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Dvor audítorov je nezávislá kontrolná inštitúcia EÚ, ktorá hrá jedinečnú úlohu pri zlep-
šovaní finančného hospodárenia EÚ a presadzovaní zodpovednosti a transparentnosti. 
Robí tak poskytovaním audítorských služieb a svojou príkladnou činnosťou. 

Rok 2008 priniesol pre Dvor audítorov mnohé významné úspechy a dôležité zmeny 
vo finančnom hospodárení EÚ, ktoré sú zachytené v tejto výročnej správe o činnosti. 
Patrí medzi ne napríklad medzinárodné rovnocenné posúdenie Európskeho dvora audíto-
rov, ktorého výsledkom bolo pozitívne hodnotenie udržateľnosti systému riadenia audi-
tov Dvora audítorov a nezávislosti a objektívnosti jeho práce. 

Vo výročnej správe za rok 2007, ktorá bola uverejnená v novembri 2008, Dvor audítorov 
po prvýkrát vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ. Dvor audíto-
rov však zistil, podobne ako v predošlých rokoch, príliš vysokú chybovosť v zákonnosti 
a správnosti transakcií v oblastiach rozpočtu EÚ, ktoré predstavujú väčšiu časť výdav-
kov.

V roku 2008 Dvor audítorov taktiež privítal vývoj na úrovni EÚ a členských štátov, ktorý 
môže viesť k výraznému zlepšeniu finančného hospodárenia EÚ v budúcnosti. V tejto 
výročnej správe o činnosti sa zdôrazňujú dva príklady, a to prebiehajúca revízia rozpočtu 
EÚ, do ktorej sa Dvor audítorov aktívne zapojil, a oznámenie Komisie o prijateľnom riziku 
chýb.

V oblasti medzinárodných vzťahov Dvor audítorov prevzal vedenie pri organizovaní roko-
vaní kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) o reforme 
rozpočtu EÚ a revidovanej Lisabonskej stratégii, ako aj pri nedávno zorganizovanom 
seminári o úlohe NKI EÚ počas finančnej krízy a opatreniach prijatých na jej riešenie.

PREDSLOV PREDSEDU
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Audítorské prostredie sa rýchlo mení a Dvor audítorov si uvedomuje potrebu prispô-
sobiť sa mu reformami, aby mohol lepšie plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 
a svoje poslanie. V roku 2008 Dvor audítorov výrazne prispel k splneniu svojho poslania 
a vízie vypracovaním stratégie auditu na obdobie 2009 až 2012, v ktorej sa stanovujú dva 
prioritné ciele: čo najviac zvýšiť celkový dosah auditov a zvýšiť efektívnosť pri najlepšom 
využití zdrojov. Plán práce Dvora audítorov na dané obdobie a jeho úsilie neustále sa 
zlepšovať a riešiť hlavné výzvy a významné možnosti na zlepšenie zdôraznené pri nezá-
vislom posúdení sa budú riadiť týmito cieľmi.

Kompetentní a odhodlaní zamestnanci hrajú dôležitú úlohu pri výkone práce Dvora audí-
torov ako nezávislého ochrancu finančných záujmov občanov pri zlepšovaní finančného 
hospodárenia. V mene Dvora audítorov aj vo svojom mene by som im chcel všetkým 
poďakovať za ich odhodlanie a profesionalitu v predošlom roku. Taktiež by som chcel 
osobitne poďakovať Michelovi Hervému, bývalému generálnemu tajomníkovi, ktorý 
opustil našu inštitúciu koncom roka 2008, za jeho nadšenie a oddanosť.

Želám Vám príjemné čítanie tejto výročnej správy o činnosti, ktorá poskytuje prehľad 
o Dvore audítorov a jeho činnostiach v roku 2008. 

Vítor Manuel da Silva Caldeira

predseda



POSLANIE, VÍZIA A HODNOTY 

POSLANIE

VÍZIA

HODNOTY 

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ, ktorá je na základe Zmluvy poverená kontrolovať fi nančné 
prostriedky Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu fi nančného 
hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca fi nančných záujmov občanov Európskej únie.

Byť nezávislou a dynamickou inštitúciou uznávanou za čestnosť a nestrannosť, odbornosť, kvalitu 
a dosah jej práce a poskytovať významnú podporu zúčastneným stranám pri zlepšovaní hospodárenia 
s fi nančnými prostriedkami EÚ.

Nezávislosť, čestnosť 
a nestrannosť

Odbornosť Pridaná hodnota Dokonalosť 
a efektívnosť

Nezávislosť, čestnosť 

a nestrannosť pre inštitúciu, 

jej členov a zamestnancov.

Poskytovať primeraný 

výstup zúčastneným 

stranám bez prijímania 

pokynov či podliehania 

tlaku vonkajších zdrojov.

Udržiavať vysoký a príkladný 

štandard odbornosti 

vo všetkých oblastiach 

práce.

Zúčastňovať sa na ďalšom 

vývoji kontroly verejného 

sektora v EÚ a vo svete.

Vypracúvať relevantné, 

včasné a kvalitné správy 

založené na spoľahlivých 

zisteniach a dostatočných 

dôkazoch, ktoré sa týkajú 

záujmov zúčastnených 

strán a ktoré sú považované 

za dôležité a hodnoverné 

dokumenty.

Prispievať k účinnému 

zlepšeniu hospodárenia 

EÚ a k zvyšovaniu 

zodpovednosti 

za spravovanie fi nančných 

prostriedkov EÚ.

Ceniť si jednotlivcov, rozvíjať 

talent a odmeňovať výkon.

Podporovať kolegiálnosť 

prostredníctvom účinnej 

komunikácie.

Čo najviac zvýšiť efektívnosť 

vo všetkých oblastiach 

svojej práce.
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ÚLOHA A PRÁCA DVORA AUDÍTOROV

ROZPOČET EÚ JE POČIATOČNÝM BODOM AUDÍTORSKEJ PRÁCE 
DVORA AUDÍTOROV 

Rozpočet Európskej únie dosahuje výšku približne 120 mld. EUR, čo je asi 1 % hrubého národného 

dôchodku (HND) jej 27 členských štátov. V porovnaní so štátnymi rozpočtami ide o malý podiel. 

Pre niektoré členské štáty však finančné prostriedky z EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri financovaní 

verejných činností a ich celková suma sa rovná alebo dosahuje takmer HND niektorých členských 

štátov. Príjmy Európskej únie tvoria predovšetkým príspevky členských štátov odvodené z ich 

hrubého národného dôchodku (HND – 65,4 %) a z dane z pridanej hodnoty vybranej členskými 

štátmi (DPH – 16,9 %). Clá a poľnohospodárske poplatky (tzv. tradičné vlastné zdroje – 16,5 %) 

rovnako tvoria významnú časť príjmov.

Zloženie rozpočtu sa v priebehu času vyvíjalo, pričom poľnohospodárstvo a politiky súdržnosti 

majú na ňom najväčší podiel (pozri rámček 1). 

RÁMČEK 1  NA ČO VYNAKLADÁ EÚ SVOJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY? 

Rozpočet EÚ sa financuje z finančných príspevkov 

členských štátov (odvodených hlavne z HND), ako 

aj z ciel a poľnohospodárskych poplatkov. Rozpočet 

EÚ je zameraný zväčša na iné účely než štátne roz-

počty čiastočne pre rozdiely v zodpovednostiach. 

Únia napríklad nezodpovedá za systém sociálneho 

zabezpečenia, ktorý zvyčajne predstavuje veľkú časť 

výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Od 60. rokov 20. storočia sú výdavky na poľnohos-

podárstvo (zvyčajne prostredníctvom platieb poľ-

nohospodárom v celej EÚ) najväčšou rozpočtovou 

oblasťou, hoci ich podiel v súčasnosti klesá. V roku 

2009 sa 45,3 % rozpočtu zameriava na ochranu a ria-

denie prírodných zdrojov, najmä na poľnohospodár-

stvo a rozvoj vidieka. 

Od 80. rokov 20. storočia sa veľká časť výdavkov 

zameriava na politiku súdržnosti, t. j. regionálny 

a sociálny rozvoj, prostredníctvom ktorej sa spo-

lufinancuje mnoho rôznych projektov od výstavby 

ciest v Poľsku až po kurzy pre nezamestnaných 

v Španielsku. V roku 2009 sa výdavky na udržateľný 

rast, v rámci ktorého hlavný podiel predstavuje 

kohézia, plánujú vo výške 39,6 % rozpočtu. Do tejto 

rozpočtovej kapitoly patrí aj veľká časť finančných 

prostriedkov EÚ vynakladaných na výskum.

EÚ taktiež vynakladá značné finančné prostriedky 

na rozvoj a humanitárnu pomoc, ako aj na podporu 

susedným krajinám Únie a kandidátskym krajinám. 

6,7 % rozpočtu je potrebných na financovanie správ-

nych výdavkov inštitúcií Spoločenstva.

Zdroj: Všeobecný rozpočet Európskej únie na 

rozpočtový rok 2009 (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2009).

Výdavky EÚ

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Poľnohospodárstvo – Ochrana 

a riadenie prírodných zdrojov

Európska únia ako svetový aktér

Správne výdavky

Kohézia – udržateľný rast
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O rozpočte rozhoduje každý rok v rámci sedemročného finančného rámca Rada, t. j. zástupcovia 

členských štátov, a priamo volený Európsky parlament. Rozpočet navrhuje Európska komisia, 

ktorá aj zodpovedá za jeho plnenie. Značná časť rozpočtu – najmä výdavky na poľnohospodár-

stvo a politiku súdržnosti – sa plní v spolupráci s členskými štátmi. V závislosti od výdavkových 

programov môžu byť vnútroštátne správne orgány zodpovedné za stanovenie výdavkových stra-

tégií, výber príjemcov a projektov a za úhradu platieb. Osobitnou črtou výdavkov Spoločenstva 

je vysoké percento platieb založených na žiadostiach predkladaných samotnými príjemcami, či 

už poľnohospodármi alebo projektovými manažérmi v celej EÚ.
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PREHĽAD VNÚTORNEJ KONTROLY A EXTERNÉHO AUDITU ROZPOČTU EÚ

AKÚ ÚLOHU MÁ DVOR AUDÍTOROV? 

V demokratickej spoločnosti sú potrebné úplné, presné a verejne dostupné informácie ako základ 

pre rozpravu a pre orgány s rozhodovacou právomocou na zlepšenie finančného hospodárenia 

a zabezpečenie zodpovednosti. EÚ, ako aj členské štáty, má externého audítora, ktorý koná ako 

nezávislý ochranca finančných záujmov občanov. Európsky dvor audítorov ako externý audítor 

EÚ kontroluje, či sú finančné prostriedky EÚ správne zaznamenané a vynaložené v súlade s pra-

vidlami a právnymi predpismi s náležitým ohľadom na dosiahnutie maximálnej hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti bez ohľadu na to, kde sa finančné prostriedky vynakladajú. 

Výsledky práce Dvora audítorov využíva Komisia, Parlament a Rada, ako aj členské štáty na zlep-

šenie finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ. Práca Dvora audítorov je dôležitým základom 

každoročného postupu udeľovania absolutória, pri ktorom Parlament na základe odporúčaní 

Rady rozhoduje, či si Komisia splnila svoju povinnosť za plnenie rozpočtu z predchádzajúceho 

roku. Napriek svojmu menu Dvor audítorov nemá súdne právomoci. 

V oblastiach spoločného hospodárenia členské štáty spolupracujú s Komisiou pri zavádzaní sys-

témov dohľadu a kontroly – vnútornej kontroly – aby sa zabezpečilo, že sa finančné prostriedky 

vynakladajú náležite a v súlade s pravidlami. Vnútorná kontrola je teda na úrovni EÚ, ako aj na 

úrovni jednotlivých štátov. Okrem práce vykonávanej Dvorom audítorov mnohé najvyššie kon-

trolné inštitúcie kontrolujú európske finančné prostriedky, ktoré riadia a vynakladajú vnútro-

štátne orgány.

Úroveň EÚ

Úroveň členských

štátov

Vnútorná kontrola Externý audit

Komisia
(GR, oddelenie
vnútorného 
auditu)

Európsky dvor
audítorov

Implementačné 
orgány
 členských štátov

Národné 
kontrolné
inštitúcie
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ČO KONTROLUJE DVOR AUDÍTOROV? 

Dvor audítorov vykonáva tri rôzne typy auditov1: finančné audity, audity zhody a audity výkon-

nosti, ktorých cieľom je odpovedať na tieto tri otázky:

Vyjadruje účtovná závierka verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu, • 

výsledky a tok hotovosti v príslušnom roku v súlade s príslušným systémom finančného 

výkazníctva? (finančný audit) 

Sú transakcie vo všetkých významných hľadiskách v súlade s príslušnými zákonmi a pred-• 

pismi? (audit zhody) 

Je finančné hospodárenie riadne, t. j. používa sa minimum finančných prostriedkov (hospo-• 

dárnosť), dosahujú sa výsledky využitím čo najnižších zdrojov (efektívnosť) a plnia sa ciele 

(účinnosť)? (audit výkonnosti) 

1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov (www.eca.europa.eu).

2 V Zmluve o ES sa stanovuje, že Dvor audítorov poskytuje vyhlásenie alebo stanovisko o vierohodnosti týkajúce sa spoľah-

livosti účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. V tomto kontexte sú príslušnými transakciami zväčša platby 

z rozpočtu EÚ konečným príjemcom. Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou 

DAS („Déclaration d‘Assurance“). Na rozdiel od postupu členských štátov Dvor audítorov vydáva toto vyhlásenie k rozpočtu 

EÚ ako celku.

3 Európske rozvojové fondy (ERF) sú výsledkom medzinárodných dohovorov a dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom 

a jeho členskými štátmi a niektorými africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT), ako aj rozhodnutí Rady o združení 

so zámorskými krajinami a územiami (Overseas countries and territories – OCT). Väčšinu výdavkov riadi Komisia spolu so 

AKO INFORMUJE DVOR AUDÍTOROV O VÝSLEDKOCH SVOJEJ PRÁCE? 

Dvor audítorov uverejňuje výsledky svojich audítorských prác v týchto typoch správ:

výročné správy – predkladajú výsledky finančných auditov vo forme vyhlásení o vierohodnosti 

všeobecného rozpočtu2 a európskych rozvojových fondov3. Tieto dve správy sa uverejňujú spolu 

v novembri.

špecifické ročné správy – predkladajú výsledky finančných auditov agentúr a orgánov Spoločen-

stiev.

osobitné správy – predkladajú výsledky vybraných auditov výkonnosti a auditov zhody. Osobitné 

správy sa môžu uverejniť kedykoľvek počas roka.

Dvor audítorov taktiež uverejňuje stanoviská k novým alebo aktualizovaným právnym predpi-

som s finančným dosahom.



11

AKO VYKONÁVA AUDITY DVOR AUDÍTOROV?

Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), 

ktoré sa uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore. Existujúce medzinárodné audítorské 

štandardy však nepokrývajú úplne audity zhody, ktoré vykonáva Dvor audítorov. Dvor audíto-

rov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy 

(INTOSAI, IFAC)4 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami.

S cieľom získať istotu, že sú platby v súlade so zákonmi a predpismi, Dvor audítorov vychádza 

z výsledkov kontrol systémov dohľadu a kontroly, ktoré majú zabrániť chybám v zákonnosti 

a správnosti alebo ich odhaliť a opraviť, a zo vzorky samotných transakcií (platieb) (pozri  rámček 2). 

Keď Dvor audítorov vykoná testy systémov a zistí, že sú spoľahlivé, môže skontrolovať menej 

transakcií, aby dokázal vyvodiť platný záver o ich zákonnosti a správnosti. Na podporu svojich 

záverov Dvor audítorov využíva aj iné zdroje, napr. prácu iných audítorov. 

Pri audite výkonnosti Dvor audítorov využíva rôzne metodiky auditu na zhodnotenie systémov 

riadenia a kontroly a informácií o výkonnosti na základe kritérií, ktoré vychádzajú z právnych 

predpisov a zásad riadneho finančného hospodárenia.

Pri výbere auditov výkonnosti sa Dvor audítorov zameriava na tie kontrolované subjekty, ktoré 

pravdepodobne prinesú vysoký dosah z hľadiska potenciálneho zlepšenia hospodárnosti, efek-

tívnosti a účinnosti výdavkov EÚ.

štátmi AKT čiastočne prostredníctvom úradu EuropeAid (pozri skupinu oblasti politík vonkajšie vzťahy, rozvoj a rozšíre-

nie) a čiastočne prostredníctvom delegácií v prijímateľských krajinách. Investičné prostriedky ERF riadi Európska investičná 

banka (EIB). Tieto prostriedky nie sú zaradené do rozsahu auditu Dvora audítorov. 

4 INTOSAI – Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií; IFAC – Medzinárodná federácia účtovníkov.
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Dvor audítorov nemá zdroje na to, aby kontroloval 

podrobne všetky transakcie financované z rozpočtu 

EÚ. V rámci DAS preto používa štatistické techniky 

výberu vzorky, ktorých výsledok je reprezentatívny 

pre celkový súbor. Dvor audítorov vyberá náhod-

ným výberom reprezentatívnu vzorku príslušných 

transakcií zo všetkých oblastí rozpočtu Únie, napr. 

poľnohospodárstvo, ktoré podrobne testuje. Dvor 

audítorov tieto transakcie vysleduje až po koneč-

ných príjemcov pomoci, napríklad poľnohospodára 

vo Francúzsku. Dvor audítorov potom vykoná kon-

trolu na mieste, napr. meranie veľkosti poľnohos-

podárskeho pozemku, aby overil súlad žiadosti so 

skutočnosťou. 

Štatistická povaha vzorky Dvora audítorov znamená, 

že výsledky možno extrapolovať z celkového prí-

slušného súboru, t. j. zo špecifickej oblasti príjmov 

či výdavkov, a spolu s informáciami získanými z hod-

notenia systémov, ktoré sa použili ako základ celko-

vého audítorského stanoviska. V praxi Dvor audíto-

rov porovnáva výsledky svojich testov štatistických 

vzoriek s tým, čo podľa neho predstavuje prijateľný 

limit alebo prah významnosti, aby určil druh stano-

viska, ktoré poskytne.

RÁMČEK 2  KONTROLY NA MIESTE PLATIEB Z ROZPOČTU EÚ VYKONÁVANÉ DVOROM AUDÍTOROV 

Súbor všetkých platieb v oblasti poľnohospodárstva

Náhodný výber reprezentatívnej vzorky

Platba poľnohospodárskemu 

podniku vo Francúzsku



SPRÁVA A ORGANIZAČNÁ 
ŠTRUKTÚRA

ŠTRUKTÚRA DVORA AUDÍTOROV

Dvor audítorov pracuje ako orgán s kolégiom 27 členov, jedným z každého členského štátu. Kolé-

gium prijíma všetky audítorské správy a stanoviská. Taktiež prijíma rozhodnutia o organizačnej 

štruktúre a správe Dvora audítorov.

Dvor audítorov má päť audítorských skupín, do ktorých sú členovia prideľovaní. Ako vidieť z orga-

nizačnej štruktúry (pozri s. 17), sú štyri sektorové skupiny, ktoré pokrývajú rôzne oblasti rozpočtu 

(Ochrana a riadenie prírodných zdrojov – Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika 

– Vonkajšie opatrenia – Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, inštitúcie a orgány Spo-

ločenstva a vnútorné politiky).

Piata audítorská skupina je CEAD (Coordination, Communication, Evaluation, Assurance and 

Development – koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj), ktorá zodpovedá za 

„horizontálne“ záležitosti, napr. za koordináciu vyhlásenia o vierohodnosti, zaisťovanie kvality 

a vývoj metodiky auditu Dvora audítorov a za komunikovanie práce a výstupov Dvora audíto-

rov. 

Na čele každej skupiny stojí predsedajúci skupiny, ktorého volia členovia skupiny spomedzi seba 

na dvojročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia.

Správny výbor, ktorý sa skladá z členov zastupujúcich všetky audítorské skupiny, pripravuje 

všetky administratívne záležitosti na formálne rozhodnutie Dvorom audítorov.



14

ČLENOVIA

Členov Dvora audítorov menuje Rada po konzultácii s Európskym parlamentom a na základe návr-

hov príslušných členských štátov. Členovia sú volení na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. 

Členovia sú povinní vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európ-

skej únie. 

Každý člen Dvora audítorov, okrem toho, že je členom kolégia, ktoré prijíma konečné rozhodnu-

tia o auditoch a stanoviskách, ako aj o všeobecnejších strategických a administratívnych záleži-

tostiach, zodpovedá aj za svoje vlastné úlohy predovšetkým v oblasti auditu. Samotnú audítor-

skú prácu vykonávajú audítori v audítorských oddeleniach, ktoré koordinuje zodpovedný člen 

za pomoci kabinetu. Ten potom predkladá správu na úrovni skupiny a Dvora audítorov a po jej 

prijatí Európskemu parlamentu, Rade a ostatným relevantným zúčastneným stranám. 

1. januára 2008 sa tromi novými členmi Dvora audítorov stali Michel Cretin (Francúzsko), Harald 

Noack (Nemecko) a Henri Grethen (Luxembursko), ktorí nahradili svojich predchodcov po uply-

nutí ich funkčného obdobia. Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom – Hubertovi 

Weberovi (Rakúsko), Maartenovi B. Engwirdovi (Holandsko), Davidovi Bostockovi (Spojené krá-

ľovstvo) a Ioannisovi Sarmasovi (Grécko) na ďalšie šesťročné obdobie.

PREDSEDA

Na čele Európskeho dvora audítorov stojí predseda, ktorého volia členovia spomedzi seba na 

trojročné obnoviteľné funkčné obdobie. Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spo-

medzi rovných. Predsedá zasadaniam Dvora audítorov, dbá na plnenie rozhodnutí Dvora audíto-

rov a na správne riadenie inštitúcie a jej aktivít.

Predseda zastupuje Dvor audítorov navonok, najmä v styku s orgánom udeľujúcim absolutórium, 

ostatnými inštitúciami EÚ a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a prijímateľ-

ských krajín.

16. januára 2008 bol za desiateho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva 

 Caldeira, portugalský člen.
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GENERÁLNY TAJOMNÍK

Generálny tajomník je najvyššie postavený zamestnanec v inštitúcii, ktorého menuje Dvor audí-

torov na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Zodpovedá za personál a administratívu Dvora 

audítorov vrátane odbornej prípravy a za prekladateľské oddelenie, ktoré tvoria jednotlivé sekcie 

pre každý úradný jazyk okrem írčiny (22 jazykov). Generálny tajomník tiež zodpovedá za sekreta-

riát Dvora audítorov.

Michel Hervé, bývalý generálny tajomník Dvora audítorov, odišiel z inštitúcie 31. októbra 2008. 

John Speed bol vymenovaný za zastupujúceho generálneho tajomníka 9. októbra 2008.

10. marca 2009 vymenoval Dvor audítorov Eduarda Ruiz Garcíu za nového generálneho tajom-

níka s účinnosťou od 16. marca 2009.

ZAMESTNANCI DVORA AUDÍTOROV 

Európsky dvor audítorov má v rozpočte na rok 2008 pridelených spolu 858 pracovných miest 

(k 31. decembru 2008). Audítori Dvora audítorov majú bohaté odborné znalosti a skúsenosti 

z verejného aj súkromného sektora vrátane účtovníckej praxe, finančného hospodárenia, vnú-

torného a externého auditu, práva a ekonomiky. Podobne ako všetky ostatné inštitúcie EÚ aj 

Dvor audítorov zamestnáva štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov, ktorí podliehajú 

služobnému poriadku EÚ.



EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 2009

Michel
CRETIN (FR)

Irena 
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Jan
KINŠT (CZ)

Massimo
VARI (IT)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Harald 
NOACK (DE)

Henri 
GRETHEN (LU)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Nadejda 
SANDOLOVA (BG)

Morten Louis 
LEVYSOHN (DK)

Ioannis
SARMAS (EL)

Gejza Zsolt 
HALÁSZ (HU)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton 
ANTONČIČ (SI)

Jacek 
UCZKIEWICZ (PL)

Josef 
BONNICI (MT)

Kersti
KALJULAID (ET)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Maarten B. 
ENGWIRDA (NL)

Máire 
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

Hubert 
WEBER (AT)

David
BOSTOCK (UK)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Predseda

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA (PT)
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EPZF – fi nančný audit

EPFRV – fi nančný audit

Výkonnosť – Oddelenie A

Výkonnosť – Oddelenie B

Výkonnosť – Oddelenie C

Rybné hospodárstvo, životné prostredie, 
zdravie

Štrukturálne politiky – Finančný audit

Štrukturálne politiky – Audit výkonnosti

Doprava, výskum a energetika – Finančný 
audit

Doprava, výskum a energetika – Audit 
výkonnosti

AUDÍTORSKÁ SKUPINA I 
OCHRANA A RIADENIE PRÍRODNÝCH 
ZDROJOV

Gejza Zsolt HALÁSZ, predsedajúci skupiny
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

AUDÍTORSKÁ SKUPINA II
ŠTRUKTURÁLNE POLITIKY, DOPRAVA, 
VÝSKUM A ENERGETIKA

David BOSTOCK, predsedajúci skupiny
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PREDSEDNÍCTVO

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

predseda

Dohľad nad plnením úloh Dvora 
audítorov

Vzťahy s inštitúciami Spoločenstva

Vzťahy s NKI a medzinárodnými 
audítorskými organizáciami

Právne záležitosti

Vnútorný audit

Rozvojová spolupráca 
(všeobecný rozpočet EÚ)

Predvstupová a susedská politika

Európske rozvojové fondy 
(krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria)

Metodika auditu a podpora

Kontrola kvality

Komunikácia a vypracúvanie správ

Dohľad nad auditom a podpora pre 
fi nančný audit/audit zhody

Spoľahlivosť účtov a vyhlásenia vedenia

Príjmy Európskej únie

Prevádzkové výdavky inštitúcií Európskej 
únie

Vnútorné politiky Európskej únie

Úvery, pôžičky a bankové aktivity

Agentúry a ostatné decentralizované 
orgány Spoločenstva

AUDÍTORSKÁ SKUPINA III
VONKAJŠIE OPATRENIA

Maarten B. ENGWIRDA, predsedajúci 
skupiny
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

SKUPINA CEAD
KOORDINÁCIA, KOMUNIKÁCIA, 
HODNOTENIE, ZÁRUKA A ROZVOJ

Josef BONNICI
člen zodpovedný za DAS, predsedajúci skupiny
Vojko Anton ANTONČIČ
člen zodpovedný za metodiku auditu 
a kontrolu kvality
Lars HEIKENSTEN
člen zodpovedný za komunikáciu
Olavi ALA-NISSILÄ (AS I)
Kersti KALJULAID (AS II)
Jacek UCZKIEWICZ (AS III)
Morten Louis LEVYSOHN (AS IV)

AUDÍTORSKÁ SKUPINA IV
PRÍJMY, BANKOVÉ AKTIVITY, PREVÁDZKOVÉ 
VÝDAVKY, INŠTITÚCIE A ORGÁNY 
SPOLOČENSTVA, VNÚTORNÉ POLITIKY

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, 
predsedajúca skupiny
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Ľudské zdroje

Informačné technológie 
a telekomunikácie

Financie a správa

Preklad

GENERÁLNY 
SEKRETARIÁT

Eduardo RUIZ GARCÍA
generálny tajomník



PREHĽAD AUDÍTORSKÝCH SPRÁV 
A STANOVÍSK5

VÝROČNÉ SPRÁVY ZA ROZPOČTOVÝ ROK 20075 

VÝROČNÁ SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU EÚ

Účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu a výsledky 

EÚ. Výhrady vyjadrené v minuloročnej výročnej správe k spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 

2006 nie sú už vďaka zlepšeniam v roku 2007 viac potrebné.

Dvor audítorov vyjadril výrok bez výhrad k zákonnosti a správnosti v niektorých oblastiach, napr. 

k správnym výdavkom EÚ. K väčšine výdavkových oblastí však Dvor audítorov výrok bez výhrad 

vydať nemôže. Hoci väčšina platieb, ktoré Dvor audítorov kontroluje, sa uhrádza v súlade s pra-

vidlami, Dvor audítorov stále zisťuje v platbách konečným príjemcom, napr. poľnohospodárom 

či navrhovateľom projektov, ktorí riadia projekty financované EÚ, príliš veľa chýb. Dvor audí-

torov odhaduje chybovosť v týchto skupinách oblastí politík od 2 % do 5 % s výnimkou politík 

súdržnosti, kde je najmenej 11 %. Odhadovaná chybovosť v niektorých výdavkových oblastiach, 

najmä tých, ktoré predtým spadali pod vnútorné politiky a vonkajšie opatrenia, sa znížila, nie 

však natoľko, aby to ovplyvnilo celkový obraz.

Tento výsledok neznamená, že zistené chyby sú výsledkom podvodu alebo že väčšina transakcií 

v týchto oblastiach je nezákonná a/alebo nesprávna. 

SITUÁCIA V KONKRÉTNYCH OBLASTIACH 

V troch oblastiach: správne a iné výdavky, hospodárske a finančné záležitosti a príjmy, z výsled-

kov testovania reprezentatívnej vzorky transakcií, ktoré vykonal Dvor audítorov, vyplýva nízka 

odhadovaná chybovosť.

V najväčšej výdavkovej oblasti EÚ – poľnohospodárstvo a prírodné zdroje – je odhadovaná cel-

ková chybovosť stále významná. Na tejto chybovosti sa rozvoj vidieka so svojimi často zložitými 

pravidlami podieľa nepomerne veľkou časťou. Pokiaľ ide o výdavky z Európskeho poľnohospo-

dárskeho záručného fondu (EPZF), Dvor audítorov odhaduje, že hodnota miery chybovosti je 

tesne pod prahom významnosti 2 %.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sú politiky súdržnosti, ktoré predstavujú viac než tre-

tinu rozpočtu, oblasťou najviac ovplyvnenou chybami. Dvor audítorov na základe vzorky odha-

duje, že najmenej 11 % celkovej uhradenej sumy sa nemalo uhradiť.

5 Cieľom tejto časti je predstaviť, a nie zhrnúť správy a stanoviská Dvora audítorov. Úplné znenie správ a stanovísk tak, ako boli 

prijaté Dvorom audítorov, je k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov (www.eca.europa.eu).
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SMER: ZLEPŠENIE DOHĽADU A KONTROLY

Vysoká chybovosť v oblastiach ako politiky súdržnosti je čiastočne spôsobená inherentným rizi-

kom, že mnohí príjemcovia žiadajú o finančné prostriedky EÚ podľa zložitých pravidiel a naria-

dení. Nedostatky vo forme a fungovaní systémov taktiež prispievajú k zisteným problémom.

Väčšina programov, ktoré EÚ financuje, má opatrenia na nápravu zistených chýb v dlhodobom 

horizonte. Chýbajú však informácie o vplyve týchto opatrení. Znamená to, že nemožno dôjsť 

k záveru, či sú účinné pri znižovaní úrovne nezákonných a/alebo neoprávnených výdavkov. 

Od roku 2000 Komisia pracuje na reforme programu, aby zlepšila hospodárenie s rozpočtom EÚ, 

vrátane akčného plánu z roku 2006, ktorý vypracovala na tento účel. Do konca roku 2007 Komi-

sia zaviedla dve tretiny podopatrení z akčného plánu. Stále je však skoro hodnotiť dosah týchto 

opatrení.

Zlepšenie kontrol na vysokej úrovni, napr. dohľad Komisie nad kontrolami vykonávanými člen-

skými štátmi, nemôže nahradiť neprimerané kontroly na nižšej úrovni, napr. kontroly na mieste. 

Výhody plynúce zo zvýšenia počtu kontrol na mieste však musia byť vyvážené vo vzťahu k nákla-

dom na ich realizáciu. Dvor audítorov odporúča politickým orgánom Únie, aby definovali prime-

ranú úroveň rizika chýb. 

Na zníženie chybovosti v platbách EÚ Dvor audítorov odporúča zjednodušiť pravidlá a nariade-

nia, zosúladiť systémy vnútornej kontroly a zlepšiť monitorovanie a podávanie správ. 
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V tejto tabuľke je zhrnuté celkové hodnotenie sys-

témov dohľadu a kontroly, ako je uvedené v prí-

slušných kapitolách výročnej správy za rok 2007, 

a všeobecné výsledky testovania reprezentatívnych 

vzoriek transakcií, ktoré vykonal Dvor audítorov. 

Systémy sa klasifikujú ako „čiastočne uspokojivé“, ak 

bolo fungovanie niektorých kontrolných mechaniz-

mov vyhodnotené ako primerané a fungovanie iných 

bolo vyhodnotené ako neprimerané. V dôsledku 

toho z celkového hľadiska nemusia na prijateľnej 

úrovni úspešne zamedziť chybám v príslušných 

transakciách. 

RÁMČEK 3  ZHRNUTIE ZÁKONNOSTI A SPRÁVNOSTI PRÍSLUŠNÝCH TRANSAKCIÍ PODĽA 

VÝDAVKOVÝCH OBLASTÍ

Špecifi cké hodnotenia vo 
výročnej správe za rok 2007 Hodnotenie systémov Rozsah chybovosti

Politiky súdržnosti: 42 mld. EUR 

Poľnohospodárstvo a prírodné 

zdroje: 51 mld. EUR

Vonkajšia pomoc, rozvojová pomoc 

a rozšírenie: 6 mld. EUR 

Výskum, energetika a doprava: 

4,5 mld. EUR 

Vzdelávanie a občianstvo: 

1,5 mld. EUR

Správne a iné výdavky: 

8 mld. EUR 

Hospodárske a fi nančné záležitosti: 

0,5 mld. EUR

Príjmy

Hodnotenie systémov dohľadu 

a kontroly
Účinné Čiastočne účinné Neúčinné

Rozsah chybovosti

Chybovosť < 2 %

(pod prahom 

významnosti)

Od 2 % do 5 % Chybovosť > 5 %
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AUDÍTORSKÝ VÝROK ZA ROK 2007  ERF 

Účtovná závierka Európskych rozvojových fondov (ERF) vyjadruje verne vo všetkých významných 

hľadiskách finančnú situáciu a výsledky ERF. Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k zákonnosti 

a správnosti transakcií ERF pri platbách.

ŠPECIFICKÉ ROČNÉ SPRÁVY 

Dvor audítorov prijal v roku 2008 ďalších 28 špecifických ročných správ týkajúcich sa európskych 

agentúr a ostatných decentralizovaných orgánov.

RÁMČEK 4  AUDÍTORSKÉ VÝROKY A ICH VÝZNAM

Audítori môžu vydať tieto typy výrokov:

výrok bez výhrad•  (tiež nazývaný „bezchybný“), 

keď majú dôkazy, že je účtovná závierka spo-

ľahlivá alebo príslušné transakcie, t. j. platby, 

zákonné a správne vo všetkých významných 

hľadiskách;

záporný výrok,•  keď je chybovosť v prísluš-

ných transakciách významná a závažná, alebo 

účtovná závierka nie je spoľahlivá;

odmietnutie výroku,•  ak audítori nemôžu získať 

dostatočné a náležité audítorské dôkazy na 

podporu svojho výroku a ak možné následky sú 

významné a závažné; 

výrok s výhradou• , ak nemožno vydať výrok 

bez výhrad, ale následky nesúhlasu alebo 

obmedzenia rozsahu nie sú také významné 

a závažné, aby si vyžiadali záporný výrok alebo 

jeho odmietnutie. 
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OSOBITNÉ SPRÁVY UVEREJNENÉ V ROKU 2008 

V roku 2008 Dvor audítorov uverejnil spolu dvanásť osobitných správ. Z dôvodu zlepšenia čitateľ-

nosti a užívateľskej prístupnosti svojich správ sa Dvor audítorov rozhodol uverejňovať osobitné 

správy v novom formáte, sprístupniť ich priamo na svojej internetovej stránke (www.eca.europa.

eu) a informovať o ich uverejnení oznamom v úradnom vestníku. Predmetom týchto správ bolo 

podobne ako v predchádzajúcich rokoch finančné hospodárenie v rôznych oblastiach – od účin-

nosti Fondu solidarity Európskej únie (č. 3/2008) po podporu Európskej únie v oblasti operácií 

týkajúcich sa verejného uskladnenia obilnín (č. 11/2008). 

Dvor audítorov zisťuje rôzne druhy problémov s rozličnými následkami a vyslovuje odporúčania, 

ktorých cieľom je zlepšiť finančné hospodárenie, efektívnosť a účinnosť.

Dvor audítorov vyberá a pripravuje audity výkonnosti na základe vlastného rozhodnutia podľa 

kritérií ako analýza rizika, potenciál na zlepšenie a verejný záujem. Z dôvodu ich zložitosti 

a podrobnosti si vyžadujú zvyčajne viac než jeden rok na dokončenie.

Dvor audítorov sa vo svojich osobitných správach uverejnených v roku 2008 zameral podľa 

oblastí politík na to, či:

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

proces, ktorý viedol k stanoveniu národných kvót na mlieko pre členské štáty, ktoré vstú-• 

pili do EÚ v roku 2004, umožnil zavedenie funkčných a včasných administratívnych a ria-

diacich systémov smerujúcich k primeraným štruktúram na uplatňovanie tejto schémy EÚ 

(č. 4/2008);

ciele stanovené pre politiku krížového plnenia v rámci novej SPP (spoločnej poľnohospo-• 

dárskej politiky), ktoré stanovujú určité pravidlá v oblasti životného prostredia, bezpečnosti 

potravín, zdravia zvierat a rastlín, dobrého zaobchádzania so zvieratami, boli špecifické, 

merateľné, relevantné a realistické a či viedli k zmenám poľnohospodárskych postupov 

(č. 8/2008);

podpora EÚ v oblasti operácií týkajúcich sa verejného uskladnenia obilnín, ktorého účelom je • 

stabilizovať príslušné trhy a zabezpečiť dobrú životnú úroveň poľnohospodárskej komunity, 

bola poskytnutá hospodárne (č. 11/2008).
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Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika

Komisia pripravovala financovanie veľkých projektov Spoločenstvom z Kohézneho fondu • 

náležitým spôsobom a či ich následné hodnotenie prinieslo výsledky, ktoré sú užitočné pri 

ďalšom rozhodovaní (č. 1/2008);

Fond solidarity Európskej únie dosiahol svoj cieľ poskytovať rýchlu, účinnú a pružnú pomoc • 

členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (č. 3/2008);

Komisia primerane naplánovala, monitorovala a hodnotila program IEE (Inteligentná ener-• 

gia pre Európu, na podporu energetickej účinnosti, využívania obnoviteľných zdrojov ener-

gie a diverzifikácie energetiky) a či výkonná agentúra vykonala pozitívne zmeny v riadení 

programu (č. 7/2008);

bol nástroj ISPA (nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie, jeden z nástro-• 

jov na pomoc kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy pri príprave na vstup 

v období 2000 – 2006) náležite pripravený a uplatnený na základe ucelenej stratégie. Dvor 

audítorov taktiež hodnotil, či boli projekty ISPA realizované podľa plánu, či prispeli k zosúla-

deniu prijímateľských krajín so smernicami EÚ o životnom prostredí a zlepšeniu transeuróp-

skej dopravnej siete (č. 12/2008).
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Vonkajšie opatrenia

Komisia primeraným spôsobom vymedzila potreby ľudí zasiahnutých cunami a hurikánom • 

Mitch a či bola pomoc poskytnutá včas a efektívne (č. 6/2008);

podpora EÚ jej novým priamym susedom (Bielorusku, Moldavsku a Ukrajine) po rozšírení • 

v roku 2004 a 2007 zlepšila ich kapacity v oblasti kontroly hraníc, riadenia migrácie/azylu, 

boja proti organizovanému zločinu a súdnictvu a dobrej správe vecí verejných. Dvor audí-

torov taktiež hodnotil dôvody možných neuspokojivých výsledkov a do akej miery používa 

Komisia postup na zohľadnenie získaných poznatkov pre pokračujúcu pomoc v tejto oblasti 

(č. 9/2008);

prispela účinne pomoc EÚ k zlepšeniu zdravotníckych služieb v Subsaharskej Afrike (v kon-• 

texte záväzkov ES týkajúcich sa znižovania chudoby a miléniových rozvojových cieľov (MRC)). 

Dvor audítorov hodnotil, či finančné a ľudské zdroje pridelené do odvetvia zdravotníctva 

odrážali záväzky ES v tejto oblasti politiky, či Komisia urýchlila implementáciu tejto pomoci 

a či Komisia využívala účinne rôzne nástroje na pomoc v zdravotníctve (č. 10/2008).

Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, inštitúcie a orgány Spoločenstva 

a vnútorné politiky

riadenie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré napomáhajú jed-• 

notnému uplatňovaniu colnej politiky a zaisťujú správne ukladanie cla, bolo účinné (prime-

rané a v súlade s právnymi predpismi) (č. 2/2008);

agentúry EÚ zriadené na základe nariadenia dokázali zaviesť hlavné administratívne • 

a finančné reformy EÚ, ktorých cieľom je zamerať riadenie na dosahovanie výsledkov. Dvor 

audítorov skontroloval, či agentúry plánovali svoje činnosti primerane, zaviedli správne 

nástroje na monitorovanie svojich činností a podávali správy o svojich činnostiach správne 

a hodnotili svoje výsledky (č. 5/2008).



25

OSOBITNÉ SPRÁVY UVEREJNENÉ V ROKU 20086

1/2008  Proces preskúmania a hodnotenia veľkých investičných projektov programovacích období 

1994 – 1999 a 2000 – 2006 (Ú. v. EÚ C 81, 1.4.2008)

2/2008  Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) (Ú. v. EÚ C 103, 24.4.2008)

3/2008  Fond solidarity Európskej únie: do akej miery je rýchly, účinný a pružný? (Ú. v. EÚ C 153, 

18.6.2008)

4/2008  Zavedenie mliečnych kvót v členských štátoch, ktoré pristúpili do Európskej únie 1. mája 2004 

(Ú. v. EÚ C 185, 22.7.2008) 

5/2008  Agentúry Európskej únie: dosahovanie výsledkov

6/2008  Pomoc Európskej komisie na obnovu po cunami a hurikáne Mitch

7/2008  Inteligentná energia v období 2003 až 2006

8/2008  Je krížové plnenie účinnou politikou?

9/2008  Účinnosť podpory EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Bielorusku, Moldavsku 

a na Ukrajine

10/2008  Rozvojová pomoc ES na zdravotnícke služby v Subsaharskej Afrike

11/2008  Riadenie podpory Európskej únie v oblasti operácií týkajúcich sa verejného uskladnenia 

obilnín

12/2008  Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA), obdobie 2000 – 2006

6 Osobitné správy prístupné na internetovej stránke Dvora audítorov alebo po vyplnení elektronickej objednávky na interne-

tovej stránke EU-Bookshop.
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STANOVISKÁ UVEREJNENÉ V ROKU 2008 

Dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ aj poskytovaním stanovísk 

k návrhom alebo k záležitostiam finančného hospodárenia. Tieto stanoviská sú požadované ako 

súčasť procesu schvaľovania právnych predpisov finančnej povahy7 alebo sa predkladajú na žia-

dosť jednej z európskych inštitúcií8. Dvor audítorov môže taktiež vypracúvať stanoviská z vlastnej 

iniciatívy. 

Stanoviská Dvora audítorov sa týkajú špecifických oblastí výdavkov EÚ, napr. stanovisko k zmene 

a doplneniu finančného nariadenia Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (č. 1/2008), ako 

aj záležitostí ohľadom príjmov EÚ, napr. stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (č. 2/2008). 

Stanoviská vychádzajú z odborných skúseností Dvora audítorov v oblasti finančného hospodá-

renia EÚ, ktoré sa rozvíjali auditmi v priebehu rokov; v niektorých prípadoch sa odkazuje na kon-

krétne audity alebo stanoviská. Napríklad v stanovisku k novým rozpočtovým pravidlám Európ-

skeho spoločného podniku pre ITER (medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor) 

Dvor audítorov odkazuje na svoju výročnú správu za rok 2006, v ktorej upozornil na vysoké riziká 

súvisiace so zákonnosťou a správnosťou platieb týkajúcich sa grantov na výskum.

7 Článok 279 Zmluvy o ES.

8 Článok 248 ods. 4 Zmluvy o ES.
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STANOVISKÁ PRIJATÉ V ROKU 20089

Stanovisko č. 1/2008  k návrhu rozhodnutia správnej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, 

ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie agentúry

Stanovisko č. 2/2008  k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) 

č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme 

vlastných zdrojov Spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 192, 29.7.2008)

Stanovisko č. 3/2008  Dvora audítorov Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, ktorým sa stanovujú 

kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na kto-

rých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článku 14 proto-

kolu o výsadách a imunitách spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 199, 5.8.2008)

Stanovisko č. 4/2008  k rozpočtovým pravidlám Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj ener-

gie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“)

Stanovisko č. 5/2008  Dvora audítorov Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 

menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 8, 13.1.2009)

9 Dvor audítorov rozhoduje o uverejnení svojich stanovísk podľa jednotlivých prípadov v závislosti od všeobecného záujmu 

a od ich dôvernosti. Väčšina stanovísk Dvora audítorov bola uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a je dostupná na jeho inter-

netovej stránke.



NÁSLEDNÉ OPATRENIA A DOSAH

Audit verejnej správy je hlavnou zložkou zabezpečenia zodpovednosti a užitočným prínosom 

pri verejných rozpravách. V modernej demokratickej spoločnosti zohráva taktiež kľúčovú úlohu 

pri zabezpečení jej efektívneho fungovania. Prostredníctvom audítorských činností sú zúčast-

nené strany, v tomto prípade občania Európy, informovaní o tom, či sú ich peniaze vynakladané 

správne a užitočne. 

Audity Dvora audítorov poskytujú informácie priamo orgánom s rozhodovacou právomocou 

v príslušných inštitúciách – v európskom kontexte je to hlavne Komisia, Parlament, Rada a člen-

ské štáty. Tie môžu potom prijať na základe týchto informácií opatrenia s odkazom alebo bez 

odkazu na závery auditov Dvora audítorov.

Hoci hlavný dosah auditu Dvora audítorov je prostredníctvom uverejnených správ a stanovísk, vplyv 

je aj v priebehu audítorského procesu. Konkrétne, súčasťou každého auditu je zaslanie podrobných 

zistení kontrolovanému subjektu na potvrdenie pravdivosti pripomienok Dvora audítorov. Znenie 

konečnej správy tiež podlieha „námietkovému konaniu“. Odpovede kontrolovaného subjektu – 

hlavne Komisie – sú uverejnené spolu so správou. V mnohých odpovediach kontrolované subjekty 

uznávajú problémy, ktoré Dvor audítorov zistil, a stanovujú opatrenia na ich riešenie. 

Po ukončení auditu a uverejnení správy ju Parlament a Rada analyzujú v rámci vykonávania poli-

tického dohľadu nad plnením rozpočtu. Správy Dvora audítorov sú základom odporúčaní Rady 

a rozhodnutia Parlamentu o udelení absolutória za plnenie rozpočtu v príslušnom roku. 

Príkladom môže byť udelenie absolutória za plnenie rozpočtu na rok 2007, v ktorom Európsky 

parlament vyzval Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť 

nariadenia, a tak znížiť riziko chýb, zefektívniť kontroly a znížiť ich náklady. Tieto požiadavky sa 

týkajú oblastí spoločného hospodárenia, napr. poľnohospodárstva a politiky súdržnosti, ako aj 

priameho hospodárenia, napr. výskumu, kultúry alebo vzdelávanią.

Príklady dosahu práce Dvora audítorov možno vidieť v opatreniach, ktoré prijala Komisia následne po ude-

lení absolutória za plnenie rozpočtu na rok 2006 (dosah najmä v roku 2008):

V oblasti výdavkov na poľnohospodárstvo:•  schválenie nových usmernení pre certifikačné orgány, ktoré 

sa uplatňujú od roku 2007. 

V oblasti politík súdržnosti:•  zjednodušenie pravidiel a kritérií oprávnenosti na obdobie 2007 – 2013 (pau-

šálne sadzby na prevádzkové výdavky, stanovenie pravidiel oprávnenosti na úrovni členských štátov, …).

V oblasti vonkajších opatrení:•  schválenie nových spoločných (ES – OSN) usmernení o zviditeľnení v roku 

2008 s vypracovaním spoločných zadávacích podmienok pre kontroly; zlepšenie funkcií spoločného 

informačného systému pre projekty Komisiou; schválenie štandardných zadávacích podmienok pre 

kontrolu výdavkov pri grantoch a zmluvách o poskytovaní spoplatnených služieb pri výdavkoch na 

vonkajšie opatrenia na úrovni implementačných organizácií.

V oblasti vnútorných politík:•  zlepšenie informácií pre prijímateľov prostredníctvom špecifickej internetovej 

stránky (CORDIS); prijatie stratégie auditu na roky 2007 – 2013 (Komisia) s cieľom opraviť chyby nezistené 

počas administratívnych kontrol; zjednodušenie oprávnenosti nákladov (osobné a nepriame náklady). 

Zdroj: Správa Komisie EP a Rade o následných opatreniach v nadväznosti na udelenie absolutória za plnenie rozpočtu 

na rok 2006.
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Pri udeľovaní absolutória 

sa zohľadňujú aj osobitné 

správy. Keďže sa však uve-

rejňujú v priebehu roka, 

zvyčajne sa predložia a pre-

diskutujú ešte skôr na zasad-

nutiach Parlamentu a Rady. 

Dosah audítorských správ 

možno zvýšiť, ak ich pre-

vezmú príslušné médiá, 

čím upriamia pozornosť verejnosti a podporia rozpravu. Médiá zvyčajne dostatočne pokrývajú 

výročnú správu Dvora audítorov, ale tlač už so záujmom venovala pozornosť aj niekoľkým oso-

bitným správam. 

Príkladom bola osobitná správa o krížovom plnení (č. 8/2008), ktorá bola uverejnená v čase pri-

jatia preskúmania stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Správa sa dostala do rôz-

nych typov médií: televízia, noviny, odborná tlač, internetové publikácie (tlač, poľnohospodárske 

organizácie, internetové stránky poslancov EP, internetové blogy atď.) pre dôležitosť krížového 

plnenia a jeho kľúčovú úlohu v SPP, ako aj vďaka načasovaniu uverejnenia správy. O správe sa 

živo rokovalo v Európskom parlamente, ktorý do svojho návrhu správy o udelení absolutória 

zahrnul takmer všetky odporúčania Dvora audítorov.

Ďalšie informácie o predchádzajúcich pripomienkach Dvora audítorov sa nachádzajú v prísluš-

ných kapitolách výročnej správy. Najčastejšou pripomienkou Dvora audítorov v poslednej výroč-

nej správe (za rok 2007) bolo, že sa síce prijali isté opatrenia, zistené nedostatky však zostávajú 

naďalej aspoň čiastočne nevyriešené. 

Dvor audítorov v súčasnosti vypracúva analýzu dosahu svojej práce – auditov aj stanovísk – 

z dlhodobého hľadiska. Dvor audítorov napríklad využíva databázu Komisie o následných opat-

reniach na základe odporúčaní vyplývajúcich z auditu ako základ pre hodnotenie dosahu svojich 

auditov. Toto hodnotenie možno povedie k audítorskej práce pozostávajúcej zo samostatných 

hĺbkových audítorských úloh a k ďalším zisteniam a odporúčaniam. Tie možno budú zaradené 

do ďalších osobitných správ z danej oblasti auditu alebo do správy o následných opatreniach 

a dosahu odporúčaní na finančné hospodárenie. 



POSTOJ DVORA AUDÍTOROV

KONCEPCIA PRIJATEĽNÉHO RIZIKA CHÝB 

V súvislosti s prípravami rámca vnútornej kontroly Spoločenstva Dvor audítorov uviedol vo svo-

jom stanovisku č. 2/2004, že je na politických orgánoch Únie, aby rozhodli, akú chybovosť sú 

ochotné tolerovať pri schvaľovaní výdavkových programov EÚ. 

Dvor audítorov odporučil, aby sa Rada a Parlament dohodli na kompromise medzi nákladmi na 

kontroly a ich prínosmi, inými slovami, na prijateľnom riziku reziduálnych chýb vo výdavkoch. 

Náklady na kontroly by mali byť úmerné úžitku, ktorý prinášajú tak z finančnej, ako aj politickej 

stránky.

Po uverejnení tohto stanoviska Rada aj Európsky parlament prejavili v uzneseniach o udelení 

absolutória záujem zaoberať sa touto témou a dohodnúť sa na spoločnom chápaní prijateľnej 

miery rizika. Koncom roka 2008 Komisia vydala oznámenie „Smerom k jednotnému chápaniu 

koncepcie prijateľného rizika chýb“. Dvor audítorov privítal toto oznámenie a vo svojej odpo-

vedi Komisii poukázal na niektoré obmedzenia a uviedol hlavné aspekty, ktoré je potrebné zvážiť 

v budúcnosti v súvislosti s touto témou.

Komisia vo svojom oznámení uviedla, že rozhodnutie o prijateľnom riziku chýb by sa okrem iného 

malo zakladať na potenciáli ďalšieho zjednodušenia. Dvor audítorov podobne zdôrazňuje dôleži-

tosť a prínos ďalšieho zjednodušenia a jeho potenciálny vplyv na zníženie chýb / nezrovnalostí.
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Koncepciu prijateľného rizika chýb je potrebné jasne odlíšiť od prahu významnosti tak, ako ho 

definuje a uplatňuje Dvor audítorov, ktorý musí zostať zodpovednosťou externého audítora10.

Dvor audítorov zastáva názor, že analýza nákladov a prínosov výdavkových programov by mohla 

priniesť informácie nielen do diskusie ohľadom prijateľného rizika, ale aj revízie právneho rámca 

a štruktúry riadenia príslušných programov. V tejto súvislosti môže byť relevantnou otázkou nie 

to, či existuje prijateľné riziko chýb, ale či je riziko chýb také veľké, že by sa mala daná schéma 

alebo program pozastaviť prípadne podstatne zmeniť. Koncepcia prijateľného rizika by sa mala 

náležite zvážiť aj pri navrhovaní výdavkových (a príjmových) schém či programov. 

Bolo by prospešné, ak by výdavkové programy v čase ich schvaľovania obsahovali aj dostatočné 

informácie o rizikách súvisiacich s týmito programami a náklady na plánované kontroly, ktorých 

cieľom je znížiť tieto riziká na prijateľnú úroveň. Rozhodnutia prijaté týmto spôsobom by boli 

viac podložené informáciami a príslušné riziká a náklady by sa zjavne zvážili. Revízia rozpočtu by 

mohla byť príležitosťou na zváženie tejto témy, čo uviedol Dvor audítorov vo svojej odpovedi na 

oznámenie Komisie „Reformujeme rozpočet – meníme Európu“11.

10 Koncepcia významnosti je vymedzená v Medzinárodných audítorských štandardoch ISA 320 nasledovne: Informácia je 

významná, ak by jej vynechanie alebo chybné uvedenie mohlo ovplyvniť hospodárske rozhodnutia používateľov, ktoré 

uskutočnili na základe účtovnej závierky. Významnosť závisí od veľkosti položky alebo chyby posudzovanej za konkrétnych 

okolností jej vynechania alebo chybného uvedenia. Významnosť je teda skôr prahom či medzníkom než primárnou kvalita-

tívnou charakteristikou, ktorú informácia musí mať, aby bola užitočná.

11 Pozri odpoveď Dvora audítorov na oznámenie Komisie „Reformujeme rozpočet – meníme Európu“, apríl 2008.
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PRÁCA DVORA AUDÍTOROV V ROKU 
2008 A V ĎALŠÍCH ROKOCH

Dvor audítorov každoročne stanovuje plánované audity v pláne práce, ktorý predkladá výboru pre 

rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu a ktorý je dostupný na internetovej stránke Dvora 

audítorov. Prostredníctvom plánu práce sú zúčastnené strany informované o nových a prebie-

hajúcich auditoch, ako aj o budúcich správach. Dvor audítorov monitoruje plnenie svojho plánu 

práce, aby mal základ pre zlepšovanie v ďalších rokoch. 

Počet osobitných správ a stanovísk bol v roku 2008 približne rovnaký ako v predchádzajúcich 

rokoch. Výročná správa o plnení všeobecného rozpočtu a výročná správa o európskych rozvojo-

vých fondoch boli uverejnené podľa plánu. 

Konečný výstup

Počet osobitných správ

Výročné správy (vrátane ERF)

Špecifi cké ročné správy

Stanoviská
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STRATÉGIA AUDITU

Stratégia auditu sa zakladá na strategických cieľoch Dvora audítorov.

STRATEGICKÉ CIELE

Odbornosť Výstup Zúčastnené strany Vzdelávanie a rast

Priama metodika, 

primeraná stratégia auditu, 

vývoj v oblasti kontroly 

verejného sektora, 

spoločné audítorské 

štandardy a audítorské 

kritériá pre audit 

fi nančných prostriedkov 

EÚ, spolupráca s najvyššími 

kontrolnými inštitúciami 

v EÚ, účinný „rámec 

vnútornej kontroly 

Spoločenstva“.

Výber relevantných tém 

auditu, včasnosť, jasnosť 

a čitateľnosť správ, kvalita 

auditov výkonnosti, zvýšiť 

dosah správ.

Zlepšiť vzťahy 

s kontrolovanými 

subjektami s cieľom 

podporovať lepšie 

porozumenie audítorského 

procesu  a dosiahnuť 

všeobecnejšie uznanie 

výsledkov auditov.

Rozvíjať kontakty 

s Európskym parlamentom 

a Radou ako orgánmi 

udeľujúcimi absolutórium. 

Efektívne komunikovať 

s občanmi EÚ.

Poučiť sa z nezávislého 

rovnocenného posúdenia 

s cieľom posilniť a rozvíjať 

organizáciu, metódy, 

procesy a výstupy 

inštitúcie a čo najviac 

zvýšiť jej efektívnosť.

Zaviesť účinnú 

a dynamickú politiku 

v oblasti ľudských zdrojov.

 

Podporovať kvalitné 

odborné vzdelávanie.

Aktualizovať infraštruktúru.

 

Zaviesť príslušné politiky 

v oblasti IT. 

CIELE STRATÉGIE AUDITU NA ROKY 2009 – 2012

Čo najviac zvýšiť celkový dosah našich auditov 
Zvýšiť efektívnosť pri najlepšom využití zdrojov
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Dvor audítorov vykonáva audity a vypracúva správy, ktorých cieľom je zlepšiť hospodárenie 

s finančnými prostriedkami EÚ a chrániť finančné záujmy EÚ v mene jej občanov. Hlavné prvky 

zohľadnené pri formovaní stratégie, ktorou sa riadia činnosti Dvora audítorov, sú tieto:

DOSAH EFEKTÍVNOSŤ 

Plán 
práce

Správy
Audítorská

práca

Na účely zrealizovania svojho poslania a vízie Dvor audítorov vypracoval v roku 2008 stratégiu 

auditu na obdobie rokov 2009 až 2012. Zhrnutie tejto stratégie je k dispozícii na internetovej 

stránke Dvora audítorov. 

Stratégia Dvora audítorov má dva hlavné ciele: čo najviac zvýšiť celkový dosah auditov a zvýšiť 

efektívnosť pri najlepšom využití zdrojov. Plán práce Dvora audítorov na dané obdobie a jeho 

úsilie neustále sa zlepšovať sa budú riadiť týmito cieľmi. 

Dvor audítorov plánuje čo najviac zvýšiť celkový dosah svojich auditov v tomto období tým, že 

bude: 

vyberať a pripravovať audity, ktoré sa zamerajú na témy týkajúce sa rizikových oblastí a ktoré • 

sú pre zúčastnené strany najviac potrebné; 

naďalej predkladať podložené audítorské závery a užitočné odporúčania na zlepšenie a aj ich • 

následne kontrolovať; 

vykonávať širokú škálu auditov a vytvárať nové audítorské produkty, ktoré doplnia súčasné • 

výročné a osobitné správy; 

zvyšovať počet a zlepšovať včasnosť a užívateľskú prístupnosť svojich osobitných správ;• 

naďalej zlepšovať svoje vzťahy s hlavnými zúčastnenými stranami, vrátane príslušných výbo-• 

rov Európskeho parlamentu, médií a širokou verejnosťou.

Dvor audítorov plánuje zvýšiť efektívnosť pri najlepšom využití zdrojov v tomto období tým, že 

bude:

zlepšovať riadenie;• 

zavádzať účinnú a dynamickú politiku v oblasti ľudských zdrojov;• 

racionalizovať audítorské úlohy;• 

zlepšovať nástroje IT;• 

rozvíjať odborné zručnosti;• 

rozvíjať vzťahy s kontrolovanými subjektami.• 
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AUDITY PLÁNOVANÉ NA ROK 200912 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch plán práce na rok 2009 obsahuje výročné správy uvá-

dzajúce výsledky finančných auditov, ktoré je Dvor audítorov povinný vykonávať na základe 

Zmluvy a ostatnej právnej úpravy EÚ, a osobitné správy uvádzajúce výsledky auditov výkonnosti, 

ktoré sa týkajú špecifických záležitostí finančného hospodárenia EÚ. 

Pre rok 2009 Dvor audítorov stanovil niekoľko tém auditov, ktoré sa týkajú vývoja politík a zále-

žitostí riadenia. 

Pokiaľ ide o vývoj politík EÚ, stanovili sa tieto témy: 

rast a pracovné miesta; • 

klimatické zmeny a udržateľný rozvoj; • 

Európa ako svetový partner; • 

lepšie riadenie. • 

V súvislosti s hospodárením s finančnými prostriedkami EÚ Dvor audítorov navyše zdôraznil tieto 

témy, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť: 

uzavretie výdavkových programov z obdobia 2000 – 2006, najmä štrukturálnych fondov; • 

zodpovednosť a reforma EÚ;• 

napredovanie akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kon-• 

troly, vrátane koncepcie prijateľného rizika; 

riadiace a kontrolné opatrenia na úrovni členských štátov. • 

Počnúc rokom 2009 sa Dvor audítorov bude venovať týmto témam vo svojich výročných sprá-

vach, v osobitných správach a niektorých nových produktoch (opísaných nižšie). 

Dvor audítorov plánuje uverejniť niekoľko osobitných správ a príslušných nových produktov 

založených na portfóliu vybraných audítorských úloh, ktoré vykoná. 

Naplánovanie, zrealizovanie a podanie správy o vybraných audítorských úlohách trvá zvyčajne 

viac než jeden rok. Väčšina správ uverejnených v danom roku sa preto týka audítorských úloh, 

ktoré začali v predchádzajúcich rokoch. 

V rámčeku 5 sú uvedené vybrané audítorské úlohy, ktoré už boli dokončené prípadne sa dokon-

čujú a pravdepodobne budú uverejnené ako osobitné správy v roku 2009 alebo začiatkom roka 

2010.

12 Presnejšie a podrobnejšie informácie o plánovaných auditoch Dvora audítorov nájdete v pláne práce Dvora audítorov na rok 

2009, ktorý je k dispozícii na jeho internetovej stránke (www.eca.europa.eu).
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Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

Potravinová pomoc Európskej únie určená • 

odkázaným osobám: hodnotenie cieľov, 

prostriedkov a použitých metód

Informačné a propagačné akcie na podporu • 

poľnohospodárskych výrobkov

Projekty financované z programu LIFE Príroda• 

Nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnych • 

výrobkov

Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika

Program verejného zdravia Európskej únie • 

(2003 – 2007)

Účinnosť výdavkov zo štrukturálnych opatrení • 

na čistenie odpadových vôd v programových 

obdobiach 1994 – 1999 a 2000 – 2006

Riadenie fázy vývoja a skúšobnej prevádzky • 

systému Galileo

Siete dokonalosti a integrované projekty vo • 

výskumnej politike Spoločenstva: dosiahli 

svoje ciele?

Odborné vzdelávanie pre ženy spolufinanco-• 

vané z Európskeho sociálneho fondu

Vonkajšie opatrenia

Projekty programu CARDS v oblasti spravodlivosti • 

a vnútorných záležitostí na západnom Balkáne 

Zapojenie neštátnych subjektov do rozvojovej • 

spolupráce ES

Riadenie predvstupovej pomoci Turecku Európ-• 

skou komisiou

Pomoc Komisie vykonávaná prostredníctvom • 

Organizácie Spojených národov 

Podpora regionálnej integrácie a obchodu vo • 

východnej a západnej Afrike 

Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, 

inštitúcie a orgány Spoločenstva a vnútorné politiky 

Bankové opatrenia v stredomorskej oblasti • 

v rámci programu MEDA a predchádzajúcich 

protokolov

Správa pokladnice Komisie • 

Výber pracovníkov Európskym úradom pre • 

výber pracovníkov 

Výkonné agentúry • 

Výročná správa o prevádzkovej efektívnosti ria-• 

denia Európskej centrálnej banky 

Program mobility v rámci programu Leonardo • 

da Vinci 

Zjednodušené postupy pre uvoľnenie do voľ-• 

ného obehu 

RÁMČEK 5 

V súlade so svojou stratégiou auditu Dvor audítorov navyše vypracuje nové produkty založené 

na portfóliu vybraných audítorských úloh:

Po prvé, samostatnú správu o  — opatreniach prijatých na základe zistení Dvora audítorov, 
v ktorej sa sústredia informácie o plnení odporúčaní z predchádzajúcej výročnej správy 
o plnení rozpočtu a z osobitných správ. 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní je hlavný spôsob, ako môže Dvor audítorov 

aktívne prispieť k zlepšeniu finančného hospodárenia. V správe sa preskúma, do akej miery sa 

dodržali naše odporúčania a v prípade potreby sa zhodnotí účinnosť prijatých opatrení. Táto 

správa by mala byť uverejnená približne v čase výročnej správy. 

Po druhé, Dvor audítorov plánuje vypracovať správu o  — vysokorizikových oblastiach pre 
finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ. Táto správa je vo fáze prípravy a mala 
by pomôcť novej Komisii, ktorá prevezme zodpovednosť koncom roka. 



VZDELÁVANIE A ZLEPŠOVANIE SA

AKČNÝ PLÁN A NEZÁVISLÉ ROVNOCENNÉ POSÚDENIE

V roku 2006 Dvor audítorov vykonal sebahodnotenie, ktorým zistil svoje silné a slabé stránky. 

Následne prijal akčný plán na riešenie nedostatkov. V akčnom pláne bolo uvedených niekoľko 

opatrení, ktoré viedli k: 

prijatiu vízie, poslania, strategických cieľov a plánovania Dvora audítorov;• 

vypracovaniu interných ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa postupne zavádzajú (pozri časť • 

nižšie); 

prijatiu stratégie internej komunikácie, ktorá sa zavádza a prispela k lepšiemu spôsobu šíre-• 

nia informácií v inštitúcii;

rôznym opatreniam na zlepšenie kvality správ Dvora audítorov, napr. nová grafická úprava, • 

ktorou sa zlepšila čitateľnosť správ a ich nezávislé hodnotenia;

prijatiu stratégie na zlepšenie vzťahov inštitúcie so zúčastnenými stranami, tlačou a širokou • 

verejnosťou, ktorá sa postupne zavádza.

V rámci svojej snahy zlepšiť sa Dvor audítorov v roku 2009 bude riešiť pripomienky a odporúča-

nia vyplývajúce zo správy medzinárodného rovnocenného posúdenia Európskeho dvora audíto-

rov, ktorá bola uverejnená v decembri 2008 a ktorá predstavuje významný krok v prebiehajúcom 

procese reformy Dvora audítorov.

Nezávislé rovnocenné posúdenie vykonali zástupcovia národných kontrolných úradov Kanady, 

Nórska, Rakúska a Portugalska. Hodnotitelia vykonali svoju prácu v roku 2008, vrátane skontakto-

vania výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu, a svoju konečnú správu predlo-

žili koncom roka. Cieľom nezávislého rovnocenného posúdenia bolo posúdiť formu a fungovanie 

systému riadenia auditov Dvora audítorov. Preskúmané boli: 

proces plánovania a preskúmania finančných auditov a auditov výkonnosti; • 

podávanie správ z auditov; • 

oddelenia, ktoré zabezpečujú Dvoru audítorov podporu pri dosahovaní jeho cieľov. • 
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Tím hodnotiteľov dospel k záveru, že „systém auditov zavedený Dvorom audítorov má vhodnú 

formu, ktorá je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a osvedčenými postupmi 

najvyšších kontrolných inštitúcií“. Hodnotitelia ďalej zaznamenali, že: 

„Dvor audítorov vykonáva svoju prácu nezávisle a objektívne“; • 

„audítorské správy preskúmané počas nezávislého rovnocenného posúdenia sa zakladali na • 

dostatočných a náležitých audítorských dôkazoch tak, ako sa to vyžaduje v medzinárodných 

audítorských štandardoch“; 

„zúčastnené strany, s ktorými boli uskutočnené rozhovory, majú vysokú dôveru v správy • 

Dvora audítorov a vo všeobecnosti ich považujú za spravodlivé, faktické a objektívne“. 

Dvor audítorov si cenní konštruktívne poznámky a odporúčania hodnotiteľov, ktoré ukazujú na 

možnosti a výzvy, ako ešte viac posilniť Dvor audítorov ako najvyššiu kontrolnú inštitúciu. Ide 

o potrebu:

zaviesť kultúru, ktorá zdôrazňuje Dvor audítorov ako jedinú audítorskú inštitúciu; • 

posilniť činnosti záruky kvality a kontroly kvality, zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie • 

audítorských politík a postupov Dvora audítorov;

ďalej rozvíjať stratégie auditov založené na riziku s cieľom optimalizovať využitie zdrojov pri • 

plnení rôznych potrieb zúčastnených strán. 

V správe z nezávislého rovnocenného posúdenia sa uvádza, že väčšina odporúčaní sa predpo-

kladá v akčnom pláne, ktorý bol vypracovaný ešte pred týmto posúdením. Dvor audítorov plá-

nuje zapracovať ďalšie odporúčania do stratégie auditu na obdobie 2009 – 2012 po rozhovoroch 

so svojimi zamestnancami a zúčastnenými stranami a bude sa ich snažiť v tomto období imple-

mentovať. 



39

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI 

V roku 2008 sa Dvor audítorov rozhodol zaviesť systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 

pre svoje audítorské aj neaudítorské činnosti, aby meral výkonnosť pri dosahovaní strategických 

cieľov Dvora audítorov a cieľov stanovených v ročnom pláne práce. Cieľom KPI je posilniť internú 

a externú zodpovednosť a zvýšiť efektívnosť a kvalitu práce. KPI sa budú zavádzať postupne 

v roku 2009 a 2010. 

PREČO KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI? 

Cieľom je informovať vedenie o tom, ako si Dvor audítorov vedie ako inštitúcia v porovnaní • 

s tým, čo si stanovil.

Cieľom je podporiť proces rozhodovania, zamerať pozornosť inštitúcie na efektívnosť a uľah-• 

čiť zlepšovanie sa.

Cieľom je poskytnúť zúčastneným stranám informácie týkajúce sa výkonnosti Dvora audíto-• 

rov.

KPI sa zameriavajú na dosahovanie strategických cieľov Dvora audítorov a pokrývajú kvalitu 

auditu, výstupy, dosah a riadne hospodárenie so zdrojmi Dvora audítorov. KPI majú informovať 

o „korporátnej” výkonnosti Dvora audítorov a budú neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia 

Dvora audítorov. 

Kvantitu a kvalitu audítorskej práce tiež možno zlepšiť, ak sa zváži dosah, aký majú správy a sta-

noviská Dvora audítorov na finančné hospodárenie. Štyri kľúčové ukazovatele výkonnosti (1 až 4) 

sa zameriavajú na meranie dosahu práce Dvora audítorov a budú vypracované tak, aby mohli byť 

zaradené do ročného plánu práce Dvora audítorov na rok 2010. 

Dvor audítorov v rámci pilotného testu meral výkonnosť KPI 5 a 6 za rok 2008.

KPI 5 – Počet prijatých správ v porovnaní s plánom

V roku 2008 Dvor audítorov prijal 79 % z plánovaného počtu správ. Výročná správa a väčšina 

špecifických ročných správ boli prijaté podľa plánu. Pokiaľ ide o osobitné správy, bolo schvá-

lených 12 správ v porovnaní s 20 plánovanými. Zvyšných 8 správ bolo vo fáze vypracúvania 

k 31. 12. 2008.

KPI 6 – Počet správ prijatých včas

V roku 2008 Dvor audítorov prijal 73 % svojich správ včas. Výročná správa a všetky špecifické 

ročné správy boli prijaté včas, zatiaľ čo pri osobitných správach je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie 

na zlepšenie ich včasného prijímania. 
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KPI 7, ktorým sa bude merať počet hlavných predbežných zistení vydaných včas, poskytne uži-

točné informácie o výkonnosti a bude vypracovaný v roku 2009. Jeden KPI (8) sa bude týkať zále-

žitostí týkajúcich sa finančného hospodárenia Dvora audítorov. Dva KPI (9 a 10) pomôžu zlepšiť 

spokojnosť zamestnancov a optimalizovať využitie odborných školení ako nástroja priebežného 

aktualizovania znalostí zamestnancov o najnovších audítorských metodikách a technikách.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI DVORA AUDÍTOROV

KPI 1
Hodnotenie kvality a dosahu auditov Dvora audítorov hlavnými používateľmi 

správ Dvora audítorov

KPI 2
Hodnotenie kvality a dosahu auditov Dvora audítorov  kontrolovanými 

subjektami

KPI 3
Počet bodov udelený komisiou nezávislých odborníkov za obsah 

a prezentáciu správ Dvora audítorov

KPI 4
Percentuálny podiel audítorských odporúčaní:

a) akceptovaných kontrolovaným subjektom

b) implementovaných kontrolovaným subjektom do x rokov

KPI 5 Počet prijatých správ v porovnaní s plánom

KPI 6 Počet správ prijatých včas

KPI 7 Percentuálny podiel oznámení o predbežných zisteniach vydaných včas

KPI 8
Nezávislé hodnotenie fi nančného hospodárenia Dvora audítorov:

a) stanovisko externého audítora

b) rozhodnutie orgánu udeľujúceho absolutórium

KPI 9 Stupeň spokojnosti zamestnancov Dvora audítorov

KPI 10 Priemerný počet dní na odborných školeniach na osobu



MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI KONTROLNÝMI INŠTITÚCIAMI EÚ 

V Zmluve o ES sa stanovuje, že Európsky dvor audítorov vykonáva audity v „súčinnosti“ s naj-

vyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a v Amsterdamskej zmluve sa dodáva, že „Dvor 

audítorov a vnútroštátne kontrolné orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pri-

čom si zachovávajú svoju nezávislosť“. Táto myšlienka sa ďalej rozvinula v Zmluve z Nice, v ktorej 

18. vyhlásení záverečných ustanovení sa Európsky dvor audítorov explicitne vyzýva, aby zriadil 

kontaktný výbor s najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov, na ktorého zasadnu-

tiach sa budú každoročne stretávať všetci predsedovia NKI a Dvora audítorov, aby prediskutovali 

oblasti spoločného záujmu. Každodenné kontakty sa udržiavajú prostredníctvom kontaktných 

pracovníkov, ktorých menuje každá inštitúcia. Na vypracovanie spoločných postojov a postupov 

boli zriadené pracovné skupiny.

V decembri 2008 Dvor audítorov zorganizoval výročné zasadnutie kontaktného výboru predse-

dov NKI Európskej únie. Hlavnou témou stretnutia bola reforma rozpočtu EÚ a revidovaná Lisa-

bonská stratégia na obdobie 2008 – 2011. 

Cieľom kontaktného výboru je podporovať spoluprácu medzi jeho členmi a zlepšiť tým externý 

audit a zodpovednosť na úrovni EÚ. Európska integrácia sa v priebehu rokov vyvíjala a s ňou aj 

úloha kontaktného výboru.

Okrem uľahčenia výmeny informácií medzi NKI a Dvorom audítorov táto štruktúra umožnila 

dosiahnuť značný pokrok v oblasti účinnej spolupráce medzi rôznymi inštitúciami.

Na svojom zasadnutí v Helsinkách v roku 2007 si kontaktný výbor uvedomil potrebu riešiť vznika-

júce alebo nové záležitosti včas, a preto sa dohodlo, že takéto aktuálne záležitosti budú jedným 

zo stálych bodov programu zasadnutí. Na ďalšom zasadnutí kontaktného výboru v roku 2008 

sa rokovalo o hospodárskej a finančnej kríze a dohodlo sa zorganizovať seminár o úlohe NKI EÚ 

počas tejto krízy. Zriadila sa sieť na podporu spolupráce v oblasti auditov týkajúcich sa Lisabon-

skej stratégie a opatrení EÚ na riadenie krízy.
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Dvor audítorov sa zúčastnil na zasadnutiach siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidát-

skych krajín (Turecko, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bosna 

a Herzegovina, Čierna hora). Tieto zasadnutia sa konali v rovnakom čase ako zasadnutia kontakt-

ných pracovníkov v máji a októbri. Delegácia Dvora audítorov sa taktiež zúčastnila na seminári 

o audite/hodnotení systémov verejnej vnútornej finančnej kontroly, ktorý zorganizovala sieť 

8. – 9. júla v Ankare, Turecku.

V priebehu roka 2008 bol Dvor audítorov aktívnym členom rôznych pracovných skupín zriade-

ných kontaktným výborom. Dvor audítorov predsedá pracovnej skupine, ktorej úlohou je na 

základe medzinárodne prijatých audítorských štandardov vytvoriť spoločné audítorské štandardy 

a porovnateľné kritériá auditu zodpovedajúce potrebám EÚ. Pracovná skupina sa v roku 2008 

zišla na štyroch zasadnutiach. S účinnosťou od decembra 2008 Dvor audítorov prevzal (rotujúce) 

predsedníctvo pracovnej skupiny v oblasti DPH a člen Dvora audítorov predsedá opätovne spus-

tenej sieti odborníkov na poľnohospodárstvo.

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Dvor audítorov sa naďalej aktívne zapájal do procesu zlepšovania medzinárodných audítor-

ských štandardov a postupov prostredníctvom svojej účasti v Európskej organizácii najvyšších 

kontrolných inštitúcií (EUROSAI) a Medzinárodnej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií 

(INTOSAI).

Delegácia Dvora audítorov sa zúčastnila na siedmom kongrese EUROSAI, ktorý sa konal 

2. – 5. júna v Krakove, Poľsku. Hlavnou témou rozhovorov bolo zavedenie systémov riadenia kva-

lity auditov v rámci NKI a audit sociálnych programov v oblasti vzdelávania a profesijnej integ-

rácie ľudí s postihnutím. Predseda Dvora audítorov predniesol príspevok o úlohe vedenia pri 

zavádzaní systému riadenia kvality auditov.

Dvor audítorov má svoje zastúpenie v environmentálnej pracovnej skupine EUROSAI a v pra-

covnej skupine v oblasti IT a v školiacom výbore EUROSAI. Dvor audítorov sa tiež zúčastňuje na 

práci pracovnej skupiny, ktorá pripravuje príručku osvedčených postupov na dosiahnutie kvality 

v rámci NKI. Táto pracovná skupina bola zriadená na siedmom kongrese EUROSAI. Dvor audíto-

rov sa tiež zúčastňuje na práci pracovnej skupiny EUROSAI, ktorá kontroluje finančné prostriedky 

pridelené na pohromy a katastrofy.
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Na kongrese EUROSAI bol Európsky dvor audítorov vymenovaný spolu s Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky za audítorov na obdobie 2009 – 2011.

Dvor audítorov sa stal riadnym členom organizácie INTOSAI v roku 2004 a odvtedy sa aktívne 

podieľa na práci podvýboru pre finančný audit, podvýboru pre audit zhody a podvýboru pre audit 

výkonnosti. Dvor audítorov sa aktívne podieľal na práci podvýboru pre presadzovanie osvedče-

ných postupov a záruky kvality prostredníctvom dobrovoľných rovnocenných posúdení.

Od roku 2008 Dvor audítorov predsedá pracovnej skupine pre zodpovednosť a audit pomoci 

po katastrofách (ktorá je pokračovaním akčnej skupiny INTOSAI po cunami). Prvé zasadnutie 

tejto skupiny usporiadal Dvor audítorov v dňoch 30. júna až 2. júla 2008. Na tomto zasadnutí 

sa prerokoval a schválil návrh plánu práce na obdobie 2008 – 2010. Hlavným cieľom je vypra-

covať príručku pre zodpovednosť a audit v tejto oblasti oslovením všetkých zúčastnených strán 

prostredníctvom ich príslušných orgánov stanovujúcich štandardy. Okrem koordinačnej úlohy 

Dvor audítorov prevzal zodpovednosť za niekoľko úloh. Dve úlohy plní v spolupráci s Najvyšším 

kontrolným úradom Nórska. S predsedníctvom v tejto skupine sa spája aj účasť Dvora audítorov 

na zasadnutiach správnej rady INTOSAI.
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ĽUDSKÉ ZDROJE 

Najväčším aktívom Dvora audítorov sú jeho zamestnanci. K 31. decembru 2008 bolo v aktívnej 

službe Dvora audítorov 857 zamestnancov (úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov 

nepočítajúc členov, dočasne pridelených národných expertov a stážistov). Medzi zamestnancami 

je 501 audítorov a pomocných audítorských zamestnancov, 163 prekladateľov, 173 zamestnan-

cov pre administratívnu podporu a 20 pre predsedníctvo. Zamestnanci Dvora audítorov majú 

rôzne akademické a odborné vzdelanie. Kvalita ich práce a ich nasadenie sa odráža vo výstupoch 

inštitúcie. 

Pre ľudské zdroje Dvor audítorov stanovil kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI 9) na hodnote-

nie stupňa spokojnosti svojich zamestnancov. Dotazník o spokojnosti zamestnancov, ktorý bol 

nedávno spustený, má poskytnúť informácie o tejto téme a pomôcť pri procese rozhodovania 

v tejto oblasti.

PODIEL MUŽOV A ŽIEN 

Podiel mužov a žien bol takmer rovnaký. 

MUŽI ŽENY
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V ďalšom grafe je uvedený podiel mužov a žien podľa úrovne zodpovednosti k 31. decembru 

2008. Podobne ako ostatné európske inštitúcie, aj Dvor audítorov uplatňuje pri riadení ľudských 

zdrojov a prijímaní zamestnancov politiku rovnosti šancí a uznáva potrebu aktívnejšie podporo-

vať povyšovanie žien do vyšších riadiacich pozícií na Dvore audítorov. Z 59 riaditeľov a vedúcich 

odborov/oddelení je 14 žien (24 %), čo je mierny nárast v porovnaní s rokom 2007. Väčšina z nich 

však pracuje na riaditeľstve pre preklad a v administratívnych odboroch. 

MUŽI

Asistenti – sekretárky (úroveň AST)

Audítori – administrátori (úroveň AD)

Riaditeľ a vedúci oddelenia

MUŽI

MUŽI

ŽENY

ŽENY

ŽENY
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VEKOVÝ PROFIL

Nasledujúci graf dokazuje, že Dvor audítorov je „mladá“ inštitúcia (62 % zamestnancov má menej 

ako 44 rokov). Medzi 98 zamestnancami Dvora audítorov, ktorí majú nad 55 rokov, je 27 z 59 ria-

diteľov a vedúcich odborov/oddelení, čo znamená, že v najbližších 5 až 10 rokoch dôjde k znač-

nej obnove vyššieho manažmentu.

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

Politika prijímania zamestnancov Dvora audítorov sa riadi všeobecnými zásadami a podmien-

kami zamestnávania v inštitúciách EÚ. Medzi zamestnancami sú stáli úradníci aj zamestnanci na 

dobu určitú. Výberové konania na obsadenie pracovných miest na Dvore audítorov organizuje 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Dvor audítorov taktiež usporadúva stáže pre určitý 

počet absolventov univerzít v dĺžke trvania od troch do piatich mesiacov.

Vekový profi l
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V roku 2008 Dvor audítorov prijal 97 zamestnancov: 48 úradníkov, 18 dočasných zamestnancov 

a 31 zmluvných zamestnancov. Prijímanie zamestnancov závisí od dostupnosti a dostatočnosti 

zoznamov úspešných uchádzačov z výberových konaní EPSO. Nedostatočný počet vhodných kan-

didátov znamenal, že Dvor audítorov nemohol prijať toľko nových zamestnancov, koľko plánoval 

pre jednotlivé odbory, takže celkový počet voľných pracovných miest (69) bol na konci roka 2008 

vyšší než na konci roka 2007. Treba však poznamenať, že koncom roka prebiehalo pomerne veľa 

výberových konaní, z ktorých by mali nový zamestnanci nastúpiť do inštitúcie v prvom štvrťroku 

2009. Dvor audítorov sa v súčasnosti snaží skrátiť oneskorenie v procese prijímania zamestnan-

cov.

PREKLAD

Preklad je dôležitá administratívna úloha, ktorá Dvoru audítorov umožňuje plniť komunikačné 

ciele a dodržiavať zákonnú povinnosť uverejňovať dokumenty v 22 jazykoch. Prekladateľská čin-

nosť vzrástla v roku 2008 o 17 % najmä pre vyšší počet prijatých osobitných správ. Absolútna 

väčšina prekladov sa realizuje interne. V prípade nadmernej záťaže, ktorá prevyšuje bežné kapa-

city prekladateľských oddelení, sa preklady zadávajú externe Prekladateľskému stredisku alebo 

zmluvným agentúram. 

Prekladatelia sa okrem toho zúčastňujú audítorských misií a poskytujú audítorom podporu pred, 

počas a po ukončení misií, ako aj v následnej fáze vypracúvania audítorských správ. Stála pod-

pora zo strany prekladateľov je zabezpečená na aktualizovanie obsahu intranetových a interne-

tových stránok v angličtine a vo francúzštine. Podporu taktiež poskytujú pracovným skupinám 

INTOSAI a pri ďalších špecifických potrebách súvisiacich s činnosťami Dvora audítorov.

Riaditeľstvo pre preklad Dvora audítorov sa aktívne zúčastňuje na práci medziinštitucionálneho 

výboru pre preklad a tlmočenie, je členom medzinárodných výborov a zúčastňuje sa medziná-

rodných konferencií o vývoji prekladateľských a terminologických nástrojov.

AUDITY

Audítorská práca Dvora audítorov si vyžaduje, aby audítori chodili na služobné cesty (známe 

ako „misie“) do členských štátov a iných prijímateľských krajín finančných prostriedkov EÚ, aby 

tam získali náležité audítorské dôkazy. Audity sa zväčša uskutočňujú v ústredných a miestnych 

orgánoch verejnej správy, ktoré sú zapojené do spracovania, riadenia a vyplácania finančných 

prostriedkov EÚ a u konečných príjemcoch týchto prostriedkov. Audítorské tímy sa zväčša skla-

dajú z dvoch až troch audítorov a dĺžka auditu býva zvyčajne dva týždne v závislosti od typu 

auditu a vzdialenosti krajiny. V EÚ sa audity často uskutočňujú v súčinnosti s najvyššími kontrol-

nými inštitúciami kontrolovaných členských štátov, ktoré poskytujú užitočnú logistickú a prak-

tickú podporu.
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V roku 2008 dosiahli náklady na audítorské misie 3,29 mil. EUR. Je to nevyhnutná investícia, aby 

mohol Dvor audítorov dostatočne auditom pokryť všetky úrovne a miesta riadenia finančných 

prostriedkov EÚ.

V nasledujúcom grafe je zhrnutý počet audítorských misií, ktoré Dvor audítorov vykonal v člen-

ských štátoch EÚ a mimo Únie v roku 2008. 

MISIE V ROKU 2008  ČLENSKÉ ŠTÁTY

MISIE V ROKU 2008  NEČLENSKÉ ŠTÁTY

Spolu: 283

Spolu: 42
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Audítorská profesia si vyžaduje priebežné odborné vzdelávanie. Špecifiká auditov, ktoré vyko-

náva Dvor audítorov, si okrem toho vyžadujú, aby mali audítori dobré jazykové znalosti.

V roku 2008 strávili zamestnanci Dvora audítorov v priemere 10 dní na odborných školeniach. 

V porovnaní s rokom 2007 technické školenia výrazne vzrástli. V roku 2008 Dvor audítorov viac 

podporoval účasť svojich zamestnancov na priebežných programoch získavania a udržiavania 

odborných kvalifikácií a diplomov v oblasti externého auditu, interného auditu a auditu infor-

mačných systémov. V roku 2008 predstavovali jazykové kurzy 48 % z celkového počtu dní veno-

vaných školeniam, v roku 2007 to bolo 52 %. Bez zohľadnenia jazykových kurzov audítori veno-

vali v roku 2008 odborným školeniam 7 dní.

Na základe dlhodobého strategického cieľa „Vzdelávanie a rast“ a plánu školení na roky 2008 – 

2011, ako aj na základe spôsobov vzdelávania prijatých v roku 2008 oddelenie pre odborné vzde-

lávanie zlepšilo obsah školení a vypracovalo nové kurzy v súlade s prioritami Dvora audítorov. 

Okrem toho sa úspešne pokračovalo v spolupráci s ostatnými inštitúciami a medziinštitucionál-

nymi orgánmi, napr. Európskou administratívnou školou. 

V rámčeku 6 sú predstavení zamestnanci jedného vybraného oddelenia alebo odboru Dvora 

audítorov s informáciami o vykonanej práci, príslušných ľuďoch, ich znalostiach a odborných 

skúsenostiach. 
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Osobitná správa Dvora audítorov Inteligentná ener-

gia v období 2003 až 2006 (č. 7/2008) poskytla náhľad 

do fungovania systému grantov, ktorých cieľom je 

zlepšovať zavedenie energeticky účinnej technológie. 

Správa sa týkala postupov zavedených na rozdeľova-

nie finančných prostriedkov jednotlivým projektom, 

postupov monitorovania a hodnotenia, správnych 

výdavkov a vplyvu vytvorenia výkonnej agentúry.

Tím, ktorý tento audit vykonal, úzko spolupraco-

val s Davidom Bostockom, členom zodpovedným 

za predloženie správy. Vedúci odboru zodpovedný 

za dohľad nad týmto auditom bol Hendrik Fehr, 

vedúca tímu bola Peggy Vercauteren. Do auditu sa 

zapojili títo audítori: Oliver Müller, Peter Zsapka, 

Zoltán Giday, Carl-Christian Buhr. Gerhard Ross, Tho-

mas af Hällström a Peter Welch z kabinetu Davida 

Bostocka zohrali tiež významnú úlohu. 

Súčasťou auditu bol dotazník, ktorého cieľom bolo 

získať informácie od širokej skupiny účastníkov. Na 

doplnenie a spresnenie informácií, ktoré poskytla 

Komisia, sa použili rôzne nákladové techniky.

Auditom sa zistilo, že program bol spravovaný 

v súlade s prístupmi a štandardmi, ktoré Komisia zvy-

čajne uplatňuje. V správe sa však uvádza, že výdavky 

neboli správne zamerané a že na základe monito-

rovania a hodnotenia nebolo možné sformulovať 

stanovisko k celkovej kvalite programu. Auditom 

sa zistilo, že správne náklady (vznikajúce Komisii, 

agentúre a účastníkom programu) boli v priebehu 

programového obdobia pomerne vysoké – dosiahli 

úroveň sumy vyplatenej účastníkom programu 

v rovnakom období. Vytvorením výkonnej agentúry 

sa zvýšila spokojnosť účastníkov programu. 

RÁMČEK 6  TÍM AUDITU „INTELIGENTNÁ ENERGIA“

Zľava doprava: Hendrik FEHR, riaditeľ (25 rokov na Dvore audítorov), David BOSTOCK, člen Dvora audítorov 

(7 rokov na Dvore audítorov), Zoltán GIDAY, audítor (3 roky na Dvore audítorov), Peggy VERCAUTEREN, 

audítorka (5 rokov na Dvore audítorov), Oliver MÜLLER, audítor (6 rokov na Dvore audítorov), Peter WELCH, 

vedúci kabinetu (13 rokov na Dvore audítorov), Gerhard ROSS, vedúci oddelenia (11 rokov na Dvore audíto-

rov), Thomas af HÄLLSTRÖM, audítor (8 rokov na Dvore audítorov).
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FINANČNÉ INFORMÁCIE 

ROZPOČET

Rozpočet Dvora audítorov na rok 2009 predstavuje približne 0,16 % celkového rozpočtu EÚ 

alebo približne 2,4 % rozpočtu EÚ na správne výdavky a inštitúcie. V porovnaní s rokom 2008 

sa zvýšil o 41 % najmä pre rozpočtové prostriedky Dvora audítorov na budovy, ktoré odrážajú 

väčšiu potrebu kancelárskych priestorov pre budúcich zamestnancov Dvora audítorov v druhej 

prístavbe k hlavnej budove „K3“, ktorá bude dokončená v roku 2013. Rozhovory s rozpočtovým 

orgánom o spôsobe jej financovania začali vo februári 2008. Výsledkom je stavebný projekt 

v odhadovanej celkovej hodnote 79 mil. EUR, ktorý bude financovaný z rozpočtových prostried-

kov v štyroch po sebe nasledujúcich ročných rozpočtoch. V októbri 2008 rozpočtový orgán udelil 

rozpočtové prostriedky vo výške 55 mil. EUR do rozpočtu na rok 2009. V nasledujúcej tabuľke je 

uvedené rozdelenie rozpočtových prostriedkov v jednotlivých rozpočtových riadkoch. Rozpoč-

tové prostriedky na zamestnancov dosahujú približne 52 % z celkovej sumy v roku 2009.

ROZPOČET

Členovia inštitúcie

Úradníci a dočasní zamestnanci

Ostatní zamestnanci a externé služby

Misie

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb 
pracujúcich v inštitúcii

Hlava 1 – Súčet

Nehnuteľný majetok

Informačné technológie a telekomunikácie

Hnuteľný majetok a pridružené náklady

Bežné administratívne výdavky

Schôdze a konferencie

Informácie a uverejňovanie

Hlava 2 – Súčet

Spolu Dvor audítorov

(v tis. EUR)
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ODDELENIE VNÚTORNÉHO AUDITU

Oddelenie vnútorného auditu pomáha Dvoru audítorov dosiahnuť jeho ciele systematickým 

a metodickým hodnotením riadenia rizík, vnútornej kontroly a riadiacich postupov. Oddelenie 

vnútorného auditu taktiež predkladá návrhy na zlepšenie efektívnosti Dvora audítorov. Posú-

denie účinnosti systémov vnútornej kontroly Dvora audítorov si vyžaduje ich priebežné hodno-

tenie. Vo všeobecnosti je potrebné hodnotiť výkonnosť jednotlivých oddelení pri plnení politík, 

programov a činností, aby sa dosiahlo priebežné zlepšovanie.

V roku 2008 sa práca oddelenia vnútorného auditu Dvora audítorov zamerala na finančný audit 

(overenie účtovnej závierky), kontrolu predbežného preverenia operácií, proces prijímania 

zamestnancov, výhody a príspevky po prijatí do zamestnania, údržbu budov, verejné služby 

a poplatky za služby, plnenie stratégie v oblasti IT a posúdenie rámca kontroly IT. Kontrolované 

oddelenia prijali väčšinu odporúčaní vnútorného audítora z roku 2008 a zapracovali ich do plá-

nov nápravných opatrení.

Audítorský výbor Dvora audítorov monitoruje činnosť vnútorného audítora a zabezpečuje jeho 

nezávislosť. Taktiež prerokúva a pripomienkuje plán práce a správy vnútorného audítora a (v prí-

pade potreby) žiada vnútorného audítora, aby vykonal osobitné audity. V roku 2008 audítorský 

výbor zasadal šesťkrát a osobitnú pozornosť venoval prijatiu opatrení na základe predchádzajú-

cich pripomienok vnútorného audítora. Taktiež sa venoval výročnej správe vnútorného audítora 

za rok 2007, vlastnej výročnej správe audítorského výboru za rok 2007 a správe Dvora audítorov 

pre orgán udeľujúci absolutórium o oddelení vnútorného auditu za rok 2007.

Audítorský výbor mal dve zasadnutia s externým audítorom Dvora audítorov, na ktorých prero-

koval priebeh auditu vykonaného za rozpočtový rok 2007.

EXTERNÝ AUDIT DVORA AUDÍTOROV

V stanovisku nezávislého audítora Dvora audítorov za rok 2007 (Ú. v. EÚ C 318, 12.12.2008) sa 

nachádzajú tieto vyjadrenia: 

Pokiaľ ide o účtovnú závierku: „Podľa nášho názoru účtovná závierka verne vyjadruje finančnú 

situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2007 a výsledok hospodárenia a finančné 

toky za uvedený rozpočtový rok v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 

2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia Rady, a účtovnými zásadami Európ-

skeho dvora audítorov“.

Pokiaľ ide o finančné zdroje a kontrolné postupy: „Nezistili sme žiadnu skutočnosť, ktorá by nás 

vo všetkých významných hľadiskách a na základe vyššie uvedených kritérií viedla k presvedčeniu, 

že: a) zdroje pridelené Dvoru audítorov sa nepoužili na plánované účely, b) uplatňované kon-

trolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými 

pravidlami a nariadeniami“. 
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Európsky dvor audítorov

Výročná správa o činnosti za rok 2008

Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

2009 — 52 s. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9207-216-2





Ako je možné získať publikácie EÚ?
Publikácie na predaj:

• prostredníctvom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• u vášho kníhkupca s uvedením názvu, vydavateľstva a/alebo čísla ISBN;

•  priamo prostredníctvom jedného z našich obchodných zástupcov. Kontaktné 
údaje na týchto obchodných zástupcov je možné získať na webovej stránke 
http://bookshop.europa.eu alebo zaslaním faxu na +352 2929-42758.

Bezplatné publikácie:

• prostredníctvom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  na zastúpeniach alebo delegáciách Európskej komisie. Kontaktné údaje na tieto 
zastúpenia alebo delegácie EK je možné získať na webovej stránke 
http://ec.europa.eu/ alebo zaslaním faxu na +352 2929-42758.

www.eca.europa.eu



Q
J-A

A
-09-001-SK

-C

Európsky dvor audítorov

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

www.eca.europa.eu

ISBN 978-92-9207-216-2


	OBSAH
	PREDSLOV PREDSEDU
	POSLANIE, VÍZIA A HODNOTY
	ÚLOHA A PRÁCA DVORA AUDÍTOROV
	SPRÁVA A ORGANIZAČNÁŠTRUKTÚRA
	EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 2009
	PREHĽAD AUDÍTORSKÝCH SPRÁVA STANOVÍSK5
	NÁSLEDNÉ OPATRENIA A DOSAH
	POSTOJ DVORA AUDÍTOROV
	PRÁCA DVORA AUDÍTOROV V ROKU2008 A V ĎALŠÍCH ROKOCH
	VZDELÁVANIE A ZLEPŠOVANIE SA
	MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
	ĽUDSKÉ ZDROJE
	FINANČNÉ INFORMÁCIE


