkina Faso, Etiópia, Guinea-Bissau, Haiti, Libéria, Malawi, Niger, Nigéria, 
Tanzánia, Uganda a Zambia. 
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na mieste môže zvýšiť detekčné riziko10, domnievame sa však, že získané dôkazy nám 
umožnili našu prácu dokončiť a dospieť k záverom. 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

17 Pri audite sme zistili, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. 

Správnosť transakcií 
Príjmy 

18 Príjmové transakcie neboli ovplyvnené významnou chybovosťou. 

Výdavky 

19 Zo 140 transakcií, ktoré sme preskúmali, 54 (38,8 %) obsahovalo chyby. 
Na základe 43 chýb, ktoré sme vyčíslili, odhadujeme chybovosť na 4,6 % (pozri 
ilustráciu 3). 

Ilustrácia 3 – Výsledky testovania transakcií 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
10 Detekčné riziko je riziko, že audítor nezistí odchýlku, ktorá nebola napravená vnútornými 

kontrolami subjektu. 
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20 Na ilustrácii 4 je uvedený prehľad nami odhadovanej chybovosti za rok 2021 
podľa typu chýb. 

Ilustrácia 4 – Rozdelenie odhadovanej chybovosti podľa typu chýb 

 
Zdroj: EDA. 

21 V rámčeku 2 sú uvedené príklady chýb, ktoré sme vyčíslili, tiež podľa typu chýb. 

Rámček 2 

Chýbajúci právny základ viedol k neoprávneným výdavkom 

Komisia podpísala grantovú dohodu s medzinárodnou organizáciou, ktorej cieľom 
bolo zlepšiť riadenie likvidity v Nigeri a zaviesť v krajine jednotný účet štátnej 
pokladnice. Celková hodnota tohto opatrenia bola odhadnutá na 1,4 mil. EUR 
a príspevok EÚ bol vo výške 100 %. 

Preskúmali sme dohodu o financovaní vo výške 82 mil. EUR podpísanú medzi 
Komisiou a Nigerom. V dohode bolo stanovené, že prostriedky sa vynaložia 
na rozpočtovú podporu a ďalšie projekty, neobsahovala však žiadnu zmienku 
o činnosti v súvislosti s jednotným účtom štátnej pokladnice. V dohode 
o financovaní sa nepočítalo s udelením súvisiacej zákazky príslušnej organizácii 
alebo inému subjektu, hoci bola citovaná ako právny základ pre udelenie príslušnej 
zákazky. Celková hodnota zákazky (1,4 mil. EUR) je ovplyvnená chybami. 
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Chýbajúce základné podporné dokumenty 

Komisia uzavrela s medzinárodnou organizáciou dohodu o delegovaní v hodnote 
16 mil. EUR (s financovaním EÚ vo výške 99,75 %) na podporu súkromných 
investícií do komerčných plantáží na produkciu dreva v Ugande v podobe grantov 
a technickej podpory. 

Jedna z transakcií vybraných na audit sa týkala mzdových nákladov 
na zamestnanca vo výške 9 000 EUR za prácu na projekte. Podľa pracovnej zmluvy 
mal tento zamestnanec pracovať na iných projektoch, ako bol kontrolovaný 
projekt. 

Medzinárodná organizácia nedokázala predložiť dôkaz, že zamestnanec 
na kontrolovanom projekte skutočne pracoval. Výdavky preto považujeme 
za neoprávnené. 

Časť výdavkov, ktoré nevznikli, viedla k neoprávneným nákladom 
účtovaným v rámci projektu 

Komisia podpísala s jednou medzinárodnou organizáciou dohodu o delegovaní, 
ktorej cieľom bolo podporiť a uľahčiť prístup zraniteľných detí k vzdelaniu. Celková 
hodnota tohto opatrenia bola odhadnutá na 24,5 mil. EUR, pričom EÚ prispela 
sumou 19,5 mil. EUR (79,6 %). 

Keď sme overovali rozdelenie výdavkov, zistili sme, že medzinárodná organizácia 
vykázala a Komisia schválila výdavky vo výške 7,4 mil. EUR. Pri našich kontrolách sa 
zistilo, že skutočné výdavky za dané obdobie boli 6,9 mil. EUR. Rozdiel 0,5 mil. EUR 
predstavoval sumu, ktorú organizácia pridelila na záväzok, ale ktorá ešte nebola 
vynaložená. Komisia preto nesprávne zúčtovala 6,2 % kontrolovanej sumy. 

Závažné porušenie pravidiel verejného obstarávania: neodôvodnené 
rozhodnutie národného povoľujúceho úradníka 

Národný povoľujúci úradník pre ERF v Mali udelil konzultantskej spoločnosti 
zákazku na poskytovanie technickej pomoci s cieľom zlepšiť údržbu ciest v krajine. 
Táto pomoc bola financovaná z 11. ERF a mala hodnotu 1,2 mil. EUR. 

Národný povoľujúci úradník služby obstaral na základe užšej súťaže. Do záverečnej 
fázy hodnotenia postúpili dvaja uchádzači. Prvý uchádzač dosiahol najlepšie 
bodové hodnotenie podľa kritéria „najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou 
a cenou“, no národný povoľujúci úradník ho zamietol na základe odporúčania 
hodnotiacej komisie, ktorá jeho ponuku považovala za mimoriadne nízku 
(1 mil. EUR, pričom strop pre zákazku predstavoval 1,2 mil. EUR). Národný 
povoľujúci úradník zákazku udelil druhému uchádzačovi. 
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Prvý uchádzač sa dvakrát odvolal na malijskom výbore pre riešenie sporov, ktorý 
jeho argumenty uznal za platné a nariadil povoľujúcemu úradníkovi, aby pôvodné 
rozhodnutie zrušil. Národný povoľujúci úradník to však odmietol urobiť. 

Zadanie tejto zákazky bolo preto neodôvodnené a jej celková hodnota je 
ovplyvnená chybami. 

22 Podobne ako v roku 2020 Komisia a jej partneri pre implementáciu mali tento rok 
viac chýb v transakciách týkajúcich sa dohôd o grantoch a dohôd o príspevkoch 
a delegovaní s prijímateľskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a agentúrami 
členských štátov než v prípade iných foriem podpory (napr. pri dohodách týkajúcich sa 
zákaziek na práce, tovar alebo služby). Z 92 kontrolovaných transakcií tohto typu, ktoré 
sme preskúmali, 39 obsahovalo vyčísliteľné chyby, ktoré predstavovali 
81 % odhadovanej chybovosti. 

23 V 15 prípadoch vyčísliteľnej chyby a ôsmich prípadoch nevyčísliteľnej chyby mala 
Komisia dostatok informácií, aby predišla chybám alebo ich odhalila a opravila pred 
schválením výdavkov. Ak by Komisia všetky tieto informácie, ktoré mala k dispozícii, 
riadne využila, odhadovaná chybovosť by bola o 2,4 percentuálneho bodu nižšia. 

24 Okrem toho 25 transakcií obsahujúcich vyčísliteľné chyby, ktoré k odhadovanej 
chybovosti prispeli 1,9 percentuálneho bodu, bolo predmetom auditu alebo overenia 
výdavkov. Systém kontroly GR INTPA je založený na ex ante kontrolách11. Na základe 
informácií, ktoré sme získali z audítorských správ alebo správ z overovania, ktoré 
opisujú skutočne vykonanú prácu, sme nemohli posúdiť, či bolo možné chyby odhaliť 
a opraviť prostredníctvom týchto ex ante kontrol12. 

25 Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch frekvencia zistených chýb, vrátane chýb 
v konečných žiadostiach o preplatenie výdavkov, ktoré boli predtým predmetom 

                                                      
11 Celý systém kontrol tvoria ex ante a ex post kontroly. V rámci ex ante kontrol sa posudzuje 

oprávnenosť výdavkov pred uzatvorením zmluvy a pred schválením výdavkov, zatiaľ čo 
ex post kontroly sa uskutočňujú po schválení výdavkov. Napríklad externý audit možno 
vykonať buď ex ante (pred prijatím platby) alebo ex post (po dokončení projektu). Oba typy 
môžu viesť k vymáhaniu finančných prostriedkov vyplatených prijímateľovi. V prípade 
ex ante kontrol sa takéto spätne získané sumy týkajú v minulosti vyplateného predbežného 
financovania. 

12 Správy sa netýkajú 100 % vykázaných výdavkov, ani neobsahujú dostatočné podrobnosti 
na potvrdenie toho, či položky, ktoré sme identifikovali ako chyby, boli súčasťou ich vzorky. 
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ex ante vonkajších auditov a overovania výdavkov, poukazuje na nedostatky v týchto 
kontrolách. 

26 Zistili sme, že v dvoch oblastiach výdavkov sú transakcie vďaka špecifickým 
platobným podmienkam menej náchylné na chyby. Týmito oblasťami sú i) rozpočtová 
podpora a ii) projekty s viacerými darcami realizované medzinárodnými organizáciami, 
pri ktorých sa uplatňuje tzv. konceptuálny prístup. V roku 2021 sme kontrolovali štyri 
transakcie rozpočtovej podpory a osem projektov, v ktorých sa uplatňuje konceptuálny 
prístup, riadených medzinárodnými organizáciami13. 

27 Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch niektoré medzinárodné organizácie 
poskytli len obmedzený prístup k dokumentom (napr. len vo formáte na čítanie), čo 
znamená, že sme si nemohli vyhotoviť ich kópie. Tieto problémy sťažovali plánovanie 
a realizáciu auditu a zdržalo sa zasielanie požadovanej dokumentácie audítorskému 
tímu, v dôsledku čoho sa oneskorila aj jeho práca. Odporúčania týkajúce sa týchto 
skutočností sme predložili vo svojich výročných správach za roky 2018 a 2020. Hoci 
Komisia zintenzívnila komunikáciu s medzinárodnými organizáciami, naďalej máme 
ťažkosti s niektorými z nich pri získavaní požadovanej dokumentácie. 

Výročná správa o činnosti a ďalšie mechanizmy riadenia 

28 V každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 do roku 2018 GR INTPA vyjadrilo 
výhrady k správnosti príslušných transakcií. V roku 2019, 2020 ani 2021 nevydalo 
výhrady. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch však prijalo akčné plány na riešenie 
nedostatkov vo vykonávaní svojho vlastného systému kontroly. 

29 V roku 2019 a 2020 sme informovali o uspokojivom pokroku pri plnení akčných 
plánov na rok 2018 a 2019. V apríli 2021 bolo z deviatich opatrení dokončených sedem 
a dve prebiehali. GR INTPA podobne ako v predchádzajúcich rokoch vo svojom akčnom 
pláne na rok 2020 upravilo počet opatrení, tentokrát na sedem. Päť z nich prenieslo 
z predchádzajúcich rokov a pridalo dve nové: 
i) zníženie nadmerného zúčtovania predbežného financovania a ii) vykonanie 
hodnotenia používania nových referenčných podmienok na overovanie výdavkov. 
Do apríla 2022 boli štyri opatrenia dokončené a tri prebiehali. 

                                                      
13 Podrobné informácie o rozpočtovej podpore a konceptuálnom prístupe sa nachádzajú 

v bodoch 8.10 – 8.12 kapitoly 8 výročnej správy EDA o plnení rozpočtu za rozpočtový 
rok 2021. 

367



 

 

30 Do akčného plánu na rok 2021 bolo pridané jedno nové opatrenie: vyriešiť 
zistenie ohľadom vysokého rizika z auditu, ktorý vykonal Útvar Komisie pre vnútorný 
audit (IAS) v súvislosti s hodnotením pilierov v oblasti vonkajšej činnosti (GR BUDG, 
GR ECHO, GR INTPA, GR NEAR a FPI ako generálne riaditeľstvá a útvary zodpovedné 
za vonkajšiu činnosť). Dve z ďalších siedmich opatrení sú priebežné a zostávajúcich päť 
bolo prenesených (pozri prílohu II). 

Štúdia o zvyškovej chybovosti za rok 2021 

31 V roku 2021 vypracoval externý dodávateľ pre GR INTPA desiatu štúdiu 
o zvyškovej chybovosti. Účelom štúdie je odhadnúť mieru chýb, ktoré unikli všetkým 
zistených kontrolám vedenia GR INTPA s cieľom predchádzať takýmto chybám, 
odhaľovať ich a opravovať v celej oblasti jeho zodpovednosti, aby sa dospelo k záveru 
o účinnosti týchto kontrol. Ide o významný prvok pre vyhlásenie generálneho riaditeľa 
o vierohodnosti a zohľadňuje sa v rámci informácií o správnosti v oblasti vonkajších 
opatrení, ktoré sú uverejňované vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. 

32 Pre štúdiu o zvyškovej chybovosti za rok 2021 GR INTPA použilo vzorku 
48014 transakcií (rovnaký počet ako v roku 2020 a 2019). To mu umožnilo opäť vykázať 
samostatnú chybovosť v prípade výdavkov financovaných zo všeobecného rozpočtu EÚ 
a v prípade výdavkov financovaných z Európskych rozvojových fondov nad rámec 
celkovej chybovosti za obidva typy výdavkov spolu. Podľa odhadu uvedeného v štúdii 
zostáva celková zvyšková chybovosť už šesť rokov pod 2 % prahom významnosti 
stanoveným Komisiou (2021: 1,14 %). 

33 Štúdia o zvyškovej chybovosti nie je zákazkou na uisťovacie služby ani auditom. 
Vychádza z metodiky na výpočet zvyškovej chybovosti a príručky k zvyškovej 
chybovosti, ktoré poskytlo GR INTPA. V predchádzajúcich výročných správach15 o ERF 
sme už opísali limity týchto štúdií, ktoré mohli mať podiel na podhodnotení zvyškovej 
chybovosti. 

34 Jedným aspektom štúdie o zvyškovej chybovosti je stupeň spoliehania sa na prácu 
iných audítorov. Sú možné tri scenáre: I) žiadne spoliehanie sa na prácu iných 
audítorov s plným testovaním vecnej správnosti, ii) čiastočné spoliehanie sa na prácu 
iných audítorov so zníženým testovaním vecnej správnosti, iii) plné spoliehanie sa 

                                                      
14 Niektoré z transakcií zaradených do vzorky majú hodnotu vyššiu než interval vzorky, a preto 

veľkosť konečnej vzorky bola 412. 

15 Pozri našu výročnú správu o ERF za rok 2017, 2018, 2019 a 2020. 
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na prácu iných audítorov bez ďalšieho testovania. Plné spoliehanie sa zvýšilo z 15 % 
transakcií v roku 2020 na 34 % transakcií v roku 2021. Naďalej zastávame názor, 
že takto rozsiahle spoliehanie sa na prácu iných audítorov je v rozpore s účelom štúdie 
o zvyškovej chybovosti, ktorým je odhadnúť mieru chýb, ktoré unikli všetkým 
kontrolám vedenia GR INTPA s cieľom predchádzať takýmto chybám, odhaľovať ich 
a opravovať. 

Preskúmanie výročnej správy o činnosti za rok 2021 

35 Vyhlásenie o vierohodnosti generálneho riaditeľa vo VSČ za rok 2021 neobsahuje 
žiadne výhrady. Od roku 2018 GR INTPA výrazne znížilo rozsah výhrad (t. j. podiel 
výdavkov, na ktoré sa vzťahujú). Na ilustrácii 5 je uvedený rozsah výhrad uvedených 
vo VSČ za každý rok v období 2011 až 2021. 

Ilustrácia 5 – Výhrady vo VSČ GR INTPA za roky 2011 – 2021 

 
Zdroj: EDA. 

36 Chýbajúce výhrady vo výročnej správe o činnosti za rok 2021 považujeme 
za neodôvodnené a zastávame názor, že to čiastočne vyplýva z obmedzení štúdie 
o zvyškovej chybovosti, pretože naše zistenia týkajúce sa tejto štúdie sa vzťahujú 
aj na odhady rizikových súm, ktoré sú na nej založené. GR INTPA odhaduje celkovú 
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sumu vystavenú riziku pri platbe na 79,65 mil. EUR16 (1,41 % výdavkov v roku 2021) 
a celkovú sumu vystavenú riziku pri ukončení na 66,03 mil. EUR17. Zo sumy vystavenej 
riziku pri platbe GR INTPA odhaduje, že 13,62 mil. EUR (24 %) bude opravených 
prostredníctvom jeho kontrol v nasledujúcich rokoch (táto suma je známa ako 
„nápravná kapacita“). 

37 GR INTPA pracuje na zlepšení kvality svojich údajov na účely výpočtu nápravnej 
schopnosti. V roku 2021 pokračovalo v činnostiach zameraných na odbornú prípravu 
a zvyšovanie informovanosti o spätne získaných sumách a kvalite účtovných údajov18. 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch GR INTPA vykonalo cielené kontroly príkazov 
na vymáhanie pohľadávok na nápravu zistených nezrovnalostí. Preskúmali sme 
výpočet nápravnej kapacity na rok 2021. Po testovaní 35 % (podľa hodnoty) celkového 
súboru spätne získaných prostriedkov sme v našej vzorke nezistili žiadne chyby. 

38 S cieľom zjednotiť finančné výkazníctvo vo všetkých generálnych riaditeľstvách 
Komisie bola v roku 2020 vytvorená „finančná hodnotiaca tabuľka“, ktorá obsahuje 
šesť ukazovateľov19. Ďalšie štyri boli pridané v roku 202120: Na ERF a trustové fondy sa 
v roku 2021 vzťahovalo šesť z týchto desiatich ukazovateľov. V prípade „plnenia 
globálneho záväzku“ dosiahlo GR INTPA výsledok 99 % v prípade rozpočtu EÚ a 97 % 
v prípade ERF v roku 2021 v porovnaní s 95 % a 94 % v roku 2020. V prípade „včasných 
platieb“ dosiahlo GR INTPA 97 % v prípade rozpočtu EÚ a 95 % v prípade ERF v roku 
2021 v porovnaní s 98 % a 97 % v roku 2020. 

  

                                                      
16 Je to najlepší konzervatívny odhad Komisie týkajúci sa sumy výdavkov, ktoré vznikli počas 

roka, ale neboli v súlade so zmluvnými a regulačnými ustanoveniami platnými v čase 
uskutočnenia platby. 

17 Pozri výročnú správu o činnosti GR INTPA za rok 2021, s. 34. 

18 Osobitná odborná príprava miestnych zamestnancov delegácií EÚ k pokynom na zadávanie 
príkazov na vymáhanie. 

19 Súbor finančných ukazovateľov je súbor šiestich štandardných finančných ukazovateľov 
pre Európsku komisiu ako celok. Jeho účelom je stanoviť referenčné hodnoty pre každý 
útvar a GR Komisie. Ide o tieto ukazovatele: 1) plnenie viazaných rozpočtových prostriedkov, 
2) plnenie prognóz viazaných rozpočtových prostriedkov, 3) plnenie platobných 
rozpočtových prostriedkov, 4) plnenie prognóz platobných rozpočtových prostriedkov, 5) 
plnenie globálnych záväzkov, 6) včasné platby. 

20 Ďalšími štyrmi ukazovateľmi sú: 7) včasné zrušenie záväzkov, 8) doba registrácie faktúry, 9) 
kvalita účtovných údajov, 10) kvalita riadiacich údajov. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

39 Celkovo z audítorských dôkazov vyplýva, že účtovná závierka ERF za rozpočtový 
rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu ERF, výsledky transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív 
za uvedený rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami prijatými účtovníkom. 

40 Z audítorských dôkazov celkovo vyplýva, že za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021: 

a) príjmy ERF neboli ovplyvnené významnou chybovosťou; 

b) platobné transakcie ERF boli ovplyvnené významnou chybovosťou (pozri 
body 19 – 25). Odhadujeme chybovosť na 4,6 % na základe nášho testovania 
transakcií. 

Odporúčania 

41 V prílohe III sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe dvoch 
odporúčaní, ktoré sme vyjadrili vo výročnej správe o ERF za rok 2018, z ktorých 
GR INTPA prijalo21 jedno odporúčanie vo väčšine ohľadov a jedno odporúčanie 
v niektorých ohľadoch. 

42 Preskúmali sme aj odporúčania z našich výročných správ o ERF za rok 2019 
a 2020, ktoré si vyžadovali okamžité opatrenia alebo sa mali vykonať v priebehu 
roka 2021 (pozri prílohu III). Z odporúčaní za rok 2019 a rok 2020 považujeme dve 
za vykonané v niektorých ohľadoch a jedno za zatiaľ nevykonané. 

43 Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2021 Komisii 
odporúčame, aby Komisia (pozri rámček 2): 

                                                      
21 Cieľom tejto kontroly prijatia odporúčaní bolo overiť zavedenie nápravných opatrení 

v nadväznosti na naše odporúčania, ale nie posúdiť účinnosť ich vykonávania. 
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Odporúčanie 1 – Posilniť kontroly právnych základov 
pred podpisom zmlúv 

Posilniť vnútornú kontrolu, aby neboli podpísané žiadne zmluvy bez existencie 
platného právneho základu. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2023. 

Odporúčanie 2 – Odpočítať pred platbou alebo zúčtovaním 
náklady, ktoré nevznikli 

Prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky záväzky alebo zálohové 
platby, ktoré prijímatelia vo svojich finančných správach vykázali ako náklady, ktoré im 
vznikli, odpočítali pred uhradením platieb alebo zúčtovaním. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2023. 
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Prílohy 

Príloha I – Platby ERF v roku 2021 podľa hlavných regiónov 

 
Zdroj: Vytvoril EDA pomocou nástroja Tableau, mapa v pozadí © Mapbox a © OpenStreetMap 
s licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).  

Platby z Európskeho rozvojového fondu – Afrika

Prijímateľské krajiny
10 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Somálsko 219
2. Konžská demokratická republika 109
3. Tanzánia 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mozambik 74
8. Sudán 70
9. Nigéria 66

10. Keňa 65
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Zdroj: Vytvoril EDA pomocou nástroja Tableau, mapa v pozadí © Mapbox a © OpenStreetMap 
s licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

Platby z Európskeho rozvojového fondu – Karibik a Tichomorie

Prijímateľské krajiny
5 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Papua-Nová Guinea 29
2. Východný Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fidži 5
5. Marshallove ostrovy 3

Prijímateľské krajiny
5 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Haiti 47
2. Jamajka 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominikánska republika 6
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Príloha II – Stav vykonávania akčných plánov 

Akčný plán z roku 2019  

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty.  Prebieha 

A.2 
Udržiavať informovanosť o často sa vyskytujúcich chybách 
vo finančnej správe a správe dokumentov pri vykonávaní 
grantových zmlúv. 

 Vykonané 

B.1 
Vypracovať stratégiu na zníženie využívania programových 
odhadov a podporu alternatív so zreteľom na zjednodušenie 
a nákladovú efektívnosť. 

 Vykonané 

C.1 

Pracovať na používaní referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov (Ares (2018) 1722717) schválených 
v roku 2017 na overenie výdavkov vynaložených 
medzinárodnými organizáciami v rámci nepriameho 
riadenia. 

 Vykonané 

C.2 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb.  Vykonané 

D.1 Zvýšiť konzistentnosť a súdržnosť fungovania audítorských 
a overovacích úloh.  Vykonané 

D.2 Objasniť a podporiť využívanie zjednodušených možností 
vykazovania nákladov  Vykonané 

D.3 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch  Prebieha 

D.4 
Zlepšiť metodiku a príručku v súvislosti so štúdiou 
o zvyškovej chybovosti (nové opatrenie zavedené 
v roku 2019) 

 Vykonané 
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Akčný plán z roku 2020  

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty  Prebieha 

A.2 
Udržiavať informovanosť o často sa vyskytujúcich chybách 
vo finančnej správe a správe dokumentov pri vykonávaní 
grantových zmlúv. 

 Vykonané 

B.1 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb  Vykonané 

C.1 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch  Prebieha 

C.2 
Zlepšiť metodiku a príručku v súvislosti so štúdiou 
o zvyškovej chybovosti (nové opatrenie vychádza z akčného 
plánu 2019/D4) 

 Vykonané 

C.3 Zníženie nadmerného zúčtovania predbežného financovania 
(nové opatrenie)  Prebieha 

C.4 Vyhodnocovať používanie referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov (nové opatrenie)  Vykonané 
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Akčný plán z roku 2021  

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty  Prebieha 

B.1 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb  Vykonané 

B.2 
Zaoberať sa zisteniami ohľadom vysokého rizika z auditu, 
ktorý vykonal IAS v súvislosti s hodnotením pilierov v oblasti 
vonkajšej činnosti (nové opatrenie) 

 Vykonané 

C.1 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch  Prebieha 

C.2 
Zlepšiť metodiku a príručku v súvislosti so štúdiou 
o zvyškovej chybovosti (nové opatrenie vychádza z akčného 
plánu 2019/D4) 

 Vykonané 

C.3 Riešiť zraniteľné miesta v súvislosti s nadmerným 
zúčtovaním predbežného financovania  Prebieha 

C.4 Vyhodnocovať používanie referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov  Vykonané 

C.5 
Vymieňať si informácie o často sa vyskytujúcich chybách 
s príslušnými zainteresovanými stranami v oblasti kontroly 
(nové opatrenie) 

 Prebieha 

Zdroj: Akčné plány Európskej komisie na roky 2019, 2020 a 2021. 
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Príloha III – Následná kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 1: 

Prijať kroky na posilnenie povinnosti 
medzinárodných organizácií poskytovať EDA 
na jeho žiadosť akékoľvek dokumenty alebo 
informácie, ktoré potrebuje k plneniu 
svojich úloh, ako sa stanovuje v ZFEÚ. 

  X22    

Odporúčanie 2: 

Zlepšiť metodiku a príručku k štúdii 
o zvyškovej chybovosti tak, aby poskytovali 
komplexnejšie usmernenia k otázkam, ktoré 
sme uviedli v tejto správe, a pomohli tak 
GR DEVCO vypracovať posúdenie rizika 
týkajúce sa výhrad. 

 X     

                                                      
22 Komisia zintenzívnila komunikáciu s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ ide o náš prístup k dokumentom. Niektoré organizácie, napríklad skupina 

Svetovej banky (WBG), zlepšili spoluprácu s nami, iné však nie. Niektoré organizácie OSN, ako napríklad Detský fond Organizácie Spojených národov 
(UNICEF), Medzinárodný úrad pre migráciu (IOM) a Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP), naďalej poskytujú k podpornej 
dokumentácii prístup len na čítanie. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Odporúčanie 1: 

Ďalej zlepšiť metodiku a príručku pre štúdiu 
o zvyškovej chybovosti tak, aby sa vyriešili 
problémy, ktoré sme zistili v tejto správe, 
a zvýšiť spoľahlivosť chybovosti vykázanej 
v štúdii. 

Termín: do konca roku 2021. 

  X    

2020 

Odporúčanie 1: 

Prijať kroky, aby medzinárodné organizácie 
poskytli Dvoru audítorov úplný, 
neobmedzený a včasný prístup 
k dokumentom potrebným na plnenie jeho 
úlohy v súlade so ZFEÚ, a nielen vo formáte 
na čítanie. 

Termín: do konca roku 2021. 

  X23    

                                                      
23 Pozri odporúčanie 1 z roku 2018. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 2: 

Vydávať výhrady k všetkým oblastiam, 
v ktorých bola zistená vysoká miera rizika, 
a to bez ohľadu na ich podiel na celkových 
výdavkoch a ich finančný dosah. 

Lehota: do uverejnenia VSČ za rok 2021. 

   X   

Zdroj: EDA. 
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Odpovede Európskej komisie 
na výročnú správu o aktivitách 
financovaných z 8., 9., 10. a 11. 
Európskeho rozvojového fondu 

za rozpočtový rok 2021 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV ZA ROK 2021 

„VÝROČNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH FINANCOVANÝCH 

Z 8., 9., 10. A 11. EURÓPSKEHO ROZVOJOVÉHO FONDU“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia zdôrazňuje, že vykonávanie európskych rozvojových fondov (ERF) prebieha v rizikovom, 
zložitom a rýchlo sa meniacom prostredí. Má rôznorodý charakter: 

- z hľadiska geografického rozdelenia, pričom pokrýva mnohé odlišné delegácie po celom
svete,

- z hľadiska implementujúcich subjektov a partnerských krajín s rôznymi kapacitami riadenia
a kontroly, od malých miestnych MVO až po medzinárodné organizácie,

- z hľadiska metód poskytovania pomoci vrátane tradičných projektov, rozpočtovej podpory,
programov na podporu sektorových politík, príspevkov ku globálnym nástrojom,
kombinovaného financovania, rozpočtových záruk atď.

Okrem toho v roku 2021 vykonávanie činností financovaných z ERF prebiehalo uprostred výziev 
spojených s pandémiou COVID-19 a prudkých politických zmien, ku ktorým došlo v niektorých 
partnerských krajinách. 

Komisia sa domnieva, že v tomto zložitom kontexte je scenár nulovej chybovosti nepravdepodobný. 
Komisia však prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného a efektívneho 
vykonávania ERF v súlade s existujúcim právnym a finančným rámcom. Komisia naďalej 
prispôsobuje a zdokonaľuje svoje postupy s cieľom ešte viac znížiť riziko chýb, pričom prihliada na 
výsledky vyhlásenia EDA o vierohodnosti. Akčný plán, ktorý každý rok prijíma GR INTPA, zahŕňa 
okrem iného opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie chybovosti, ako napríklad zjednodušenie 
postupov, usmernenia, odborná príprava a kampane na zvyšovanie informovanosti. Komisia 
s cieľom splniť odporúčania EDA z roku 2021 týkajúce sa ERF prijme ďalšie opatrenia na posilnenie 
svojho systému vnútornej kontroly, ako považuje za vhodné aj vzhľadom na nákladovú efektívnosť. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Rámček 2 – Príklady chýb 

Chýbajúci právny základ viedol k neoprávneným výdavkom 

Pokiaľ ide o typ chyby, ktorá sa vyskytla pri udelení grantovej dohody jednej medzinárodnej 

organizácii v Nigeri, Komisia prijme vhodné zmierňujúce opatrenia. Komisia však poukazuje na to, 

že tento projekt významne prispel k zvýšeniu kvality riadenia verejných financií.  Zabezpečilo sa ním 

vymáhanie finančných prostriedkov orgánmi verejnej moci, ako aj obmedzilo narušenie fungovania 

verejných služieb. 
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Chýbajúce hlavné podporné dokumenty 

Pokiaľ ide o mzdové náklady na zamestnanca prideleného na iný projekt, Komisia poukazuje na to, 

že z dokumentov, ktoré bola táto medzinárodná organizácia povinná predložiť na uvoľnenie platby 

v súlade s podpísanou dohodou, nebolo možné tieto neoprávnené náklady zistiť. Treba zdôrazniť, že 

ide o veľmi úspešne vykonávaný projekt, ktorý bol priekopníkom v podpore a rozvoji hodnotového 

reťazca komerčného lesného hospodárstva v Ugande a takisto sa preukázalo priame zapojenie na 

stimulovanie investícií súkromného sektora. 

Časť výdavkov, ktoré nevznikli, viedla k neoprávneným nákladom účtovaným v rámci 

projektu 

Pokiaľ ide o sumy pridelené na záväzky, ktoré sa ale vykázali ako vzniknuté výdavky, Komisia 

poukazuje na to, že považuje chybu za dočasnú, keďže konečná oprávnená suma sa určí až po 

doručení záverečnej správy vydanej prijímateľom. Sumy pridelené na záväzky sa naďalej 

vynakladajú až do ukončenia vykonávania projektu. 

Komisia zvyšuje informovanosť a kontroly s cieľom zabrániť problému nadmerného zúčtovania 

a vyžaduje od dotknutých subjektov jasnejšie podávanie správ. 

Závažné porušenie pravidiel verejného obstarávania: neodôvodnené rozhodnutie 

národného povoľujúceho úradníka 

Pokiaľ ide o zistenie týkajúce sa rozhodnutia národného povoľujúceho úradníka v súvislosti 

s verejným obstarávaním, Komisia zdôrazňuje, že napriek ťažkostiam, ktoré sa vyskytli vo fáze 

obstarávania, sa požadovaná služba poskytovala úspešne. Zorganizovalo sa stretnutie 

o odškodnení, na ktorom sa zúčastnili ministerstvo dopravy a ministerstvo zahraničných vecí

a podporili sa poskytnuté odporúčania ako veľmi užitočné na zlepšenie riadenia údržby ciest v Mali.

22. Komisia pôsobí v tretích krajinách v zložitých politických a technických kontextoch, pričom

spolupracuje s mnohými partnermi, ako sú partnerské krajiny, medzinárodné organizácie alebo
agentúry členských štátov. Zatiaľ čo akčné plány sa pravidelne preskúmavajú, aby sa chybovosť
udržala na čo najnižšej úrovni, Komisia sa domnieva, že v tomto kontexte je scenár nulovej
chybovosti nepravdepodobný.

23. Komisia konštatuje, že väčšina vyčísliteľných chýb, ktorým sa mohlo zabrániť, bola spôsobená

nadmerným zúčtovaním (desať prípadov) a realizuje sa niekoľko opatrení s cieľom zabrániť tomuto
typu chýb. Pokiaľ ide o osem prípadov nevyčísliteľných chýb, Komisia v prípade dvoch z nich
nesúhlasila a zvyšné štyri odkazovali na rovnakú dohodu zaradenú do vzorky štyrikrát pre rôzne
transakcie, ale s tou istou jedinou chybou v záruke na plnenie. Komisia konštatuje, že chyba v jednej
transakcii nemusí nevyhnutne znamenať neoprávnene vyplatenú sumu, ktorá sa musí vymáhať.

24. Komisia v roku 2022 dokončila hodnotenie referenčných podmienok na overovania výdavkov

platných od roku 2018. Vyplynulo z neho, že z hľadiska kontroly neoprávnených výdavkov sú účinné
(vzor správy o overení výdavkov obsahuje prílohu so zoznamom transakcií a chýb).
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25. Komisia v septembri 2021 a máji 2022 zrevidovala referenčné podmienky na overovanie

výdavkov. Komisia plánuje ešte viac prehĺbiť analýzy a riešiť ďalšie aspekty, ako je výber vzorky,
a zahrnúť získané poznatky a odpovede v rámci prieskumu vykonaného vo februári 2022 medzi
používateľmi rámcovej zmluvy pre audit.

27. Komisia si je vedomá prípadov identifikovaných EDA, keď bol možný prístup k dokumentom

len vo formáte na čítanie, a neustále upozorňuje dotknuté medzinárodné organizácie v rámci
Organizácie Spojených národov na potrebu poskytovať audítorom potrebné informácie.

Komisia úzko spolupracuje s dotknutými medzinárodnými organizáciami a EDA s cieľom nájsť 
prijateľné riešenia problému prístupu k dokumentom. 

Konkrétnejšie, keď bola Komisia upozornená na uvedené prípady týkajúce sa troch organizácii 
v rámci OSN, reagovala rýchlo a posilnila dialóg s dotknutými organizácii v rámci OSN s cieľom 
uľahčiť prebiehajúcu prácu Dvora audítorov. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI 

28. V obvyklých pokynoch Komisie sa uvádza, že je povinná vyjadriť výhrady, keď zvyšková

chybovosť prekročí 2 % prah významnosti.

Okrem toho pravidlom de minimis, ktoré sa zaviedlo vo výročných správach o činnosti (VSČ) za rok 
2019, sa stanovuje, že potenciálne výhrady sa nepovažujú za podstatné v prípade činností, ktoré 
predstavujú menej ako 5 % z celkových platieb GR a ktorých finančný vplyv nepresahuje 
5 miliónov EUR. Vďaka tomu môže Komisia podávať správy len o významných problémoch, ktoré 
ovplyvňujú riadenie finančných prostriedkov EÚ. Úplná transparentnosť správ o riadení je naďalej 
zabezpečená: všetky prípady, na ktoré sa pravidlo uplatňuje, sa vo výročných správach o činnosti 
náležite uvádzajú a podrobne sledujú. 

V rokoch 2019 a 2020 pravidlo de minimis viedlo k absencii výhrad, zatiaľ čo v roku 2021 bola 
orientačná chybovosť vo všetkých prípadoch pod 2 % prahom významnosti. 

Štúdia o zvyškovej chybovosti za rok 2021 

31. Komisia súhlasí, že štúdia o zvyškovej chybovosti je dôležitým prvkom, na ktorom sa zakladá

vyhlásenie generálneho riaditeľa, hoci to nie je jediný zdroj vierohodnosti. GR INTPA má komplexný
rámec vnútornej kontroly a stratégiu kontroly, ktoré pokrývajú celý cyklus vykonávania. Všetky
prvky rámca kontroly slúžia ako základné piliere jeho vierohodnosti, ktorá sa oznamuje v jeho
výročnej správne o činnosti. Výročná správa o činnosti je základom pre správnosť informácii vo
výročnej správe o riadení a výkonnosti.

32. Okrem celkovej chybovosti sa v štúdii o zvyškovej chybovosti uvádzajú aj odhady chybovosti

pre dva zdroje financovania –  ERF a rozpočet EÚ –  a riziko sa znázorňuje v diferencovanom
obraze (pozri tabuľku na strane 34 výročnej správy o činnosti GR INTPA za rok 2021 a prílohu 9
k nej, kde sa znázorňuje riziko pri platbe podľa príslušného systému kontroly).

33. Komisia nekvalifikuje štúdiu o zvyškovej chybovosti ako zákazku na uisťovacie služby ani

audit. Štúdia slúži na osobitný účel a je založená na osobitnej metodike.
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Je to uvedené vo výročnej správe o činnosti GR INTPA, v ktorej sa pravdivo a verne predstavujú 
úplné informácie o riadení.  Komisia sa domnieva, že štúdia nepodlieha obmedzeniam, ktoré môžu 
prispieť k podhodnoteniu chýb. 

34. V metodike zvyškovej chybovosti sa na účely štúdie o zvyškovej chybovosti vždy

predpokladalo spoliehanie sa. Opätovné vykonanie overenia v plnom rozsahu vykonaného
audítorom, ako je Európsky dvor audítorov alebo rámcový dodávateľ, by predstavovalo veľkú
a nepotrebnú administratívnu záťaž pre prijímateľov a je v rozpore so zásadou jednotného auditu.
Stupeň spoliehania sa nie je možné vopred presne definovať, pretože závisí od počtu prípadov, keď
je spoliehanie sa možné a vhodné. Komisia však súhlasí, že stupeň spoliehania sa by v zásade
nemal významne prekročiť historické priemery, pokiaľ na to neexistuje osobitné odôvodnenie.

Preskúmanie výročnej správy o činnosti za rok 2021 

35. Pozri odpovede Komisie na body 28 a 31.

36. Komisia sa domnieva, že absencia výhrady je dobre odôvodnená v súlade s obvyklými

pokynmi Komisie pre vyjadrenie výhrad. Je výsledkom komplexného posúdenia rôznych základných
pilierov podporujúcich vyhlásenie generálneho riaditeľa o vierohodnosti, ktoré sa uvádza vo výročnej
správne o činnosti.

Komisia sa domnieva, že štúdia o zvyškovej chybovosti nepodlieha obmedzeniam, ktoré môžu 
prispieť k podhodnoteniu chýb. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Závery 

40b) Komisia uznáva, že v transakciách existujú určité chyby a neustále pracuje na preventívnych

a nápravných opatreniach s cieľom riešiť ich. 

Komisia konštatuje, že chyba v jednej transakcii nemusí nevyhnutne znamenať neoprávnene 
vyplatenú sumu, ktorá sa musí vymáhať. 

Odporúčania 

Odporúčanie 1 – Posilniť overovanie právneho základu pred 

podpisom zmlúv

Komisia prijíma odporúčanie. 

Odporúčanie 2 – Odpočítať pred platbou alebo zúčtovaním náklady, ktoré 

nevznikli 

Komisia prijíma odporúčanie a považuje ho za čiastočne vykonané. Na základe predchádzajúceho 
odporúčania EDA Komisia prijala opatrenia, ako je vydávanie usmernení, vytvorenie dodatočného 
kontrolného zoznamu, zvyšovanie informovanosti, a vyvíja úsilie s cieľom zabrániť prípadom 
nadmerného zúčtovania. 
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AUTORSKÉ PRÁVA 

© Európska únia, 2022 

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov 
(EDA) je stanovená v rozhodnutí EDA č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu 
a opakovanom použití dokumentov. 

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), 
obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vo všeobecnosti je preto opakované použitie 
povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Tí, 
ktorí opakovane používajú obsah EDA, nesmú skresliť pôvodný význam alebo odkaz. 
EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia. 

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné 
osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, je 
potrebné získať dodatočné povolenie. 

Ak je tento súhlas udelený, ruší a nahrádza sa ním uvedené všeobecné povolenie 
a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia. 

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať 
povolenie priamo od držiteľov autorských práv. 

Kapitola 6: 

• Ilustrácia 6.4: Vytvorené v aplikácii Tableau, mapa v pozadí ©Mapbox a 
©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 
2.0 (CC BY-SA).

• Rámček 6.3: vľavo snímky zo satelitov Sentinel programu Copernicus
(2021), ktoré spracoval Sentinel Hub a andalúzska platobná agentúra.

Kapitola 8 – príloha 8.1, ERF – príloha I: 

Vytvorené v aplikácii Tableau, mapa v pozadí Mapbox a OpenStreetMap 
s licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA). 

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér 
ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, 
ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy. 
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dvora audítorov. 
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preskúmanie príjmov a výdavkov EÚ a naše 
stanovisko k tomu, či je ročná účtovná 
závierka EÚ spoľahlivá a či sú príslušné 
transakcie v súlade s platnými pravidlami 
a nariadeniami.
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