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I. Úvod 
1. Výročná správa generálneho tajomníka o činnosti je prostriedkom na zabezpečenie 
zodpovednosti za riadenie v rámci Európskeho dvora audítorov (EDA) a voči rozpočtovým 
orgánom. V súlade s článkom 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách je jej účelom 
poskytnúť informácie o riadení zdrojov vrátane systémov a o efektívnosti a účinnosti systémov 
vnútornej kontroly. 

II. Generálny sekretariát EDA: prostredie a hlavné 
úspechy v roku 2020 

2.1 Generálny sekretariát EDA: úvod 

2. Poslaním generálneho sekretariátu je poskytovať primerané zdroje, služby a zariadenia, 
aby EDA mohol plniť svoje poslanie a strategické ciele. Generálny tajomník je zodpovedný 
za administratívu a riadenie zamestnancov Dvora audítorov, ako aj za jeho rozpočet, jazykové 
a publikačné služby, vzdelávanie a rozvoj, digitálne pracovisko, bezpečnosť a ochranu 
a kontinuitu činností (zariadenia, lekárska služba atď.). 

3. Generálny sekretariát tvoria tri riaditeľstvá: 

a) Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1-DHR), ktoré je 
zodpovedné za prijímanie zamestnancov, kariérny rast, odbornú prípravu, služobné cesty, 
riadenie ľudských zdrojov, bezpečnosť a lekársku službu; 

b) Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (SG2-DIWI), ktoré je 
zodpovedné za fyzické pracovisko (budovy, technické zariadenia, kancelárie, logistiku), 
digitálne pracovisko (IT vybavenie, služby a zariadenia) a knižnicu; 

c) Riaditeľstvo pre preklad, jazykové služby a publikácie (SG3-TLSPD), ktoré poskytuje 
prekladateľské, jazykové a publikačné služby na Dvore audítorov. 

4. Generálny tajomník dohliada aj na sekretariát Dvora audítorov, ktorý zabezpečuje najmä 
hladkú prípravu a sledovanie zasadnutí Dvora audítorov.  

5.  V roku 2020 mal generálny sekretariát 331 zamestnancov a spravoval takmer celý rozpočet 
Dvora audítorov (151 862 000 EUR). Plnenie rozpočtu bolo uspokojivé vzhľadom na výnimočné 
okolnosti v minulom roku, keď bolo viazaných 95,7 % konečných rozpočtových prostriedkov. 
Platby dosiahli celkovú výšku 137 132 963 EUR s celkovými konečnými rozpočtovými 
prostriedkami 152 237 000 EUR. 
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6. Zamestnanci sú rozdelení medzi tri riaditeľstvá nasledovne: 

Ilustrácia 1 – Rozdelenie zamestnancov na generálnom sekretariáte 

 
Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

7. Okrem toho SG2-DIWI zamestnáva značný počet externých poskytovateľov služieb 
(77 externých zamestnancov [nie všetci z nich na plný úväzok] v roku 2020), ktorí pracujú na IT 
projektoch Dvora audítorov. 

2.2 Najdôležitejšie udalosti roka 

8. Hlavnou výzvou v roku 2020 bola kríza spôsobená ochorením COVID-19, ktorá narušila náš 
plán práce, čo nás prinútilo prehodnotiť naše priority s cieľom zabezpečiť kontinuitu činností 
a zároveň zaistiť bezpečnosť členov a zamestnancov. Keďže sa situácia vystupňovala, 
prvoradou prioritou bolo urýchlene poskytnúť všetkým zamestnancom Dvora audítorov 
technické prostriedky na prácu na diaľku. EDA sa tiež musel riadiť pokynmi vnútroštátnych 
orgánov a hoci politika kontinuity činností nebola oficiálne aktivovaná, výbor pre krízové 
riadenie začal pravidelne zasadať s cieľom riadiť a monitorovať celkové riziká, ktorým inštitúcia 
čelí. 

9. Od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa EDA riadi pokynmi luxemburskej 
vlády, hostiteľskej krajiny Dvora audítorov, prostredníctvom širokej škály verejných orgánov. 
Podľa plánu Dvora audítorov na zabezpečenie kontinuity činností bola hlavným takýmto 
orgánom Vysoká komisia pre národnú ochranu. Luxemburská vláda ako celok (vrátane 
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napríklad ministerstva zdravotníctva a Legiluxu) však bola v krízovom režime a komunikovala 
s európskymi inštitúciami.  

10. EDA použil aj širokú škálu informačných zdrojov na posúdenie potenciálneho rizika 
pre kontinuitu svojej činnosti. Patria medzi ne: 

a) špecializované medzinárodné orgány (napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Santé Publique France);  

b) európske medziinštitucionálne siete (napr. medziinštitucionálna lekárska rada (IMB) 
a skupina pre inštitucionálnu bezpečnosť);  

c) neformálna medziinštitucionálna sieť riadenia kontinuity činností;  

d) rada vedúcich pracovníkov administratívnych útvarov v Luxemburgu (CALux);  

e) skupina pre medziinštitucionálnu výmenu informácií a koordináciu. 

11. Technické prostriedky na prácu na diaľku pre všetkých zamestnancov Dvora audítorov 
a externých dodávateľov IT, vrátane potrebnej infraštruktúry, zariadení a licencií, boli zavedené 
už 16. marca. Pracovné podmienky boli rýchlo prispôsobené situácii v oblasti verejného 
zdravia. Práca na diaľku sa stala povinnou pre všetkých zamestnancov, ktorí nie sú zásadne 
nevyhnutní, a strop dní práce na diaľku sa zrušil. Práca na diaľku je odvtedy pravidlom.  

12. Boli prijaté dodatočné opatrenia na zabezpečenie kontinuity činností: 

a) stanovenie mimoriadneho postupu prijímania úradných dokumentov Dvora audítorov; 

b) výrazné zvýšenie ponuky kurzov elektronického vzdelávania, diskusií a prezentácií s cieľom 
prispôsobiť sa 100 % práci na diaľku; 

c) vytvorenie osobitného kódu v AMS pre audítorov, ktorí nemôžu pracovať z dôvodu 
rodinných povinností (napríklad domáca výučba), a poskytnutie osobitných ustanovení 
pre zamestnancov, ktorí majú nezaopatrené deti s osobitnými potrebami. 

13. Administratíva rýchlo prijala nasledujúce opatrenia na ochranu zamestnancov: 

a) zriadenie technickej bunky pre COVID-19 s cieľom poskytovať poradenstvo výboru 
pre krízové riadenie Dvora audítorov; 

b) pozastavenie všetkých služobných ciest do oblastí s vysokým rizikom COVID-19,  

c) zavedenie ochranných opatrení; 

d) rozsiahle zobrazovanie informácií o potrebe dodržiavať hygienické opatrenia 
(napr. oznámenia zamestnancom, plagáty na toaletách v budovách Dvora audítorov) 
s pravidelnými kontrolami zo strany zamestnancov Dvora audítorov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany; 

e) zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na ruky v kľúčových oblastiach troch budov 
Dvora audítorov; 
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f) nainštalovanie ochranných plexiskových panelov v oblastiach s veľkým pohybom 
(napr. na recepcii, servisnej službe DIWI, oddelení pre ľudské zdroje, v jedálni a kaviarni) 
a všetkých spoločných kanceláriách; 

g) obmedzenie prístupu do konferenčných a zasadacích miestností a zabezpečenie 
stravovacích priestorov, aby boli v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami 
a opatreniami na obmedzenie kontaktu; 

h) lepšie čistenie kancelárií a vysokorizikových priestorov (napr. toalety a kľučky na dverách);  

i) ponuka jedla len so sebou v jedálni a kaviarni. 

14. Rýchlo bola zavedená interná krízová komunikácia s cieľom ucelene a transparentne 
informovať zamestnancov o zdravotných rizikách súvisiacich s pandémiou. Riaditeľstvo 
pre ľudské zdroje a generálny tajomník zaslali od začiatku krízy 70 informačných bulletinov 
popri oznámeniach zamestnancom a osobitnej intranetovej stránke o COVID-19. 

15. Náhle narušenie činností spôsobené pandémiou COVID-19 malo vplyv na plnenie 
rozpočtu: interakcie medzi ľuďmi sa stali takmer úplne virtuálnymi, čím sa znížilo využívanie 
niektorých rozpočtových riadkov (ako sú služobné cesty, energie, náklady na tlmočenie, 
publikácie a organizovanie zasadnutí a konferencií). Zároveň vznikli nové potreby obstarávania. 
Rozpočtové orgány umožnili presun nevyužitých rozpočtových prostriedkov s cieľom reagovať 
na nové potreby: zvýšené výdavky na IT, nový prístup do špecifických databáz pre audítorov, 
ochranné zdravotnícke vybavenie a nový projekt investícií do bezpečnosti (viac informácií je 
k dispozícii v správe o plnení rozpočtu na rok 2020). 
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III. Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie 
a všeobecné služby (SG1-DHR)  

16. Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1-DHR) je zodpovedné 
za ľudské zdroje, financie, lekársku službu, bezpečnosť, podujatia a protokol, ako aj za niektoré 
všeobecné služby na Dvore audítorov. Spravuje takmer 89,3 % rozpočtu Dvora audítorov 
(135 981 000 EUR z celkovej sumy 152 237 000 EUR pre celú inštitúciu v roku 2020), najmä 
na platy členov a zamestnancov. 

Rozpočtové riadky 
 

Rozpočtové 
prostriedky 
na rok (EUR) 

Platby 
(EUR) 

% plnenia 
(platby 

z rozpočtových 
prostriedkov) 

Mzdy 126 237 000 123 775 121,27 98,05 % 
Služobné cesty 3 130 000 605 152,96 19,33 % 
Zdravotné a sociálne služby 560 000 264 248,68 47,19 % 
Ostatní zamestnanci 2 067 000 1 604 598,05 77,63 % 
Odborné vzdelávanie 721 000 394 814,04 54,76 % 
Vozidlá/doprava 496 000 333 389,96 67,22 % 
Konzultácie, štúdie a prieskumy 371 000 106 236,95 28,64 % 
Reprezentačné náklady 213 000 31 007,88 14,56 % 
Ostatné administratívne výdavky 2 028 000 1 440 690,57 71,04 % 
Schôdze, podujatia a konferencie 158 000 34 995,35 22,15 % 
SPOLU 135 981 000 128 590 256 94,56 % 

Poznámka: Pre zaokrúhlenie údaj nemusí zodpovedať celkovej sume. 

17. Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila rozpočet na všetky činnosti zamerané 
na verejnosť, ako sú služobné cesty, reprezentačné náklady, zasadnutia a konferencie. 

18. Riaditeľstvo SG1-DHR zohrávalo dôležitú úlohu pri riadení krízy súvisiacej s ochorením 
COVID-19 prostredníctvom lekárskej služby, bezpečnostnej a ochrannej služby, časového 
manažmentu, riadenia služobných ciest a komunikácie so zamestnancami v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 

19. Lekárskej službe sa podarilo rýchlo reorganizovať svoju prácu v súvislosti s prácou 
na diaľku a pokračovať v každodenných administratívnych a lekárskych úlohách, pričom 
zohrávala špecializovanú poradnú úlohu pre inštitúciu a poskytovala pomoc zamestnancom 
v ťažkostiach. Spolu s tímom pre verejné obstarávanie zorganizovala naliehavý postup s cieľom 
dodať Dvoru audítorov osobné ochranné prostriedky na ochranu zamestnancov a splnenie 
luxemburských pravidiel inštitúciou. Lekárska služba tiež zorganizovala očkovanie proti 
sezónnej chrípke pre približne 300 zamestnancov, pričom uplatňovala prísne hygienické 
protokoly.  
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20. Dokonca aj v týchto ťažkých časoch sa SG1-DHR podarilo rýchlo prispôsobiť svoje postupy 
novej situácii a dosiahnuť väčšinu plánovaných cieľov. Jeho hlavnými úspechmi boli: 

a) udržanie miery neobsadených pracovných miest výrazne pod cieľovou hodnotou 3 %, a to 
na 2,34 %; 

b) uskutočnenie 25 výberových konaní na základe oznámenia o voľnom pracovnom mieste 
a vyhlásenie 7 výziev na vyjadrenie záujmu na rôzne pozície; 

c) prispôsobenie postupov pre privítanie nových zamestnancov s novým hybridným 
postupom (kombinácia osobných stretnutí v priestoroch Dvora audítorov a stretnutí cez 
aplikáciu Teams) s účinnosťou od septembra; 

d) vytvorenie portálu pre nových zamestnancov, ktorý sa má spustiť začiatkom roka 2021, 
s cieľom zautomatizovať administratívnu časť procesu privítania zamestnancov. 

21. V nasledujúcej tabuľke je zhrnuté prijímanie zamestnancov Dvorom audítorov. 

 

Počet prijatých zamestnancov 
v roku 2020 

Počet prijatých zamestnancov 
v roku 2019 

Členovia 3 2 
Úradníci 18 17 
Dočasní zamestnanci 21 33 
Zmluvní zamestnanci 20 21 
Vyslaní národní 
experti 3 6 
Stážisti 50 55 
SPOLU 115 134 

 

22. V oblasti odbornej prípravy priniesol rok 2020 zásadnú zmenu: obmedzenie pohybu 
predstavovalo mnoho výziev, zároveň však vytvorilo príležitosti a otvorilo nové možnosti 
pre vzdelávanie. V tejto súvislosti tím odborného vzdelávania začal proces reflexie o tom, ako 
v budúcnosti vykonávať vzdelávanie a rozvoj na Dvore audítorov a spolupracoval s externým 
konzultantom na vypracovaní programu celoživotného vzdelávania pre zamestnancov Dvora 
audítorov. Hlavný vývoj v roku 2020:  

a) rýchly presun na online vzdelávanie po obmedzení pohybu;  

b) nepretržitá diverzifikácia ponúkanej škály vzdelávania; 

c) zohrávanie čoraz významnejšej úlohy pri podpore procesov v oblasti ľudských zdrojov 
a riadenia talentov. 

23. Spolupráca s Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) prebiehala 
v roku 2020 hladko: obidva tímy Dvora audítorov aj Komisie majú rovnaké IT nástroje (Sysper, 
Nap a SAP) na riadenie finančných práv a miezd na diaľku. 

24. Pokiaľ ide o financie, úsilie riaditeľstva bolo zamerané na zabezpečenie dostatočných 
rozpočtových prostriedkov v primeranom čase pre každý rozpočtový riadok na rok 2020. 
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Rozpočet na rok 2021 bol pripravený a predložený včas a SAP úspešne migroval na SAP-HANA 
v septembri 2020. Bezpapierový pracovný postup od faktúry po platbu funguje vo všetkých 
oblastiach.  

25. V článku 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú lehoty na uskutočnenie 
platieb na základe zmluvy. Dodržiavanie týchto lehôt sa monitoruje prostredníctvom 
účtovného a riadiaceho informačného systému. V roku 2020 bol priemerný čas potrebný 
na vykonanie takýchto platieb 11 dní (v porovnaní s 11,2 dňami v roku 2019). V roku 2020, 
rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, príjemcovia týchto platieb nepožadovali úroky 
z omeškania. 

26. Zamestnanci bezpečnostnej služby sa zamerali najmä na zabezpečenie kontinuity činností 
počas krízy, pričom naďalej vykonávali svoje každodenné úlohy: kontrola prístupu do budov 
a zabezpečenie neustálej kontroly všetkých technických zariadení. 

27. S cieľom dodržiavať vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochorenia COVID-19 tím 
pre podujatia, návštevy a protokol preskúmal a upravil svoje postupy: podujatia sa môžu 
organizovať na mieste aj v hybridnom formáte (kombinácia na mieste a na diaľku). 
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IV. Riaditeľstvo pre informácie, pracovné 
prostredie a inovácie (SG2-DIWI) 

28. Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (DIWI) je zodpovedné 
za digitálne (IT zariadenia, služby a prístroje) a fyzické pracovné prostredie na Dvore audítorov 
(budovy, technické zariadenia, kancelárie a logistika). Spravuje aj knižnicu Dvora audítorov. 

29. V oblasti IT bol rok 2020 výrazne poznačený krízou spôsobenou ochorením COVID-19. 
DIWI zabezpečilo všetkým používateľom (vrátane externých dodávateľov) riešenie pre prístup 
k práci na diaľku od prvého dňa obmedzenia pohybu. Od projektu „Laptopy pre každého“ 
v roku 2013 sú všetci zamestnanci Dvora audítorov schopní pracovať na diaľku pomocou 
prenosných počítačov a zariadení OTP na pripojenie. Na základe nového rozhodnutia o práci 
na diaľku z roku 2019 boli neobmedzené licencie VPN dodatočne zakúpené a aktivované už 
11. marca 2020. Do 16. marca, odkedy je práca na diaľku povinná pre zamestnancov Dvora 
audítorov a externých poskytovateľov služieb, boli všetci užívatelia plne vybavení, IT 
infraštruktúra bola zmodernizovaná a boli aktivované licencie na podporu zvýšeného počtu 
simultánnych pripojení.  

30. SG2-DIWI takisto veľmi rýchlo zaviedlo aplikáciu Microsoft Teams s cieľom uľahčiť 
spoluprácu – a najmä videokonferencie – interne, ako aj s externými zainteresovanými 
stranami. Boli vypracované nové riešenia pre hybridné zasadnutia, najmä pre zasadnutia Dvora 
audítorov a Správneho výboru. Na takéto hybridné zasadnutia bola prispôsobená konferenčná 
miestnosť a ďalšie miestnosti boli prispôsobené na tlačové konferencie, webináre, odbornú 
prípravu a iné podujatia vrátane tlmočenia jazykov.  

31. Okrem pandémie sa v roku 2020 konsolidovali činnosti súvisiace s digitálnym auditom: 

a) ECAlab uverejnil svoju správu o činnosti; 

b) bolo uverejnené vydanie časopisu EDA o veľkých dátach a digitálnom audite; 

c) dosiahol sa pokrok v oblasti digitálnej transformácie auditu výkonných agentúr;  

d) ECALab sa podieľal na 12 audítorských úlohách;  

e) bola spustená nová platforma na výmenu poznatkov a spoluprácu s názvom Technológie 
a inovácie pre audit (TINA) na vytváranie sietí medzi Dvorom audítorov a najvyššími 
kontrolnými inštitúciami členských štátov EÚ. 

32. Riaditeľstvo SG2-DIWI takisto prispelo k činnostiam Výboru pre digitálne riadenie, a to 
najmä k poradným skupinám a príprave plánu rozvoja, ako sa požadovalo. Nový intranet, ktorý 
bol sprístupnený v januári, sa stal jednotným portálom pre prístup k digitálnym službám 
a informáciám na Dvore audítorov. To uľahčilo vytvorenie aplikácií pre mobilné zariadenia 
a lepší prístup k informáciám na Dvore audítorov. 

33. BibliotECA-discovery, nový systém správy knižnice spustený v apríli, a AWARE, platforma 
Dvora audítorov pre metodiku a usmernenia spustená v máji, sú kľúčovými novými systémami 
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na uľahčenie riadenia poznatkov na Dvore audítorov spolu s 31 vedomostnými uzlami 
podporovanými lokalitami spolupráce Sharepoint. 

34. Osobitná pozornosť sa venovala kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zaviedli nástroje 
na zlepšenie nášho monitorovania a prevencie a na zabezpečenie kontinuity činností. Hodnota 
99,97 % sa dosiahla v prípade KPI týkajúceho sa „dostupnosti kritických systémov“. V tejto 
oblasti bol vybraný nový systém na monitorovanie bezpečnosti a sledovanie hrozieb, ako 
aj softvér na ochranu pred hrozbami pre korporátne mobilné zariadenia. Uskutočnilo sa 
niekoľko webinárov na zvyšovanie informovanosti, ktoré sa zaoberali otázkami, ako je 
bezpečnosť IT pri práci na diaľku. Nástroje Dvora audítorov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
boli modernizované tak, aby boli chránené pred zistenými zraniteľnými miestami. 

35. Pokiaľ ide o infraštruktúru budov, začala sa renovácia budovy K2, dokončil sa vchod 
do garáže budovy K3 a včas sa získala opätovná certifikácia EMAS. Tím pre zariadenia pripravil 
operáciu „späť do budovy“, ktorej úspech sa potvrdil získaním značky „bezpečná zóna 
COVID-19“ v októbri 2020. 

36. Ďalšou výzvou bolo zorganizovať do polovice júna možnosť návratu do priestorov Dvora 
audítorov, čo zahŕňalo novú analýzu rizík, nové postupy, nové opatrenia, ako aj poskytovanie 
digitálnych riešení na zabezpečenie kontinuity rozhodovacieho procesu Dvora audítorov: 
prístup k dokumentom, neformálne videozasadnutia a hybridné zasadnutia, elektronické 
hlasovanie. 

37. SG2-DIWI spravuje 9,7 % rozpočtu EDA. V roku 2020 využilo rozpočtové prostriedky 
nasledovne:  

Rozpočtové riadky 
 

Rozpočtové 
prostriedky na rok 

(EUR) 
Platby 
(EUR) 

% plnenia 
(platby z rozpočtových 

prostriedkov) 
Informačné technológie 10 093 000 5 561 329,26 55,10 % 
Knižnica a archívy 590 000 433 005,89 73,39 % 
Budovy a zariadenia 4 038 000 1 971 591,57 48,83 % 
SPOLU 14 721 000 7 965 927 54,11 % 

Poznámka: Pre zaokrúhlenie údaj nemusí zodpovedať celkovej sume. 

38. V rámci budov a zariadení sa prenosy týkali upratovania a údržby (782 975 EUR), 
bezpečnosti a stráženia budov (569 018 EUR) a spotreby energie (206 273 EUR). V rámci 
informačných technológií sa do roku 2021 preniesli 4 732 154 EUR na pokrytie plánovaných 
platieb na kľúčové IT projekty. Pokiaľ ide o knižnicu, prenesená bola suma 156 994 EUR. 
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V. Riaditeľstvo pre preklad, jazykové služby
a publikácie (SG3-TLSPD)

39. V roku, ktorý dramaticky zasiahla kríza spôsobená ochorením COVID-19, pokračovala
práca bez výrazného narušenia a napriek osobitným opatreniam TLSPD úspešne preložilo
a uverejnilo všetky produkty požadované v priebehu roka. V požadovanom termíne dokončilo
97,71 % prekladov – výrazne nad ukazovateľom výkonnosti na úrovni 95 %.

40. V roku 2020 predstavoval celkový výstup preložených a zrevidovaných strán TLSPD
234 414 strán v porovnaní s 223 468 stranami v roku 2019, čo predstavuje nárast o 4,90 %
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Počet interne preložených strán sa zvýšil o 8,90 %, čo
kompenzovalo 7,12 % zníženie počtu externe preložených strán. Je to zrejme najmä v dôsledku
obmedzenia pohybu a nižšiemu počtu dní dovolenky zamestnancov, čo umožnilo vykonať viac
práce interne. Celkový počet prijatých formulárov žiadostí o preklad bol 2 862 (nárast z 2 489
v roku 2019).

41. Prekladatelia naďalej zohrávajú dôležitú úlohu v audítorských činnostiach, najmä
v podobe jazykovej podpory počas audítorských návštev a dôkladnej editorskej a redakčnej
podpory v angličtine prakticky pre všetky publikácie Dvora audítorov. Tím anglických
jazykových služieb (ELS) je teraz kľúčovým hráčom vo všetkých fázach prípravy správy, od
vypracovania podkladových dokumentov k auditu až po revidovanie tlačových správ, v ktorých
sa oznamuje uverejnenie konečného produktu. Pokiaľ ide o výročné správy, člen ELS sa tiež
pravidelne zúčastňuje na námietkových konaniach ku každej kapitole s cieľom poskytnúť
jazykový príspevok k vyvíjajúcemu sa zneniu.

42. Riaditeľstvo SG3-TLSPD spravuje menej než 1 % rozpočtu Dvora audítorov. V roku 2020
využilo tieto rozpočtové prostriedky nasledovne:

Rozpočtové riadky 
Rozpočtové 

prostriedky na rok 
(EUR) 

Platby 
(EUR) 

% plnenia 
(platby 

z rozpočtových 
prostriedkov) 

Extermalizácia 
a medziinštitucionálna spolupráca 657 000,00 414 026,77 63,02 % 
Tlmočníci 232 000,00 20 924,00 9,02 % 
Uverejňovanie 271 000,00 88 423,32 32,63 % 
SPOLU 1 160 000 523 374 45,12 % 

Poznámka: Pre zaokrúhlenie údaj nemusí zodpovedať celkovej sume. 

43. Pandémia zastavila osobné stretnutia, a tým aj využívanie tlmočníkov. Nevyužitý rozpočet
v oblasti uverejňovania bol presunutý na pokrytie naliehavých potrieb v iných oblastiach, ako
sú IT a lekárska služba.
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VI. Obstarávanie v rámci generálneho sekretariátu 
44. V roku 2020 EDA použil rokovacie konanie podľa bodu 11.1 písm. c) prílohy I k nariadeniu 
o rozpočtových pravidlách na uzatvorenie jednej zákazky s hodnotou nad 60 000 EUR. Táto 
zákazka sa týkala nákupu vybraných osobných ochranných prostriedkov v celkovej hodnote 
123 090,20 EUR. Luxemburská vláda zaviedla povinnosť nosiť rúška na všetkých verejných 
miestach, pri činnostiach v uzavretých priestoroch a vo verejnej doprave. EDA sa rozhodol 
urýchlene zakúpiť osobné ochranné prostriedky, aby bol dobre vybavený na prípadné 
opätovné otvorenie svojich budov (koniec mája/polovica júna 2020) a zabránil šíreniu 
ochorenia COVID-19 v priestoroch.  

45. EDA zaslal výzvu na predkladanie ponúk siedmim spoločnostiam. Iba dve z pozvaných 
spoločností odpovedali. Zákazka vo výške 123 090 EUR bola zadaná spoločnosti Praxisdienst 
GmbH.  

46. Ročný zoznam zákaziek vrátane zákaziek s hodnotou od 15 000 EUR do 60 000 EUR 
uzavretých na základe rokovacieho konania bude k dispozícii na webovom sídle EDA najneskôr 
do 30. júna 2021. 

47. Všetky rokovacie konania podliehali prísnym postupom vnútornej kontroly Dvora 
audítorov, čím sa zabezpečila zákonnosť, správnosť a správne finančné riadenie. 
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VII. Efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej 
kontroly generálneho sekretariátu 

7.1 Systémy vnútornej kontroly generálneho sekretariátu a hlavné 
zmeny v roku 2020 

48. Generálny sekretariát pôsobí v právnom rámci, ktorý zahŕňa: 

o nariadenie o rozpočtových pravidlách,  

o služobný poriadok,  

o rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov,  

o rokovací poriadok Dvora audítorov, 

o vnútorné predpisy o plnení rozpočtu,  

o chartu úloh a zodpovedností povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním,  

o všetky rozhodnutia týkajúce sa využívania ľudských, materiálnych a finančných zdrojov 
Dvora audítorov. 

49. V roku 2020 bol rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov aktualizovaný po revízii 
nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2018 a po tom, ako Výbor sponzorských 
organizácií komisie Treadway uverejnil novú verziu Vnútorná kontrola – integrovaný rámec 
(„rámec COSO“). Revidovaný rámec sa mení zo systému založeného na normách na systém 
založený na zásadách, ktorý kladie väčší dôraz na odborný úsudok. Rámec vnútornej kontroly 
podstatne nezmenil systémy vnútornej kontroly generálneho sekretariátu, ale položil väčší 
dôraz na primerané posúdenie a oznamovanie nedostatkov vnútornej kontroly vo finančných 
aj nefinančných procesoch. 

50. Systém vnútornej kontroly Dvora audítorov pozostáva z postupov (na základe COBIT 5 
pre DIWI), dohľadu zo strany vedenia, preventívnych a zisťovacích kontrol a automatizovaných 
kontrol zabudovaných v informačných systémoch zahŕňajúcich všetky hlavné procesy 
generálneho sekretariátu. Zabezpečuje zákonnosť, správnosť a správne finančné riadenie 
a uľahčuje dosahovanie operačných cieľov každého riaditeľstva. V roku 2020 zostala 
organizačná štruktúra administratívy stabilná a niekoľko vykonaných zmien bolo včas 
oznámených; systém vnútornej kontroly sa v roku 2020 výrazne nezmenil. 

51. Procesy finančnej činnosti sa riadia pomocou SAP, čo umožňuje riadne oddelenie 
povinností medzi začatím, overovaním a validáciou zo strany povoľujúceho úradníka. Systém 
zahŕňa rozpočtové riadenie, rezervácie finančných prostriedkov, záväzky, objednávky na nákup 
a kontrolu zmlúv a faktúr v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a vnútornými 
pravidlami a postupmi Dvora audítorov. Takisto zabezpečuje automatizované kontroly 
na predchádzanie chybám pri spracúvaní finančných údajov. Okrem toho zamestnanci, ktorí 
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iniciujú procesy, a tí, ktorí vykonávajú overovanie, dodržiavajú kontrolné zoznamy s cieľom 
posúdiť súlad s nariadením o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o rozpočtové záväzky 
a platobné príkazy. 

52. SG1-DHR a SG2-DIWI vytvorili plán kontrol na hodnotenie dodržiavania nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a rozhodnutí Dvora audítorov a na monitorovanie plnenia 
operačných cieľov každého riaditeľstva. Systém kontroly SG3-TLSPD sa zameriava na kvalitu 
prekladov. 

53. V pláne kontrol SG1-DHR na rok 2020 sa zohľadnili dôsledky pandémie COVID-19 a bol 
stanovený na základe analýzy rizík z roku 2020, zistení z kontrol vykonaných v roku 2019, 
diskusií s PMO a odporúčaní interných a externých audítorov. Plán kontrol ex post sa zameriava 
najmä na finančné riziká, keďže za väčšinu rozpočtu Dvora audítorov zodpovedá SG1-DHR. 
Kontroly ex post sa vzťahujú na: 

1) zákonnosť a správnosť platieb vykonaných v rozpočtových riadkoch riadených riaditeľom; 

2) služobné cesty zlikvidované PMO na základe príručky Dvora audítorov o služobných 
cestách a rozhodnutia Dvora audítorov o jeho uplatňovaní; 

3) cestovné lístky vystavené cestovnou kanceláriou, ktoré neboli využité; 

4) dodatočné krížové kontroly výdavkov členov na služobné cesty a reprezentáciu s cieľom 
zistiť možné dvojité úhrady stravovania a sledovať spotrebu paliva služobných vozidiel; 

5) presnosť a úplnosť dokumentov v osobných spisoch zamestnancov; 

6) neprítomnosť a pracovný čas zamestnancov; 

7) pokladničnú hotovosť. 

54. Kontroly ex ante sa týkajú výdavkov členov na služobné cesty a reprezentáciu. Plán sa 
vzťahuje aj na kontroly PMO týkajúce sa miezd Dvora audítorov a finančných práv jeho 
zamestnancov. 

55. Plán kontrol ex post SG2-DIWI na rok 2020 vychádzal z výsledkov preskúmania zoznamu 
rizík v roku 2021, posúdenia zrelosti procesu z roku 2019 a následnej kontroly opatrení 
prijatých na základe odporúčaní vnútorného auditu. Zohľadňuje aj kontroly vykonané 
externým audítorom v rámci každoročného preskúmania IT. Plán kontrol zahŕňal štyri body: 

1) systém riadenia fyzického prístupu do budov Dvora audítorov; 

2) riziko straty interných znalostí a vyčerpania znalostí; 

3) dodržiavanie stropu 15 000 EUR pre zákazky s nízkou hodnotou; 

4) doklad o doručení v prípade nákupov uskutočnených od začiatku obmedzenia pohybu 
a práce na diaľku. 
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56. Na SG3-TLSPD sa kontroly týkajú otázok kvality prekladov a v prípade negatívneho 
hodnotenia sa ukladajú sankcie. Vzhľadom na jednoduchú povahu výdavkov v tejto oblasti sa 
neplánovali finančné kontroly ex post. Všetky výdavky sú založené na medziinštitucionálnych 
zmluvách o nákupe alebo smerujú k medziinštitucionálnym nástrojom externého zadávania. 

7.2 Prehľad riadenia rizík a vplyvu ochorenia COVID-19 na analýzu rizík 

57. Ročný cyklus vnútornej kontroly generálneho sekretariátu zahŕňa každoročné 
preskúmanie hodnotenia rizík každého riaditeľstva. Tieto preskúmania vedú k vypracovaniu 
akčných plánov riadenia rizík, ktoré sa zohľadňujú pri navrhovaní a vykonávaní kontrol ex ante 
aj ex post. Výsledky týchto kontrol sa zas zohľadňujú vo výročnom vyhlásení povoľujúceho 
úradníka vymenovaného delegovaním vo výročnej správe o činnosti, ako aj pri hodnoteniach 
rizík v nasledujúcom roku. Pri navrhovaní systémov vnútornej kontroly sa náležite zohľadňuje 
aj nákladová účinnosť. 

58. V rámci hodnotiaceho cyklu v roku 2020 sa pôvodne identifikovali tieto prierezové riziká 
v rámci troch riaditeľstiev generálneho sekretariátu: 

a) situácia v súvislosti s brexitom, ktorá vedie k obmedzeniu zdrojov alebo iným negatívnym 
vplyvom; 

b) nedodržiavanie nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

c) závislosť od externalizácie, a to aj voči Komisii; 

d) záležitosti spojené so zamestnancami: problémy s odhadom budúcich potrieb prijímania 
zamestnancov alebo prilákaním a udržaním zamestnancov; manažéri prekladu neschopní 
viac zabezpečovať kvalitu; 

e) nedodržiavanie nariadenia o ochrane údajov alebo porušenie ochrany údajov; 

f) problémy s IT nástrojmi; 

g) riadenie znalostí: neschopnosť udržiavať alebo rozvíjať primerané interné znalosti. 

59. Túto analýzu, vykonanú v roku 2019, zatienila pandémia ochorenia COVID-19 v marci 
2020; SG1-DHR a SG2-DIWI aktualizovali svoje zoznamy rizík. SG3-TLSPD nemuselo zrevidovať 
svoje hodnotenie rizík. 

60. SG1-DHR, ktoré je zodpovedné za bezpečnostné a zdravotné opatrenia, pridalo nové 
riziko: riziko nákazy zamestnancov na pracovisku. Toto riziko sa vyhodnotilo ako nízke 
za predpokladu, že sa dodržia odporúčania oznámené luxemburskou vládou na kontrolu 
pandémie, a že sa zabezpečia primerané pomôcky (napr. rúška a dezinfekčné prostriedky rúk). 
Ostatné riziká na zozname DHR sa nezmenili, aj keď tímy hĺbkovo riešili problémy vyplývajúce 
z pandémie COVID-19. 

61. SG2-DIWI, ktoré je zodpovedné za rozsiahle projekty v oblasti IT a budov, zahrnulo 
do svojho zoznamu rizík v roku 2020 kritické riziká, čo odrážalo jeho súčasnú neistotu. 
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Všeobecné riziko nestability v hospodárstve a politickej situácii (v dôsledku brexitu), ktoré bolo 
predtým posúdené ako kritické, bolo aktualizované s cieľom zohľadniť COVID-19. Doplnilo sa 
nové riziko týkajúce sa vplyvu pandémie COVID-19 na projekt budovy K2, keďže súčasné 
okolnosti ohrozujú včasné dokončenie renovačných prác. 

62. SG3-TLSPD nemuselo zrevidovať svoje hodnotenie rizík. Jeho zoznam rizík sa zameriava
na otázky kvality alebo nástroje súvisiace s prekladom alebo uverejňovaním.

7.3 Preskúmanie efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly 

63. V januári 2021 všetky riaditeľstvá preskúmali výsledky svojich kontrol ex ante a ex post a 
aktualizovali svoje posúdenia rizík a akčné plány riadenia rizík. Kontrolami ex post sa nezistili 
závažné nedostatky v systémoch vnútornej kontroly. Riaditelia tiež preskúmali stav všetkých 
nedoriešených odporúčaní vnútorného auditu, aby sa zabezpečilo, že sa vykonajú
v požadovaných lehotách. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním preskúmal informácie 
uvedené v správach o vnútorných kontrolách zostavených všetkými riaditeľmi pred podpísaním 
svojho vyhlásenia v súlade s článkom 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

64. Pri kontrolách ex ante DHR týkajúcich sa služobných ciest členov sa zaznamenal pokles 
počtu služobných ciest (o 76,5 % v porovnaní s rokom 2019). Rovnaký trend bol zaznamenaný aj 
v prípade nákladov na reprezentáciu členov a služobných ciest vodičov. Kontrolami ex ante 
typu paliva a spotreby paliva služobných vozidiel sa neodhalili žiadne problémy.

65. Na DHR sa kontrolami ex post v SAP na vzorke 120 náhodne vybraných platieb z 1 270 
platieb odhalilo 12 chýb. V prípade troch platieb pravidlo „právny záväzok nepredchádza 
finančnému záväzku“ nebolo dodržané. Ostatné chyby súviseli s oneskorenými platbami 
spôsobenými najmä dodávateľmi. Tímy poznajú postupy spracovania obstarávania a platieb a 
kontext práce na diaľku nemal žiadny vplyv na riadenie prevádzkových procesov. Platby sa 
vykonávajú zákonne a presne a prikladá sa k nim príslušná dokumentácia. Systém SAP a jeho 
automatické kontroly a oboznámenosť administratívnych asistentov s týmto nástrojom od 
roku 2008 pomohli udržať prevádzkové procesy počas pandémie ako zvyčajne.

66. Celkovo boli zistenia kontrol ex post PMO pozitívne. Kontroly ex ante týkajúce sa 
finančných práv neodhalili osobitné problémy. Podobné prídavky vyplatené z iných zdrojov sa 
zvyčajne správne odpočítali od rodinných prídavkov. Kontroly 232 vyhlásení o návšteve školy 
viedli k zrážke platov len v troch prípadoch. Všetky nezrovnalosti v analýze rozdielov
v odmeňovaní boli vysvetlené a odôvodnené za predchádzajúcich 12 mesiacov.

67. Ani kontrolami DHR sa nezistili závažné problémy s likvidáciou služobných ciest zo strany 
PMO. Väčšina zistených chýb sa týkala výpočtu denných príspevkov a preplatenia cestovných 
výdavkov na služobné cesty so súkromnými opatreniami. Tak ako každý rok, zistenia z kontrol 
služobných ciest sa oznámia zamestnancom a tentoraz k nim budú priložené usmernenia
k podporným dokumentom, ktoré sa majú uložiť ako príloha v MIPS.

68. Z našej analýzy validácie príkazov na služobné cesty a výkazov nákladov vyplýva, že 
povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním sa správne riadili rozhodnutiami Dvora 
audítorov.
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Okrem toho bolo po odchode člena alebo zamestnanca potvrdených len 20 služobných ciest: 
tie sú zahrnuté v zozname výnimiek Dvora audítorov pod bodom „právny záväzok 
nepredchádza finančnému záväzku“.

69. Správu spisov zamestnancov ovplyvnilo obmedzenie pohybu a následné všeobecné
podmienky práce na diaľku. V januári 2021 PMO zaslal Dvoru audítorov osobné dokumenty,
ktoré dostal od zamestnancov, aby ich doplnil do ich osobných spisov. Odteraz je zavedený
nový postup.

70. Kontroly ex ante finančných transakcií vykonané SG2-DIWI v SAP odhalili tiež menej chýb
ako v minulom roku. Z 2 058 transakcií v SAP vrátane objednávok, žiadostí o platbu a faktúr
bolo vrátených na opravu len 35 transakcií. Hlavnými dôvodmi boli problémy s dokumentáciou,
chýbajúce informácie v objednávke alebo chyby pri kontrolách faktúr.

71. Vykonalo sa preskúmanie zákaziek s veľmi nízkou hodnotou s cieľom overiť súlad
s nariadením o rozpočtových pravidlách (bod 14.4 prílohy I). Kontrolami ex post sa nezistili
významné zlyhania či nedostatky v obstarávaní s veľmi nízkou hodnotou a zistilo sa, že sa
dodržala prahová hodnota 15 000 EUR.

72. Kontroly ex post vykonané SG2-DIWI ukázali najmä to, že systém Zeus, ktorý riadi fyzický
prístup do budov Dvora audítorov, je kriticky ohrozený a je potrebné nahradiť ho. Zlyhanie
jedného komponentu by mohlo viesť k vypnutiu časti systému bez akejkoľvek možnosti jeho
opravy.

73. V rámci preskúmania prenosu znalostí sa zistili spôsoby, ako tento proces zlepšiť. Jedným
z kľúčových bodov je zapojenie manažéra do organizovania odovzdania a dohľadu nad jeho
dosiahnutím.

74. Kontrolami ex post kvality prekladov, ktoré vykonalo SG3-TLSPD, sa neodhalili závažné
problémy, ktoré by si vyžiadali zásadné zmierňujúce opatrenia.

7.4 Záver o systémoch vnútornej kontroly generálneho sekretariátu 

75. Kontroly ex ante a ex post za rok 2020 ukazujú, že systém vnútornej kontroly generálneho
sekretariátu funguje efektívne a primerane a že finančné a nefinančné riziká sú pod kontrolou
jeho riaditeľstiev. Pri kontrolách sa zistilo najmä niekoľko nevýznamných chýb, ako aj potreba
zrevidovať niektoré postupy alebo nahradiť IT nástroje. IAS považuje nákladovú účinnosť
kontrol generálneho sekretariátu za uspokojivú, pričom tejto úlohe sa venuje spolu
14,7 ekvivalentu plného pracovného času (vrátane 0,2 ekvivalentu plného pracovného času
v PMO). Preskúmaním sa takisto preukazuje spoľahlivosť systému riadenia, ktorý je založený
na integrovanom softvéri a zahŕňa významnú úroveň automatických kontrol.

76. Celkový záver správy IAS o vnútornej kontrole je pozitívny: v prípade väčšiny
vysokorizikových oblastí práce generálneho sekretariátu sú zavedené spoľahlivé kontroly
a zachovalo sa rozdelenie povinností medzi rôznymi zamestnancami v súvislosti s kontrolami
ex ante a ex post. Nezistili sa žiadne závažné nedostatky.
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VIII. Následná kontrola rozhodnutia o udelení 
absolutória za rok 2018 

77. 13. mája 2020 Európsky parlament udelil absolutórium1 za plnenie rozpočtu za rozpočtový 
rok 2018. Ďalej sa uvádza prehľad následnej kontroly pripomienok uvedených v tomto 
rozhodnutí o absolutóriu. 

Audit administratívnych výdavkov (body 5 a 15 rozhodnutia 
o absolutóriu) 

78. Bod 5: Chybovosť v prípade administratívnych výdavkov je už niekoľko rokov pod prahom 
významnosti a audítorské riziko v tejto oblasti sa považuje za nízke. Naše audítorské zdroje 
prideľujeme na základe celkového posúdenia rizika na oblasti, ktoré sú viac náchylné na chyby, 
na účely nášho vyhlásenia o vierohodnosti. 

79. Naša audítorská práca na účely vyhlásenia o vierohodnosti v prípade administratívnych 
výdavkov však už niekoľko rokov zahŕňa viac než len preskúmanie reprezentatívnej vzorky 
transakcií, systémov vnútornej kontroly a výročných správ o činnosti a iných mechanizmov 
riadenia. Hoci táto práca už zahŕňa širokú škálu tém, v rámci vyhlásenia o vierohodnosti za rok 
2018 sme analyzovali aj postupy verejného obstarávania prác a služieb súvisiacich 
s bezpečnosťou ľudí a priestorov. Našou dodatočnou témou za rok 2019 bolo zvýšenie počtu 
zmluvných zamestnancov a súvisiace platby vo všetkých inštitúciách a orgánoch od roku 2012 
do roku 2018. Ďalší aspekt, ktorý sme preskúmali za rok 2019 v oblasti systémov vnútornej 
kontroly, boli systémy dohľadu a kontroly Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 
Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Toto preskúmanie je 
prvým v cykle, ktorý sa bude týkať všetkých inštitúcií a orgánov. 

80. Domnievame sa, že rôzne zložky uvedenej práce povedú k tomu, že EDA preskúma 
nedostatky v administratívnych výdavkoch každej inštitúcie v priebehu niekoľkých rokov. Tento 
prístup je plne v súlade s rizikovým profilom oblasti auditu administratívnych výdavkov. 

81. Bod 15: Počet preskúmaných transakcií je reprezentatívny pre tento okruh VFR a odráža 
riziko v tejto oblasti. Výrazné zvýšenie počtu transakcií v tejto oblasti by si vyžadovalo 
dodatočné zdroje, ktoré nemusia byť úmerné riziku. Okrem odpovede na bod 5 by sme však 
chceli poukázať na to, že na účely vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020 sme zvýšili vzorku 
transakcií za okruh 5 VFR na 48.  

82. Je potrebné tiež pripomenúť, že v rámci našich auditov výkonnosti a auditov zhody 
pravidelne skúmame osobitné témy v tejto oblasti. Preskúmali sme napríklad správu budov 
(osobitná správa č. 34/2018), vykonávanie revízie služobného poriadku z roku 2014 (osobitná 
správa č. 15/2019) a verejné výberové konania a výberové procesy úradu EPSO (osobitná 
správa č. 23/2020). 

                                                           
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2019/2059 (DEC). 
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83. Pokiaľ ide o predloženie nezávislej výročnej správy o inštitúciách EÚ (ako to robíme 
v prípade agentúr EÚ), chceli by sme zdôrazniť, že v zmluve sa vyžaduje, aby EDA vydal 
vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa inštitúcií a orgánov, zatiaľ čo v nariadeniach o zriadení 
väčšiny agentúr sa stanovuje, že EDA vydá individuálne audítorské stanovisko. 

Časový rámec postupu udelenia absolutória Dvoru audítorov (bod 7 
rozhodnutia o absolutóriu) 

84. EDA je odhodlaný dodržať lehoty na udelenie absolutória stanovené zákonodarcom. Ak je 
to možné, snažíme sa predložiť naše výročné správy ešte skôr bez toho, aby to ohrozilo kvalitu 
našej audítorskej práce. 

Výdavky Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) 
(bod 8 rozhodnutia o absolutóriu) 

85. Suma zaplatená za služby PMO bola 216 732 EUR v roku 2017, 268 610 EUR v roku 2018 
a 293 238 EUR v roku 2019. Podobne ako v roku 2017 a 2018 služby zahŕňali dôchodky, 
pridelené rozpočtové prostriedky, finančné práva, mzdové náklady a služobné cesty členov 
a zamestnancov Dvora audítorov. Pre vyššie náklady v roku 2018 existujú dva dôvody: i) 
1. marca 2017 sme externe poverili PMO riadením služobných ciest a ii) v roku 2018 sa zvýšil 
počet uskutočnených služobných ciest. Mierny nárast nákladov na služby PMO v roku 2019 
možno vysvetliť zvýšením ceny za služby (2 %) a miernym nárastom činnosti (viac súborov 
spracovaných PMO). Čísla uvedené v bode 8 rozhodnutia o absolutóriu odrážajú výšku 
rozpočtu. Na začiatku roka 2021 sa rozpočtový riadok 1655 presunul na Komisiu, aby mohla 
priamo konať ako rozpočtový orgán. EDA už neplatí faktúry PMO. 
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Používanie služobných vozidiel (bod 10 rozhodnutia o absolutóriu) 

86. Od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel sme zaznamenali významné úspory nákladov 
spojených s používaním služobných vozidiel. Dokazuje to zníženie dodatočných nákladov 
na preplatenie používania vozidiel na iné účely ako na plnenie povinností. 

Ilustrácia 2 – Fluktuácia v náhrade poplatkov za služobné vozidlá 
(od roku 2016 do roku 2020)  

 
Zdroj: SG1-DHR. 

87. Na spotrebe paliva sa tiež zaznamenali výrazné úspory. Rok 2020 bol však výnimočným 
rokom vzhľadom na zdravotnú situáciu a cestovné obmedzenia. 

Ilustrácia 3 – Výdavky na palivové karty (od roku 2013 do roku 2020) 

 
Zdroj: SG1-DHR. 

88. Pokiaľ ide o používanie služobných vozidiel na súkromné účely, v roku 2020 nedošlo 
k žiadnej zmene. 

12 210 EUR 3 539 EUR 2 809 EUR 833 EUR 96 EUR

-71 % -21 % -70 % -88 %

= hodnota z predchádzajúceho roka
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti (bod 11 rozhodnutia o absolutóriu) 

89. V januári 2021 EDA prijal novú stratégiu na obdobie 2021 – 2025. V súčasnosti uvažujeme 
o potrebe prehodnotiť naše ukazovatele výkonnosti a/alebo ich ďalej zosúladiť s našimi 
strategickými cieľmi. V tejto súvislosti preskúmame aj najlepší spôsob merania pridanej 
hodnoty našej práce pre naše inštitucionálne zainteresované strany, t. j. Európsky parlament, 
Radu a národné parlamenty. 

90. V období rokov 2018 – 2020 sme prostredníctvom prieskumov zhromaždili názory našich 
zainteresovaných strán o vplyve a užitočnosti našich správ. Tieto prieskumy sme zaslali 
všetkým adresátom našich správ, ako sú poslanci Európskeho parlamentu a sekretariáty 
výborov Európskeho parlamentu. Výsledky sme uverejnili v našich správach o činnosti. 
V roku 2020 75 % respondentov uviedlo, že vplyv EDA bol veľmi vysoký alebo vysoký 
(2019: 81 %, 2018: 78 %). Okrem toho 84 % respondentov považovalo prácu EDA za veľmi 
užitočnú alebo užitočnú (2019: 88 %, 2018: 87 %). 

Účasť členov Dvora audítorov (body 17 a 18 rozhodnutia o absolutóriu) 

91. Bod 17: Pravidelne vedieme záznamy o účasti členov na zasadnutiach Dvora audítorov, 
Správneho výboru a komôr. Naša výročná správa o činnosti za rok 2020 po prvýkrát obsahuje 
o tom informácie. V nasledujúcich rokoch budeme naďalej vykazovať štatistické údaje o účasti 
členov. 

92. Bod 18: Členovia Dvora audítorov, podobne ako ostatní na rovnocenných pozíciách 
v iných inštitúciách EÚ, nemajú nárok na dovolenku za kalendárny rok. EDA vo svojich 
interných predpisoch stanovil postup, na základe ktorého člen, ktorý predsedá Dvoru 
audítorov, komore alebo zasadnutiu výboru, musí zaznamenať prítomnosť a neprítomnosť 
členov. Neprítomných členov možno ospravedlniť na základe náležite odôvodnenej písomnej 
žiadosti z osobitných dôvodov: choroba, vážna rodinná situácia, vyššia moc alebo služobná 
cesta. Sekretariát Dvora audítorov vedie register s týmito informáciami a všetkými podpornými 
dokumentmi. 

Etický rámec Dvora audítorov (body 28, 30 a 31 rozhodnutia 
o absolutóriu) 

93. Bod 28: V decembri 2020 sme aktualizovali etický rámec Dvora audítorov pre členov 
s cieľom zohľadniť odporúčania z partnerského preskúmania v oblasti etiky, ktoré v roku 2019 
vykonali najvyššie kontrolné inštitúcie Poľska a Chorvátska, ako aj odporúčania Európskeho 
parlamentu. Od členov Dvora audítorov sa teraz vyžaduje, aby predložili vyhlásenie 
o záujmoch, ktoré by sa malo každoročne obnovovať. Tieto vyhlásenia skúma predseda Dvora 
audítorov za pomoci právnych služieb a v prípade potreby za účasti etického výboru. 

94. Bod 30: V roku 2021 EDA zaktualizuje etický rámec pre všetkých zamestnancov. Revízia 
bude zahŕňať aj informácie a komunikáciu týkajúcu sa etiky. 
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95. Bod 31: Odporúčania uvedené v správe o partnerskom preskúmaní už boli zohľadnené 
pri aktualizácii etického rámca pre členov, ktorý bol prijatý v decembri 2020. EDA v súčasnosti 
pracuje aj na aktualizácii etického rámca pre zamestnancov na základe odporúčaní uvedených 
v správe. O výsledku budeme Európsky parlament včas informovať. 

Rozdelenie pracovného zaťaženia (bod 34 rozhodnutia o absolutóriu) 

96. Na Dvore audítorov sú za rozdeľovanie pracovného zaťaženia zodpovední manažéri. 
Usmernenia k tejto činnosti dostávajú v oficiálnom dokumente, ktorý je „Príručkou na podporu 
rovnakých príležitostí“. Príručka obsahuje časť venovanú vytvoreniu pracovného prostredia 
zameraného na výsledky a ďalšiu časť o spravodlivom zaobchádzaní. Podnecuje manažérov, 
aby sa oboznámili s pracovnými vzormi svojich zamestnancov a zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobili rozdeľovanie práce. Manažéri sa tiež vyzývajú, aby sa obrátili na externú podporu, 
ak člen tímu prestane byť k dispozícii alebo ak zmení pracovné vzory (napr. začne pracovať 
na čiastočný úväzok). V roku 2019 tím odborného vzdelávania začal povinný kurz 
pre manažérov v súlade s touto príručkou. Kurz pokračoval aj v roku 2020. 

97. V roku 2018 a 2019 sa manažéri Dvora audítorov zúčastnili povinnej odbornej prípravy 
v oblasti riadenia zamestnancov pracujúcich na diaľku. Obsah školenia zahŕňal vyvážené 
a spravodlivé rozdeľovanie pracovného zaťaženia. 

98. Ak sa zamestnanci cítia preťažení, môžu sa obrátiť na Výbor zamestnancov, Spoločný 
výbor pre rovnosť príležitostí, lekársku službu, tím ľudských zdrojov, úradníka pre rozmanitosť 
a začlenenie alebo pracovných psychológov Dvora audítorov. 

Rodová vyváženosť (body 40 a 41 rozhodnutia o absolutóriu) 

99. Bod 40: K 31. decembru 2019 tvorili ženy 51 % zamestnancov Dvora audítorov 
(nezmenené od roku 2018). 44,2 % našich audítorov a administrátorov boli ženy (v porovnaní 
so 45 % v roku 2018), čo znamená takmer rovnaký podiel žien a mužov. V nasledujúcich 
tabuľkách sa uvádza zhrnutie vývoja rodovej vyváženosti na riadiacej úrovni v posledných 
rokoch na Dvore audítorov. 

Ilustrácia 4 – Rodová vyváženosť na manažérskej úrovni (od roku 2010 
do roku 2020) 

 
Zdroj: SG1-DHR. 
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Ilustrácia 5 – Rodová vyváženosť na manažérskej úrovni k 31. 12. 2020 
Rozdelenie podľa typu manažéra 

 
Zdroj: SG1-DHR. 

100. Bod 41: V súčasnosti osem z 27 členov Dvora audítorov sú ženy (v porovnaní so štyrmi 
v roku 2016). 

Odborná príprava a spolupráca s univerzitami (bod 43 rozhodnutia 
o absolutóriu) 

101. V roku 2020 sme pokračovali v spolupráci s Lotrinskou univerzitou v Nancy a Metz 
(Francúzsko), Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii (Taliansko) a ďalšími 
poprednými univerzitami. V súčasnosti skúmame možnosť vytvorenia ďalších partnerstiev 
v Nemecku a Holandsku. 

Budova K1 (bod 44 rozhodnutia o absolutóriu) 

102. V roku 2018 sme v spolupráci s luxemburskými orgánmi vypracovali predbežnú štúdiu 
o budove K1. EDA preskúmal rôzne možnosti predložené v júni 2019 a rozhodol začať štúdiu 
uskutočniteľnosti v prvom štvrťroku 2021. Jej výsledky by mali byť k dispozícii do konca júna 
2021. Budeme informovať Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu o všetkých 
riešeniach spolu s rozpočtovými odhadmi. 

103. V auguste 2019 vypadli dva sklenené tabule z fasády budovy K1. Táto nehoda viedla 
k vybudovaniu bezpečnostného okruhu okolo budovy. Začali sme štúdiu s cieľom zhodnotiť 
stav fasády a určiť, aké opatrenia je potrebné prijať. Na základe výsledkov štúdie vykoná EDA 
v roku 2021 niektoré preventívne práce s rozpočtom približne 250 000 EUR. 

Ženy
Muži

14 % 86 % 33 % 67 % 30 % 70 % 40 % 60 %

Audit Administratíva Audit Administratíva

Riaditelia/riaditeľky Hlavní manažéri/hlavné manažérky
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Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (bod 47 rozhodnutia 
o absolutóriu) 

104. Informačné systémy Dvora audítorov sú založené na zásadách pevnej štruktúry, ktoré 
zohľadňujú prístup nákladov a prínosov v súlade s bežnými technológiami obstaranými medzi 
inštitúciami. Na základe týchto kritérií sme sa rozhodli zaviesť softvér s otvoreným zdrojovým 
kódom ako kľúčovú zložku nášho portfólia. Pokiaľ ide o Dvor audítorov ako „poskytovateľa“ 
voľného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, chceli by sme zdôrazniť, že naša činnosť 
v oblasti vývoja softvéru je veľmi obmedzená, keďže uplatňujeme zásadu „opätovne použi 
pred kúpou, uprednostni nákup pred vývojom“. 

Spolupráca s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ (bod 48 rozhodnutia 
o absolutóriu) 

105. EDA sa zúčastňuje na rôznych stálych a ad hoc výboroch a pracovných skupinách, 
v ktorých inštitúcie EÚ spolupracujú, vymieňajú si informácie a osvedčené postupy a podľa 
možnosti vyvíjajú spoločné riešenia. Máme v úmysle využiť všetky príležitosti na spoluprácu 
s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. 
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IX. Vyhlásenie povoľujúceho úradníka 
vymenovaného delegovaním 

Ja, dolu podpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii povoľujúceho 
úradníka vymenovaného delegovaním, týmto:  

o vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné, 

o oznamujem, že som získal primeranú istotu, že: 

— zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel a podľa 
zásad správneho finančného riadenia, 

— zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií a zabezpečujú primerané spracovanie obvinení z podvodu 
alebo podozrení z podvodu, 

— náklady na kontroly a prínosy kontrol sú primerané.  

Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal k dispozícii, 
napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, 
správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho audítora za predchádzajúce rozpočtové roky.  

Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá nie je uvedená v tejto správe a ktorá 
by mohla poškodiť záujmy tejto inštitúcie.  

V Luxemburgu 19. februára 2021. 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Generálny tajomník 
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https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_EN.pdf
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