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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body ročných správ o agentúrach EÚ prijatých Európskym dvorom audítorov. 
Špecifické ročné správy sú dostupné na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Agentúry EÚ: „Čisté výroky k účtovným závierkam a operácie 
zväčša v súlade s pravidlami,“ konštatujú audítori 

Európsky dvor audítorov vydal k účtovným závierkam 41 agentúr Európskej únie výrok 
bez výhrad (čistý výrok) a schválil ich ako spoľahlivé. Výroky bez výhrad vydali audítori 
aj k finančným operáciám 40 agentúr a výrok s výhradou za jednu agentúru. 

Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené sekundárnymi právnymi predpismi 
na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré pomáhajú 
inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky.  

„Agentúry EÚ významne prispievajú k realizácii politík a programov v oblastiach, ktoré sú majú 
pre každodenný život občanov EÚ zásadne dôležitý význam, ako je zdravie, ochrana, bezpečnosť, 
sloboda a spravodlivosť,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za ročné audity agentúr. „Ako audítorom je nám preto potešením informovať, že ich 
účtovné závierky poskytovali verný obraz o ich financiách a že ich príjmové a platobné operácie 
boli vo väčšine prípadov v súlade s pravidlami. Predložili sme však niekoľko odporúčaní týkajúcich 
sa hlavne ďalšieho zlepšovania ich prevádzkovej efektívnosti.“ 

Audítori dospeli k záveru, že účtovné závierky všetkých 41 agentúr boli spoľahlivé, to znamená, 
že vyjadrovali verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú situáciu, výsledky operácií 
a peňažné toky za rok 2016. Okrem toho audítori usúdili, že finančné operácie 40 agentúr boli 
zákonné a riadne, to znamená, že boli v súlade s platnými pravidlami. V súvislosti s Európskym 
podporným úradom pre azyl vydali audítori výrok s výhradou z dôvodu nedodržania zásad 
verejného obstarávania. 

Audítori poukázali na oblasti, ktoré možno v niektorých agentúrach zlepšiť, na audítorské 
stanoviská to však nemá vplyv. Verejné obstarávanie je vo všeobecnosti aj naďalej oblasťou 
s vyššou tendenciou k vzniku chýb, čo ohrozuje dosiahnutie najlepšieho pomeru medzi hodnotou 
a cenou, a niekoľko agentúr malo problémy v súvislosti riadením ľudských zdrojov. Audítori 
odporúčajú, aby agentúry zvážili zosúladenie svojich informačných systémov na riadenie zákaziek 
a ľudských zdrojov s cieľom zlepšiť nákladovú efektívnosť a znížiť riziká pre kontrolu. 

Tieto audity neboli zamerané na výkonnosť, audítori však zohľadnili riziká vyplývajúce zo slabej 
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výkonnosti či slabého finančného hospodárenia. Uviedli, že rozpočtové hospodárenie agentúr sa 
vo všeobecnosti zlepšuje, varovali však pred sústavným prenášaním vysokého objemu financií 
do nasledujúceho roku a nadhodnocovaním rozpočtových potrieb v niektorých agentúrach. 
Zmienili sa tiež o možnom vplyve odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na príjmy a činnosť 
niekoľkých agentúr a konkrétne uviedli, že dve agentúry so sídlom v Londýne zatiaľ nie sú 
schopné predložiť spoľahlivý odhad budúcich súvisiacich nákladov.  

Audítori konštatovali, že externé hodnotenia agentúr boli celkovo pozitívne a agentúry prijali 
na ich základe akčné plány. Na niektoré agentúry sa však nevzťahuje požiadavka právnych 
predpisov týkajúca sa vypracovania externého hodnotenia, prípadne je obdobie na ich 
vypracovanie príliš dlhé. 

Poznámky pre redaktorov 

Európsky dvor audítorov vykonal za rozpočtový rok 2016 audit 32 decentralizovaných agentúr, 
šiestich výkonných agentúr a troch ostatných orgánov. Audítori vykonali analýzy, testovali 
jednotlivé príjmové a platobné operácie, posudzovali kľúčové kontroly v systémoch dohľadu 
a kontroly agentúr a v prípade potreby pri tom využili prácu iných audítorov. Dnes vydali prehľad 
svojich zistení, ktoré využíva Európsky parlament, Rada a iné orgány udeľujúce absolutórium. 

Celkový rozpočet všetkých agentúr za rok 2016 (okrem Jednotnej rady pre riešenie krízových 
situácií, ktorá získala do rozpočtu od úverových inštitúcií sumu 12 mld. EUR) predstavoval 
približne 3,4 mld. EUR. Okolo 2,4 mld. EUR sa poskytlo z rozpočtu EÚ a približne 1 mld. EUR sa 
financovala z poplatkov a priamych príspevkov od hospodárskych subjektov, členských štátov EÚ 
a iných krajín. Na konci roku 2016 agentúry zamestnávali 10 364 zamestnancov, čo oproti roku 
2015 predstavuje nárast o zhruba 500 osôb, prijatých najmä na vykonávanie nových úloh. 

Ročné správy o agentúrach EÚ vrátane ich odpovedí a súhrnného dokumentu „Audit agentúr EÚ 
za rok 2016 v skratke“ sú dostupné v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke Dvora audítorov. 

 


