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ZHRNUTIE (I. – IX.) 

Odpovede Komisie: 

I. Eurostat overuje údaje o hrubom národnom dôchodku (HND) a zdroje a metódy, ktoré členské 

štáty používajú na ich výpočet, vo viacročných cykloch, ako aj na ročnom základe. Cieľom je 
zabezpečiť, aby boli údaje o HND spoľahlivé, úplné a porovnateľné vo všetkých členských štátoch. 
Posledný dokončený cyklus overovania, ktorý je predmetom tohto auditu EDA, sa uskutočnil 
v rokoch 2016 – 2019. Overovanie je založené na modeli, ktorý vyvinula Komisia (Eurostat) v úzkej 
spolupráci s expertmi z národných štatistických úradov členských štátov. Eurostatu pri overovaní 
pomáha expertná skupina pre HND, ktorá združuje expertov Eurostatu a expertov národných 
štatistických úradov. Celý proces overovania podlieha partnerskému preskúmaniu členmi expertnej 
skupiny pre HND. Expertná skupina pre HND každý rok vydáva stanovisko k vhodnosti údajov o HND, 
ktoré potom GR BUDG používa na účel príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ v rámci 
vlastného zdroja založeného na HND. 

III. Cyklus overovania Eurostatu zahŕňa dôkladnú analýzu súpisov k HND členských štátov 

týkajúcich sa zdrojov a metód a podrobnú analýzu údajov o HND oznámených členskými štátmi, čo 
môže viesť k akčným bodom alebo výhradám s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť, spoľahlivosť 
a úplnosť týchto údajov. Výsledky tejto overovacej práce sa zohľadňujú na účely rozpočtu. Hoci 
Eurostat spolu s členskými štátmi už skrátil trvanie overovacieho cyklu HND, táto práca si vyžaduje 
dostatok času, aby sa neznížil jej rozsah a kvalita. 

VI. Komisia víta závery EDA, že proces overovania bol účinný. Identifikované vysokorizikové otázky 

sa riešili prostredníctvom porovnaní medzi jednotlivými krajinami a prostredníctvom prierezových 
výhrad. Eurostat počas cyklu za roky 2016 – 2019 včas vykonal všetkých 16 porovnaní medzi 
jednotlivými krajinami, čo Komisia považuje za veľký úspech. Päť prierezových výhrad sa stanovilo 
na konci cyklu v rovnakom čase ako výhrady týkajúce sa konkrétnych transakcií. Vzhľadom na 
uvedené Komisia zastáva názor, že vysokorizikové otázky identifikované počas cyklu overovania 
HND za roky 2016 – 2019 sa celkovo riešili včas. 

VII. V práci týkajúcej sa prierezových otázok sa zohľadnili výsledky príslušného uprednostnenia 

vykonaného Eurostatom. V dôsledku toho sa vynechali dve otázky s menším potenciálnym vplyvom 
a rozsah analýzy sa zúžil na ďalšie tri otázky. Zvyšné otázky sa posúdili tak, že si vyžadujú rovnako 
vysokú mieru kontroly. Výsledky a dôsledky uprednostnenia sa oznámili Výboru pre HND, ktorý ich 
schválil. 

Komisia sa domnieva, že prostredníctvom všetkých iniciatív, ktoré EDA uviedol v bode 69, spolu 
s prácou, ktorú členské štáty vykonali v rámci výhrady k HND týkajúcej sa globalizácie, sa 
zabezpečila primeraná reakcia na túto otázku. 

VIII. Eurostat víta uznanie EDA, pokiaľ ide o včasné dokončenie cyklu overovania HND 

a poskytnutie včasných informácií členským štátom o úpravách ich príspevkov vyplývajúcich z tohto 
overovania. Rozsah kontrol Eurostatu sa určil podľa modelu overovania HND navrhnutého v úzkej 
spolupráci s Výborom pre HND, ktorý ho schválil. V cykle overovania HND za roky 2016 – 2019 
existovala potreba väčšej kontroly vzhľadom na zavedenie nového národného účtovného štandardu 
(ESA 2010). 
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Pokiaľ ide o výhrady vyjadrené po dokončení cyklu overovania, Komisia konštatuje, že je to bežná 
súčasť procesu overovania HND. 

Komisia uznáva, že uplatnenie prahu významnosti pri overovaní HND má svoje obmedzenia, keďže 
v mnohých prípadoch nie je potenciálny dosah identifikovaných nedostatkov na HND v čase ich 
identifikácie známy. 

IX. Komisia prijíma všetky odporúčania okrem čiastkového odporúčania 2 písm. b), ktoré čiastočne 

prijíma. 

ÚVOD (body 1 – 26) 

Žiadne odpovede Komisie. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 
(body 27 – 35) 

Žiadne odpovede Komisie. 

PRIPOMIENKY (body 36 – 104) 

Odpovede Komisie: 

39. Komisia víta uznanie EDA, pokiaľ ide o model posúdenia rizika pre HND a jeho úlohu pri 

primeranej identifikácii všetkých vysokorizikových otázok. Treba poznamenať, že okrem dôsledkov 
pre priame overovanie malo rozdelenie členských štátov do troch kategórií rizík v rámci modelu 
posúdenia rizika ďalšie dôsledky pre určenie štruktúry cyklu overovania HND. Patrili sem 
poradie/uprednostnenie overovania jednotlivých krajín, jeho rozsah, ako aj minimálny počet 
informačných návštev týkajúcich sa HND za krajinu. 

44. Eurostat použil informácie získané prostredníctvom svojich počiatočných overení na opätovné 

posúdenie úrovne rizika a odhad potenciálneho dosahu 18 prierezových otázok identifikovaných 
v roku 2016. Komisia považuje opätovné posúdenie úrovne rizika vykonané v roku 2017 za 
významný dôkaz uprednostnenia, na základe ktorého sa menej rizikovým prierezovým otázkam pri 
následnom overovaní venovala menšia pozornosť. Všetky zvyšné otázky sa posúdili tak, že si 
vyžadujú rovnako vysokú mieru kontroly, čo podľa Komisie pozitívne prispelo k uisteniu o vhodnosti 
údajov o HND na účely vlastného zdroja. 

45. Významným dôsledkom uprednostnenia vysokorizikových prierezových otázok bolo aj 

potvrdenie toho, že veľká väčšina otázok, ktoré sa predbežne identifikovali na účely porovnaní 
medzi jednotlivými krajinami, by sa skutočne mala riešiť prostredníctvom podrobných kontrol vo 
všetkých krajinách. Eurostat počas cyklu včas dokončil všetky porovnania medzi jednotlivými 
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krajinami, čo viedlo k následným zlepšeniam v týchto oblastiach prostredníctvom akčných bodov 
a/alebo výhrad, ktoré vyriešili členské štáty. 

Spoločná odpoveď na body 46 a 47: Komisia konštatuje, že v analýze EDA 

týkajúcej sa akčných bodov „A“ sa zohľadnil len dosah akčných bodov, ktoré členské štáty vyriešili 
uspokojivo. Nezohľadnil sa v nej dosah výhrad, ktoré boli vyjadrené v prípade, že sa akčné body 
uspokojivo nevyriešili, keďže tieto informácie neboli v čase auditu k dispozícii. Je možné 
predpokladať, že dosahy príslušných výhrad budú väčšie než v prípade akčných bodov. 

Komisia konštatuje, že vybraných členských štátov sa týka jedna štvrtina akčných bodov 
vyplývajúcich z porovnaní medzi jednotlivými krajinami. 

48. Po uprednostnení týkajúcom sa prierezových otázok v roku 2017 bolo celé posúdenie rizík 

predmetom ďalšieho preskúmania v roku 2018 v súlade s prístupom, ktorých schválil Výbor pre 
HND. Hodnotenia podľa jednotlivých kritérií sa za každý členský štát v prípade potreby aktualizovali, 
keď boli k dispozícii nové informácie. Z tejto aktualizácie nevyplynula žiadna potreba zmien 
v zozname prierezových otázok alebo ich ďalšieho uprednostnenia. 

50. Pokiaľ ide o plánovanie a uprednostnenie kontrol, začiatok overovania (a poradie kontrol, 

ktoré vykonávajú jednotliví štátni úradníci) sa určuje podľa úrovne rizika. Okrem toho sa od začiatku 
plánovalo, že nasledujúce kolá návštev krajín (v prípade potreby) sa môžu uskutočniť do decembra 
2019 (dokument GNIC/332 „Overovanie HND na účely vlastného zdroja – prehľad prístupu 
kontroly“), čo môže mať vplyv na načasovanie vyjadrenia akčných bodov v prípade krajín, v ktorých 
sa uskutočňujú viaceré návštevy. 

51. Komisia konštatuje, že táto analýza vychádza z času, keď boli vyjadrené akčné body, 

a nezohľadňujú sa v nej predchádzajúce kroky, ako je vyplnenie dotazníka na posúdenie súpisu 
k HND, formulovanie otázok a predbežné posúdenie odpovedí od členských štátov, organizovanie 
informačných návštev atď. Tieto iné kroky môžu slúžiť ako ďalší dôkaz toho, že Eurostat 
uprednostnil kontroly v prípade vysokorizikových krajín. 

53. Eurostat pri uprednostnení kontrol v krajinách vychádzal z výsledkov modelu posúdenia rizika 

a iných príslušných rámcových dokumentov. Štátni úradníci celkovo uprednostnili svoje kontroly 
(vrátane organizovania informačných návštev týkajúcich sa HND) podľa úrovne rizík v krajinách vo 
svojom portfóliu. 

Klesajúci trend vyjadrovania akčných bodov ďalej preukazuje, že Eurostat sa usiloval vyjadriť akčné 
body v čo najskoršej fáze procesu. 

56. Zložky HND na priame overovanie boli vybrané v súlade s príslušnými rámcovými 

dokumentmi, najmä s dokumentom GNIC/333 týkajúcim sa modelu posúdenia rizika na overovanie 
HND na účely vlastného zdroja a s dokumentom GNIC/334, v ktorom sa poskytujú usmernenia 
o priamom overovaní. 

Výsledky druhej časti posúdenia rizika nezaväzujú štátneho úradníka vybrať si na priame 
overovanie oblasti s najvyšším hodnotením. Posúdenie rizika (druhá časť) predstavuje nástroj, ktorý 
uľahčuje výber – výsledkom je súbor, z ktorého sa vyberá –, ale v konečnom dôsledku ho neurčuje. 
Výber každej oblasti na priame overovanie vychádzal zo zavedeného posudzovania rizika, 
z kvalitatívnej reflexie štátneho úradníka a konzultácií s vedúcim tímu pre HND. 
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58. Každý akčný bod podliehal dohode medzi Eurostatom a dotknutým členským štátom. Táto 

dohoda zahŕňala lehotu, ktorá sa má dodržať, čo je v skutočnosti uprednostnenie práce, pričom sa 
zohľadnili viaceré faktory, ako je dostupnosť štatistických zdrojov, zložitosť predmetných otázok, 
revízie, harmonogramy, záťaž a pracovné zaťaženie atď. 

59. Komisia sa domnieva, že členské štáty majú dobré predpoklady na posúdenie zložitosti 

a potenciálneho dosahu akčných bodov a na náležité plánovanie práce na nich a podľa potreby 
uprednostnenie takejto práce po dohode s Eurostatom. Tento postup sa monitoroval 
prostredníctvom cyklu overovania. 

62. Komisia víta uznanie členských štátov, pokiaľ ide o kvalitu spolupráce a usmernení 

poskytnutých v procese overovania HND. 

63. Dve otázky týkajúce sa marží pri obchodovaní s finančnými aktívami a zaobchádzania 

s dennými príspevkami sú veľmi zložité témy, pri ktorých dotknutí experti (experti ECB v prípade 
marží pri obchodovaní s finančnými aktívami a experti Eurostatu v prípade denných príspevkov) 
potrebovali čas na vypracovanie jasných operačných usmernení, ktoré krajiny potrebujú na riešenie 
výhrad. 

Komisia berie na vedomie niektoré návrhy národných štatistických úradov, zastáva však názor, že 
príslušné usmernenia, napr. vo forme odporúčaní Výboru pre HND/expertnej skupiny pre HND, sa už 
poskytli ako súčasť procesu overovania vlastného zdroja založeného na HND a prostredníctvom 
relevantných kanálov. 

66. Eurostat už mnoho rokov rieši otázky súvisiace s globalizáciou z hľadiska podnikovej štatistiky 

(napr. zameriavaním sa na asymetrie v obchodných tokoch a prepojenie mikroúdajov), čo prispelo 
k zlepšeniu základnej infraštruktúry na meranie globalizácie v rámci národných účtov. Hlavné 
dosahy na HND však vyplynuli z náhlych a veľkých zmien obchodných modelov nadnárodných 
podnikov po regulačných/daňových zmenách na úrovni EÚ v polovici 10. rokov 21. storočia, čo malo 
vplyv na niektoré členské štáty, ako je najmä premiestnenie celej súvahy, ako ukazuje írsky prípad, 
ktorý uviedol EDA v bode 68. 

67. Obchodné modely nadnárodných podnikov zaznamenali v EÚ v priebehu mnohých rokov 

pomalý vývoj, až kým nedošlo k určitým pomerne výrazným zmenám v niekoľkých veľkých 
nadnárodných podnikoch v období od roku 2014. Konkrétne zrušenie niektorých systémov 
minimalizácie daňovej povinnosti a zmeny v režime DPH v EÚ viedli k rýchlym zmenám obchodných 
modelov niektorých nadnárodných podnikov. 

70. O uplatnení výhrady týkajúcej sa globalizácie sa diskutovalo s členskými štátmi na 

zasadnutiach expertnej skupiny pre HND. Počas týchto diskusií sa rok 2016 navrhol ako možný 
počiatočný referenčný rok. Viaceré členské štáty však namietali proti tomuto riešeniu, pričom tvrdili, 
že to bolo príliš dávno, a zdôraznili, že je prakticky nemožné získať požadované dodatočné 
informácie od nadnárodných podnikov za rok 2016, a to vzhľadom na ich skúsenosti z pilotného 
projektu týkajúceho sa HND. Po zohľadnení tejto situácie, relevantných dôkazov z pilotného projektu 
nadnárodných podnikov týkajúceho sa HND, potenciálnych problémov súvisiacich s pokrytím a so 
spoľahlivosťou, ako aj záťaže pre nadnárodné podniky a národné štatistické úrady sa Komisia 
rozhodla, že počiatočným referenčným rokom bude rok 2018. 
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71. Komisia sa domnieva, že načasovanie výhrady týkajúcej sa globalizácie, t. j. vzťahujúcej sa na 

obdobie od roku 2018, je primerané. Útvary Komisie pripomínajú, že podľa ich názoru prístup 
a načasovanie, o ktorých sa diskutovalo na špecializovaných stretnutiach s národnými štatistickými 
úradmi, sú riadne a primerané, sú založené na posúdených rizikách a sú v úplnom súlade s už 
získaným uistením. Komisia neprijala súvisiacu časť odporúčania EDA v správe o vyhlásení 
o vierohodnosti za rok 2020 a v tomto ohľade trvá na svojom stanovisku. 

72. Potenciálny dosah prierezovej otázky týkajúcej sa globalizácie na HND sa posúdil v kontexte 

analýzy rizika prierezových otázok s cieľom uprednostniť prácu na týchto otázkach (a následne sa 
vysoká priorita pridelila práci súvisiacej s globalizáciou). Hlavným faktorom, ktorý sa v tom čase 
zohľadnil, bol rozsah fenoménu globalizácie, keďže zo špecializovaných analýz neboli k dispozícii 
nijaké dôkazy o potenciálnych narušeniach pridanej hodnoty a HND z dôvodu možného 
nevyhovujúceho zaobchádzania s globalizáciou v národných účtoch. 

V čase vyjadrenia prierezovej výhrady však takéto dôkazy boli k dispozícii a zohľadnili sa. Podľa 
zistení správy o pilotnom projekte nadnárodných podnikov týkajúcom sa HND (november 2019) sa 
v rámci kontroly nadnárodných podnikov neidentifikovali nijaké dôkazy o významných narušeniach 
pridanej hodnoty (prístup, ktorý sa dodržiaval v pilotných projektoch nadnárodných projektov, 
vychádzal z roku 2016). 

73. „Významný vplyv na národné účty“ spôsobený globalizáciou nevyhnutne nevedie k narušeniam 

HND, ktoré by sa mali riešiť prostredníctvom výhrady. 

Dosiaľ vykonaná práca, napr. v rámci pilotného projektu nadnárodných podnikov týkajúceho sa HND, 
nepriniesla nijaké dôkazy o významných narušeniach HND z dôvodu možného nevyhovujúceho 
zaobchádzania s týmito otázkami v národných účtoch. 

Treba poznamenať, že s „írskym prípadom“ ako takým sa zaobchádzalo správne v súlade 
s koncepčným usmernením (t. j. že zavedeným systémom zostavovania údajov sa správne zachytila 
a zohľadnila existencia predmetného fenoménu v údajoch o HND). 

Pokiaľ ide o výsledky práce na výhradách, ktoré zaslal jeden členský štát v septembri 2021, 
Eurostat v súčasnosti analyzuje príslušné správy. 

75. Komisia pripomína, že o rozsahu a období, na ktoré sa vzťahuje výhrada týkajúca sa 

globalizácie, sa dôkladne diskutovalo s členskými štátmi na zasadnutiach expertnej skupiny pre 
HND a že sa v nich zohľadňujú stanoviská vyjadrené počas týchto diskusií. 

77. Komisia dokončila všetky overenia podľa plánu, t. j. do konca roku 2019. V špecifickom 

prípade Francúzska sa overenia nemohli dokončiť do konca roku 2019 z dôvodu nedostupnosti 
dostatočne kvalitného súpisu k HND Francúzska, na čo sa vzťahovala všeobecná výhrada. 
Francúzsko zaslalo súpis k HND v marci 2020, ktorý sa skontroloval, a všeobecná výhrada sa zrušila 
v roku 2021. 

Pokiaľ ide o výhrady vyjadrené po dokončení cyklu overovania, Komisia konštatuje, že je to bežná 
súčasť procesu overovania HND. 

83. Pokiaľ ide o prah významnosti, Výbor pre HND schválil prah významnosti vo výške 0,1 % HND, 

ktorý navrhol Eurostat v októbri 2014. Ako sa potvrdzuje v prieskume EDA určenom pre národné 
štatistické úrady (pozri bod 86), veľká väčšina členských štátov považuje tento prah za primeraný. 
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85. Ako sa uvádza v odseku 5 rámcového dokumentu týkajúceho sa prahu významnosti 

(GNIC/283), „prah by sa mohol v zásade stanoviť ako hodnota alebo ako percentuálny podiel. 
Z týchto dvoch možností Eurostat jednoznačne uprednostňuje percentuálny podiel, keďže použitie 
hodnoty by mohlo v prípade malých krajín viesť k záveru, že takmer všetky otázky sú nevýznamné.“ 

89. Národné štatistické úrady vypracovali svoje súpisy k HND podľa usmernenia o súpise HND, 

ktorý je jedným z rámcových dokumentov, ktoré vypracoval Eurostat a schválila expertná skupina 
pre HND. Je na uvážení členských štátov, či využijú možnosť vynechať opis danej položky za 
podmienok uvedených v tomto usmernení. 

90. Pri formulovaní otázok pre národné štatistické úrady administratívni úradníci Eurostatu 

postupovali podľa dotazníka na posúdenie súpisu k HND, ktorý je jedným z rámcových dokumentov, 
ktoré vypracoval Eurostat a schválila expertná skupina pre HND. 

91. V súlade s dokumentom „Prehľad prístupu kontroly“ (GNIC 332) existoval takýto postup 

vyjadrenia akčných bodov a výhrad: ak existovali dôkazy o tom, že možný vplyv identifikovaného 
nedostatku bol pod prahom významnosti, v súvislosti s týmto nedostatkom sa nevyjadril žiadny 
akčný bod ani výhrada. Eurostat uplatňoval tento postup počas celého cyklu overovania HND za 
roky 2016 – 2019 vo všetkých svojich hlavných overovacích nástrojoch (dotazník na posúdenie 
súpisu k HND, informačné návštevy, priame overenia, porovnanie medzi jednotlivými krajinami). 

V prípade väčšiny vyjadrených akčných bodov nebol v čase vyjadrenia k dispozícii nijaký odhad 
potenciálneho dosahu predmetnej otázky na HND, t. j. nebolo možné vylúčiť významný vplyv. 

Komisia sa domnieva, že členské štáty majú najlepšie predpoklady na poskytovanie informácií 
o nevýznamnosti. Ak sa vyjadrili akčné body, znamená to, že úplné dôkazy o nevýznamnosti neboli 
ľahko prístupné. 

Existujúci akčný bod alebo výhrada k HND by sa v prípade, že v čase vyjadrenia nebol známy 
(možný) dosah na HND, mohla zrušiť, keby sa poskytli dôkazy o nevýznamnosti. 

92. Komisia poznamenáva, že z výsledkov analýzy EDA opísaných v bode 92 vyplýva, že v 25 % 

preskúmaných prípadov akčných bodov, keď sa predbežný odhad uvedený krajinami považoval za 
nevýznamný, sa konečný vplyv ukázal významný. 

93. Komisia opakuje svoje stanovisko, že prah významnosti sa uplatňoval počas celého cyklu 

overovania HND za roky 2016 – 2019, a to aj v rannej fáze overovania v prípadoch, keď boli úplné 
dôkazy ľahko prístupné. 

94. Keď sa Eurostat a dotknutý členský štát dohodli na akčnom bode „A“, vyžadovalo sa možné 

zlepšenie metodiky. V čase takejto dohody mohli členské štáty vo všeobecnosti buď neposkytnúť 
úplné dôkazy umožňujúce vylúčiť významnosť predmetných otázok, alebo uprednostniť najprv 
objasnenie príslušnej metodiky. 

V súvislosti s overovaním HND majú členské štáty najlepšie predpoklady (v ktorejkoľvek fáze 
procesu overovania) poskytnúť dôkazy a preukázať, že otázka nie je významná. Eurostat na základe 
toho potom posúdi spoľahlivosť týchto dôkazov. Počas cyklu overovania HND za roky 2016 – 2019 
sa v prípade, že členské štáty poskytli úplné dôkazy o tom, že vplyv nedostatku nebol významný, 
nevydali žiadne akčné body ani výhrady. 
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95. V roku 2014 sa v národných účtoch členských štátov zaviedol nový účtovný štandard 

(ESA 2010). Cyklus za roky 2016 – 2019 bol preto obzvlášť náročný a zahŕňal viaceré nové prvky, 
ako je posúdenie rizika, analýzy medzi jednotlivými krajinami týkajúce sa niektorých horizontálnych 
otázok, intenzívnejšie využívanie priamych overení atď. Táto väčšia kontrola viedla k vysokému 
počtu akčných bodov a výhrad a k súvisiacemu vysokému pracovnému zaťaženiu pre Eurostat aj 
krajiny. [Podľa názoru Komisie bolo toto úsilie potrebné na dosiahnutie konečného cieľa procesu 
overovania HND, ktorým je poskytnúť primerané uistenie o kvalite údajov o HND na účely vlastného 
zdroja.] 

96. Databáza výhrad Eurostatu obsahuje približné posúdenie dosahu/potenciálneho dosahu 

výhrady na HND, ak je k dispozícii. Presný konečný vplyv na HND a jeho zložky je súčasťou 
technického stanoviska k zrušeniu výhrad za všetky roky, na ktoré sa vzťahujú výhrady. Vo väčšine 
prípadov nie sú v čase kódovania výhrady dostupné žiadne podrobné informácie o vplyve na HND, 
vnútroštátne spisy/databáza výhrad sa priebežne aktualizujú a konečný vplyv sa zakóduje do 
technického stanoviska. 

Eurostat však podnikol kroky na uľahčenie prehľadu dosahu akčných bodov a výhrad, ktoré sa 
vyjadrili a riešili počas cyklu 2020 – 2024, na HND. 

97. Vysoký počet výhrad vyplývajúcich z analyzovaných akčných bodov (24 zo 130 akčných 

bodov) znamená, že konečný priemerný/mediánový/maximálny vplyv otázok, na ktoré sa vzťahujú 
analyzované akčné body pre šesť krajín, bude pravdepodobne väčší (a podiel bodov so žiadnym 
vplyvom bude menší). Je možné predpokladať, že akčné body transformované na výhrady sa týkajú 
otázok, ktoré sú komplexnejšie a/alebo širšie ako body, ktoré by sa dali vyriešiť a uzavrieť, a preto 
povedú k väčším revíziám. 

99. V čase auditu sa zrušil len malý podiel výhrad. Vysoký počet výhrad, ktoré sa stále nevyriešili, 

znamená, že konečný priemerný/mediánový/maximálny vplyv otázok, na ktoré sa vzťahujú výhrady, 
bude pravdepodobne ešte väčší (a podiel výhrad so žiadnym vplyvom bude menší). Je možné 
predpokladať, že výhrady, ktoré sa stále nevyriešili, sa týkajú otázok, ktoré sú komplexnejšie a/alebo 
širšie ako výhrady, ktoré by sa dali ľahko vyriešiť a uzavrieť, a preto môžu viesť k väčším revíziám. 

102. Komisia by chcela zdôrazniť, že overovanie HND je veľmi zložitý proces a v jeho 

dokumentácii sa odráža táto zložitosť. Eurostat vymedzil normy dokumentácie pre tento proces 
v usmerneniach o dokumentácii (GNIC/335) schválených Výborom pre HND s cieľom riadne 
zdokumentovať každú fázu overovania. Komisia zastáva názor, že napriek uznanej zložitosti 
dokumentácie sa dodržali usmernenia o nej a splnila svoj účel (napr. tým, že sa zabezpečila 
operačná kontinuita v priebehu času a vedeniu sa umožnilo vykonávať svoje úlohy dohľadu). 

104. Eurostat podnikol kroky na ďalšie zlepšenie a štandardizovanie dokumentácie overovacej 

práce týkajúcej sa HND v cykle 2020 – 2024 (napr. revíziou usmernení o dokumentácii, pridaním 
pokynov k vyplneniu dotazníka na posúdenie súpisu k HND, návrhom spoločného vzoru logových 
súborov na ďalšie zlepšenie rovnorodosti dokumentácie, začlenením informácií o akčných bodoch, 
výhradách, otázkach s nevýznamným vplyvom na účely monitorovania, a to aj o dosahoch na HND, 
do logových súborov atď.). 
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ZÁVERY (body 105 – 109) 

106. Komisia sa domnieva, že celkovo existovalo uprednostnenie poradia a rozsahu kontrol 

v krajinách na základe výsledkov posúdenia rizika a v práci na prierezových otázkach sa jasne 
odrážali výsledky príslušného uprednostnenia (pozri aj odpovede na body 44 – 48, 50, 51 a 53). 

Výber každej oblasti na priame overovanie vychádzal zo zavedeného posudzovania rizika, 
z kvalitatívnej reflexie štátneho úradníka a konzultácií s vedúcim tímu pre HND v rámci Eurostatu, 
ako sa predpokladá v príslušných rámcových dokumentoch. Komisia sa domnieva, že dokumentácia 
procesu overovania HND je už v tomto ohľade veľmi komplexná (pozri aj odpoveď na bod 56). 

Hoci počas cyklu overovania za roky 2016 – 2019 neexistovalo žiadne formálne stanovenie úrovní 
priorít akčných bodov (okrem odlíšenia akčných bodov „A“ a „B“), uprednostnenie práce na akčných 
bodoch sa presadzovalo prostredníctvom stanovenia rôznych lehôt pre jednotlivé body po dohode 
medzi členskými štátmi a Eurostatom. Táto dohoda zahŕňala lehotu, ktorá sa má dodržať, čo je 
v skutočnosti uprednostnenie práce, pričom sa zohľadnili viaceré faktory, ako je dostupnosť 
štatistických zdrojov, zložitosť predmetných otázok, revízie, harmonogramy, záťaž a pracovné 
zaťaženie atď. (pozri aj odpovede na body 58 a 59). 

Odporúčanie 1 – Lepšie uprednostňovať vysokorizikové 

otázky 

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. a). 

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. b). Komisia sa bude usilovať o ďalšie uprednostnenie 
a zjednodušenie budúcich cyklov overovania HND v tomto ohľade v súlade s odporúčaniami EDA. 

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. c). Komisia bude naďalej monitorovať a zlepšovať svoju 
dokumentáciu výberu oblastí na priame overenie, pričom zohľadní aj odporúčanie EDA týkajúce sa 
dokumentácie. 

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. d). Komisia v spolupráci s členskými štátmi preskúma možné 
spôsoby ďalšieho zlepšenia uprednostnenia práce na akčných bodoch. 

107. Komisia berie na vedomie, že krajiny sú spokojné s primeranosťou a včasnosťou usmernení 

Eurostatu o prierezových otázkach, ako uvádza EDA (pozri body 61 a 62). 

Eurostat spolu s členskými štátmi vyvinul rozsiahle úsilie na riešenie problému globalizácie. Komisia 
sa domnieva, že prostredníctvom všetkých iniciatív, ktoré uviedol EDA v bode 69, sa zabezpečila 
včasná a primeraná podpora pre krajiny v súvislosti s týmto problémom (pozri aj odpovede na 
body 66 a 67). 

Pokiaľ ide o dosah globalizácie na HND, Komisia sa domnieva, že uplatnenie výhrady týkajúcej sa 
globalizácie na obdobie od roku 2018 je primerané. Prístup a načasovanie, o ktorých sa dôkladne 
diskutovalo na špecializovaných stretnutiach s národnými štatistickými úradmi, sú podľa názoru 
Komisie riadne a primerané; sú založené na posúdených rizikách a sú v úplnom súlade s už 
získaným uistením. Dosiaľ vykonaná práca, napr. v rámci pilotného projektu nadnárodných podnikov 
týkajúceho sa HND, nepriniesla nijaké dôkazy o významných narušeniach HND z dôvodu možného 
nevyhovujúceho zaobchádzania s týmito otázkami v národných účtoch (prístup, ktorý sa dodržiaval 
v pilotných projektoch nadnárodných projektov, vychádzal z roku 2016). 
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Odporúčanie 2 – Zlepšiť včasnosť podpory poskytovanej 

členským štátom a lepšie odôvodňovať rozhodnutia 

o obmedzení obdobia uplatňovania výhrad 

Komisia prijíma odporúčanie 2 písm. a). Komisia berie na vedomie, že krajiny sú spokojné 
s primeranosťou a včasnosťou usmernení Eurostatu o vysokorizikových otázkach, a bude sa usilovať 
o ďalšie poskytovanie takejto podpory zohľadnením odporúčania EDA. 

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 2 písm. b). Komisia súhlasí v prípade potreby s poskytovaním 
primeraného odôvodnenia za obdobia, na ktoré sa budú vzťahovať budúce výhrady. Komisia sa 
domnieva, že v prípade výhrady týkajúcej sa globalizácie, na ktorej je založené toto odporúčanie 
EDA, sa poskytla primeraná analýza a odôvodnenie. Hoci Komisia súhlasí, že obdobia, na ktoré sa 
vzťahujú výhrady, by sa mali primerane odôvodniť, domnieva sa, že vykonávanie ešte podrobnejších 
analýz (než v uvedenom prípade globalizácie) v tomto kontexte by neviedlo k nákladovej účinnosti 
využívania zdrojov. Komisia preto zamieta časť čiastkového odporúčania, v ktorej sa vyzýva na 
takéto rozsiahle analýzy. 

109. Pokiaľ ide o výhrady vyjadrené po dokončení cyklu overovania, Komisia konštatuje, že je to 

bežná súčasť procesu overovania HND. 

Rozsah kontrol Eurostatu sa určil podľa modelu overovania HND navrhnutého v úzkej spolupráci 
s Výborom pre HND, ktorý ho schválil. V cykle overovania HND za roky 2016 – 2019 existovala 
potreba väčšej kontroly vzhľadom na zavedenie nového národného účtovného štandardu 
(ESA 2010). 

Komisia uznáva, že uplatnenie prahu významnosti pri overovaní HND má svoje obmedzenia, keďže 
v mnohých prípadoch nie je potenciálny dosah identifikovaných nedostatkov na HND v čase ich 
identifikácie známy. 

Odporúčanie 3 – Ďalej zlepšiť efektívnosť cyklu overovania 

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. a). Komisia berie na vedomie pozitívne stanovisko, ktoré 
členské štáty vyjadrili v prieskume EDA týkajúcom sa súčasnej úrovne prahu významnosti. Komisia 
sa bude aj tak naďalej usilovať o ďalšie zlepšenie efektívnosti cyklu overovania v úzkej spolupráci 
s expertnou skupinou pre HND tým, že bude analyzovať primeranosť súčasnej úrovne prahu 
významnosti. 

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. b). Komisia bude s členskými štátmi diskutovať o možnostiach, 
ako lepšie začleniť pojem významnosti do overovacej práce v budúcich cykloch. 

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. c). Eurostat už podnikol viaceré kroky na zlepšenie 
a štandardizovanie dokumentácie overovacej práce týkajúcej sa HND v cykle 2020 – 2024, ktorá sa 
riadi odporúčaním EDA, a bude analyzovať možnosť ďalších zlepšení v tomto ohľade. 
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