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Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví by měl využít přebytek 
prostředků produktivně, říkají auditoři 

Pro rozpočtový přebytek Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který v roce 2018 činil téměř 
půl miliardy EUR, by se mělo najít produktivní využití, uvádí se v novém stanovisku Evropského účetního 
dvora. Úřad by měl podle auditorů hledat způsoby, jak tuto přebytečnou částku, u níž se v současnosti účtují 
záporné úrokové sazby, využít na podporu výzkumu, inovací a růstu v EU. Na úřad by se také měl vztahovat 
stejný rozpočtový proces a udělování absolutoria v Evropském parlamentu jako na ostatní orgány EU. 

Úřad EUIPO, který sídlí v Alicante, je plně financován z vlastních zdrojů a odpovídá za správu ochranných známek 
Unie a zapsaných vzorů Společenství. Finanční předpisy úřadu stanoví rezervní fond, do něhož se přidělují 
rozpočtové přebytky odpovídající objemu operačních výdajů na jeden rok. K jakému účelu využít ostatní 
kumulované přebytky však neuvádějí. 

Do konce roku 2018 dosáhla částka rezervního fondu EUIPO 243 milionů EUR, přičemž úřad měl zároveň 
299 milionů EUR dalších kumulovaných přebytků. Celkem 493 milionů EUR (více než 90 %) rezervního fondu a 
kumulovaných přebytků bylo uloženo jako hotovost na bankovních účtech a v současnosti úřad platí z těchto 
účtů záporné úroky. V roce 2018 se jednalo o úroky ve výši 1,4 milionu EUR. 

„Přebytky úřadu EUIPO se v současnosti nepřidělují na žádné produktivní využití na úrovni úřadu ani EU,“ uvedl 
člen Evropského účetního dvora odpovědný za stanovisko Rimantas Šadžius. „Úřad a Evropská komise by měly 
hledat možnosti, jak tyto rozpočtové přebytky využít pro investování do finančních nástrojů podporujících 
výzkumné a inovační činnosti evropských podniků.“ 

Auditoři se domnívají, že by to pomohlo prostředky ochránit a vytvořit dodatečný příjem, což by následně mohlo 
vést i ke vzniku nových práv duševního vlastnictví. Příjem úřadu navíc podle auditorů pramení z výkonu veřejné 
moci na základě práva EU a úřad by měl s Komisí a legislativními orgány, tedy Evropským parlamentem a Radou, 
spolupracovat na tom, aby vytvořil a uplatňoval adekvátnější rámec odpovědnosti. 
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Poznámky pro redaktory 

Od roku 2016 může úřad EUIPO přijímat rozhodnutí o tom, že svůj rozpočtový přebytek převede do rozpočtu EU, 
pokud tento přebytek dosahuje podstatného objemu po dobu pěti po sobě následujících let. Podle 
navrhovaného finančního nařízení úřadu se přebytek podstatného objemu rovná alespoň 15 % ročního příjmu 
v každém z těchto pěti let. V posledních dvou letech měl úřad roční přebytek přibližně ve výši 1 % (v roce 2017) a 
6 % (v roce 2018). Při současném mechanismu se proto zdá nepravděpodobné, že by nějaká část přebytku byla 
v následujících letech převedena do rozpočtu EU. 

Účetní dvůr již v minulosti upozorňoval na soustavně vysokou míru kumulovaných přebytků a vyjádřil názor, že 
na úřad by se měl vztahovat obecný rozpočtový proces a udílení absolutoria v Evropském parlamentu, nikoliv 
v jeho vlastním rozpočtovém výboru – viz stanoviska Účetního dvora č. 5/2014 a č. 5/2015. Auditoři upozorňují, 
že tato záležitost není v nařízení o EUIPO vyřešena. 

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových 
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní 
orgány, tedy Evropský parlament a Rada. 

Stanovisko Účetního dvora č. 1/2019 k navrhovanému finančnímu nařízení rozpočtového výboru EUIPO je 
k dispozici v angličtině na internetové stránce Účetního dvora eca.europa.eu. 
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