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Úvod 
1.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor finančních prostředků EU1. V této funkci 
jednáme jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie tím, že pomáháme zlepšovat 
finanční řízení EU. Další informace o naší činnosti naleznete v našich zprávách o činnosti, 
přezkumech a stanoviscích k návrhům nových či aktualizovaných právních předpisů EU a 
k dalším rozhodnutím s významem pro finanční řízení2. 

1.2. V rámci tohoto pověření každoročně prověřujeme účetní závěrky a související příjmy a 
platby všech orgánů, institucí, agentur a dalších subjektů EU3. 

1.3. Tato zpráva přináší výsledky našeho auditu agentur EU a dalších subjektů Unie 
(souhrnně označovaných jako „agentury“) za rozpočtový rok 2020 a další auditní výsledky 
týkající se agentur, které vyplynuly z jiných úkolů, jako jsou zvláštní audity nebo stanoviska. 
Zpráva je strukturována takto: 

o v kapitole 1 se popisují agentury a povaha našich auditů, 

o kapitola 2 obsahuje celkové výsledky našeho ročního auditu a uvádí další auditní výsledky 
a výroky týkající se agentur, 

o kapitola 3 obsahuje prohlášení o věrohodnosti ke každé ze 41 agentur s našimi výroky 
o spolehlivosti jejich účetních závěrek a o legalitě a správnosti souvisejících příjmů a 
plateb a souvisejícími připomínkami a dále veškeré skutečnosti a připomínky, jež tyto 
výroky nezpochybňují. 

1.4. Náš audit agentur za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2020 potvrdil pozitivní 
výsledky z předchozích let. V prohlášeních o věrohodnosti vydaných pro každou agenturu jsme 
předložili:  

o výroky auditora bez výhrad (čistý výrok) o spolehlivosti účetních závěrek všech agentur, 

o výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se 
zakládají účetní závěrky všech agentur,  

                                                             
1 Články 285–287 (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 169–171). 

2 Dostupné na naší internetové stránce: www.eca.europa.eu. 

3 Tři agentury působící v oblasti obrany (Evropskou obrannou agenturu, Ústav Evropské unie 
pro studium bezpečnosti a Satelitní středisko Evropské unie), které jsou financovány 
z příspěvků členských států, nekontroluje Účetní dvůr, ale jiní nezávislí externí auditoři. 

http://www.eca.europa.eu/
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o výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se 
zakládají účetní závěrky všech agentur, kromě agentur ACER, eu-LISA a ENISA, o nichž 
jsme vydali výrok s výhradou. 

1.5. Určité oblasti však lze ještě zlepšit, jak je popsáno v odstavcích obsahujících zdůraznění 
skutečnosti, odstavcích obsahujících jiné skutečnosti a v připomínkách, které nezpochybňují 
výroky auditora. 
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Agentury EU 

Různé typy agentur pomáhají EU navrhovat a provádět politiky 

1.6. Agentury EU jsou právně samostatné subjekty zřízené sekundárními právními 
předpisy, aby prováděly určité technické, vědecké či řídicí úkoly, které napomáhají orgánům EU 
při navrhování a provádění politik. Sídlí v různých členských státech a mohou výrazně 
ovlivňovat oblasti, které mají zásadní význam pro každodenní život občanů EU, jako je zdraví, 
bezpečnost, ochrana, svoboda a spravedlnost. V této zprávě označujeme agentury zkratkami 
jejich plných názvů. Jejich seznam je uveden na začátku zprávy. 

1.7. Agentury EU se člení na tři typy: decentralizované agentury, výkonné agentury 
Evropské komise a další subjekty. Rozdíly mezi nimi popisujeme níže.  

1.8. Počet agentur se během let zvyšoval. Na konci roku 2020 dosáhl 43, jak ukazuje 
obrázek 1.1. Na obrázku je i nejnovější agentura HADEA (Evropská výkonná agentura pro 
zdraví a digitální oblast), která byla zřízena 1. dubna 20214. Současně přestala existovat 
agentura CHAFEA a agentura INEA byla přejmenována na CINEA (Evropská výkonná agentura 
pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) a agentura EASME na EISMEA (Výkonná agentura 
Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky). 

                                                             
4 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 

15.2.2021, s. 9). 
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Obrázek 1.1 – Časová osa a přehled rostoucího počtu agentur 

 
* Některé agentury dříve působily jako mezivládní organizace a měly jiný status. 

Pozn.: roky uvedené na obrázku označují rok, kdy vstoupil v platnost zřizovací akt agentury.  

Zdroj: EÚD. 
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1.9. Všechny výkonné agentury Evropské komise sídlí v Bruselu. Decentralizované agentury 
a další subjekty sídlí po celé EU v různých členských státech, jak je patrné z obrázku 1.2. 
O jejich umístění rozhoduje Rada, případně Rada společně s Evropským parlamentem. 
Prohlášení o věrohodnosti (výrok auditora) týkající se jednotlivých agentur si můžete přečíst 
tak, že kliknete na jméno příslušné agentury v níže uvedeném diagramu.  

Obrázek 1.2 – Umístění agentur v členských státech 

 
Zdroj: EÚD. 
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Decentralizované agentury se zabývají potřebami v oblasti konkrétních 
politik 

1.10. Při přípravě a provádění politik EU, zejména technických, vědeckých, operačních 
nebo regulačních úkolů, hraje důležitou roli 33 decentralizovaných agentur5. Jejich posláním je 
řešit potřeby konkrétních politik a posilovat evropskou spolupráci sdílením technických 
a odborných zkušeností EU a vlád jednotlivých států. Jsou zřízeny na dobu neurčitou nařízením 
Rady nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady. 

Výkonné agentury Evropské komise provádějí programy EU 

1.11. Šest výkonných agentur Evropské komise6 provádí výkonné a operační úkoly 
v souvislosti s programy EU. Tyto agentury se zřizují na dobu určitou. 

Další subjekty mají zvláštní pověření 

1.12. Čtyřmi dalšími subjekty jsou Evropský inovační a technologický institut (EIT), Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO), Zásobovací agentura Euratomu (ESA) a Jednotný výbor 
pro řešení krizí (SRB). EIT, se sídlem v Budapešti, je nezávislým decentralizovaným subjektem 
EU, který za účelem posílení inovační kapacity Unie sdružuje zdroje z oblasti vědy, podnikání 
a vzdělávání a poskytuje grantové financování. Byl založen na dobu neurčitou. EPPO je 
nezávislý subjekt Unie, který má pravomoc bojovat proti trestným činům poškozujícím 
rozpočet Unie. EPPO zahájil činnost 1. června 2021. Agentura ESA v Lucemburku byla zřízena 
Radou na dobu neurčitou s cílem zaručit pravidelné a rovnoměrné zásobování uživatelů v EU 
jadernými palivy v souladu se Smlouvou o Euratomu. SRB v Bruselu je hlavním orgánem 
jednotného mechanismu pro řešení krizí v evropské bankovní unii. Jeho úkolem je zajišťovat 
řádné řešení problémů bank, které jsou v selhání nebo jejichž selhání je pravděpodobné, s co 
nejmenším dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné finance v členských státech EU i jinde. 

                                                             
5 ACER, Úřad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

6 Agentura CHAFEA přestala dne 1. dubna 2021 existovat, EACEA, EASME (EISMEA od 
1. dubna 2021), ERCEA, INEA (CINEA od 1. dubna 2021), HADEA (od 1. dubna 2021) a REA. 
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Agentury jsou financovány z různých zdrojů a z různých okruhů 
víceletého finančního rámce 

1.13. Celkový rozpočet všech agentur (kromě SRB) v roce 2020 činil 3,7 miliardy EUR. 
Odpovídá to 2,2 % souhrnného rozpočtu EU na rok 2020 (2019: 2,2 %), jak je znázorněno na 
obrázku 1.3. 

1.14. Rozpočet SRB na rok 2020 činil 8,1 miliardy EUR (2019: 7,9 miliardy EUR). Skládá se 
z příspěvků úvěrových institucí a některých investičních společností na zřízení Jednotného 
fondu pro řešení krizí a na financování správních výdajů SRB. 

1.15. Rozpočty decentralizovaných agentur a dalších subjektů pokrývají jejich výdaje na 
zaměstnance a správní a operační výdaje. Výkonné agentury provádějí programy financované 
z rozpočtu Evropské komise a jejich vlastní rozpočty (v roce 2020 celkem okolo 273 milionů 
EUR) pokrývají pouze výdaje na zaměstnance a správní výdaje. Rozpočet (prostředky na 
závazky) plněný šesti výkonnými agenturami jménem Evropské komise v roce 2020 dosáhl 
přibližně 14,9 miliardy EUR (2019: 13,9 miliardy EUR). 

Obrázek 1.3 – Finanční zdroje agentur v roce 2020 

 
Zdroj: návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, konečná roční účetní závěrka 
Evropské unie za rok 2019 a výroční zprávy výkonných agentur o činnosti za rok 2020, sestavil EÚD. 

1.16. Většina agentur, včetně všech výkonných agentur, je financována téměř výhradně ze 
souhrnného rozpočtu EU. Ostatní jsou zcela nebo částečně financovány z poplatků a plateb 
odvětvových subjektů a z přímých příspěvků zemí podílejících se na jejich činnosti. Rozdělení 
agentur podle zdroje příjmů ukazuje obrázek 1.4. 
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Obrázek 1.4 – Rozpočty agentur na rok 2020 podle zdroje příjmů 

 
* GSA přijala na rok 2020 opravný rozpočet ve výši 35,4 milionu EUR. Pokud jde o operační činnosti 
financované z účelově vázaných příjmů, opravný rozpočet GSA obsahoval pro rok 2020 položku „pro 
memoria“ a odhad prostředků na závazky ve výši 728,6 milionů a prostředků na platby ve výši 
1 328,7 milionu EUR. Skutečně realizované výdaje z účelově vázaných příjmů činily v roce 
2020 402,1 milionu EUR v hodnotě závazků a 753 milionů EUR v hodnotě plateb. 

Pozn.: nezahrnuje jiné různé příjmy nebo rozpočtové rezervy. 

Zdroj: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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1.17. Obrázek 1.5 uvádí rozpočty agentur na rok 2020. Jsou rozděleny podle typu výdajů 
(hlava I – výdaje na zaměstnance, hlava II – správní výdaje a hlava III – operační výdaje spolu 
s případnými dalšími využitými rozpočtovými hlavami), nikoliv činností. 

Obrázek 1.5 – Výdaje agentur na rok 2020 podle rozpočtových hlav 

 
* GSA přijala na rok 2020 opravný rozpočet ve výši 35,4 milionu EUR. Pokud jde o operační činnosti 
financované z účelově vázaných příjmů, opravný rozpočet GSA obsahoval pro rok 2020 položku „pro 
memoria“ a odhad prostředků na závazky ve výši 728,6 milionu a prostředků na platby ve výši 
1 328,7 milionu EUR. Skutečně realizované výdaje z účelově vázaných příjmů činily v roce 2020 celkem 
402,1 milionu EUR v hodnotě závazků a 753 milionů EUR v hodnotě plateb.  

Pozn.: údaj za SRB se skládá ze dvou částí: části I ve výši 118 milionů EUR na správní výdaje výboru a části 
II ve výši 8 016 milionů EUR na fond. 

Zdroj: rozpočet: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD.  
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1.18. Obrázek 1.6 ukazuje, kolik zaměstnanců v agenturách pracovalo ke konci roku 2020. 
Agentury celkem zaměstnávaly 12 881 pracovníků7 (2019: přibližně 11 900), což představuje 
zhruba 18 % celkového počtu zaměstnanců8 orgánů, institucí a agentur EU. 

Obrázek 1.6 – Počet zaměstnanců jednotlivých agentur na konci roku 
2020 

 
Zdroj: sestavil EÚD. 

                                                             
7 Údaje o „pracovnících“ zahrnují skutečný počet pracovních míst obsazených stálými 

úředníky, dočasnými a smluvními zaměstnanci a vyslanými národními odborníky 
k 31. prosinci 2020. 

8 Uvedené údaje jsou založeny na ekvivalentu počtu zaměstnanců na plný úvazek (FTE) ve 
vztahu ke stálým úředníkům, dočasným a smluvním zaměstnancům a vyslanými národním 
odborníkům. 
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1.19. Většina agentur neprovádí programy s velkými operačními výdaji, ale spíše úkoly 
technické, vědecké nebo regulační povahy. Jejich rozpočet proto většinou tvoří hlavně výdaje 
na zaměstnance a správní výdaje (viz obrázek 1.5). Tyto výdaje agentur celkově představují 
přibližně 10,9 % výdajů na zaměstnance a správních výdajů EU (viz obrázek 1.7). 

Obrázek 1.7 – Výdaje na zaměstnance a správní výdaje* orgánů, institucí 
a subjektů EU v roce 2020 (v mil. EUR) 

 
* Výdaje na zaměstnance zahrnují zaměstnance, kteří provádějí operační i správní činnosti. Údaje 
o agenturách nezahrnují důchodové příspěvky (s výjimkou finančně soběstačných agentur a částečně 
finančně soběstačných agentur). 

Zdroj: souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020, konečná roční účetní závěrka Evropské 
unie za rok 2020 a konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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1.20. Příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU ve výši 2,4 miliardy EUR jsou financovány 
z různých okruhů VFR, jak je patrné z obrázku 1.8. 

Obrázek 1.8 – Financování agentur z okruhů VFR rozpočtu EU 

 
Zdroj: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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Rozpočtový proces a udílení absolutoria jsou ve všech 
agenturách podobné s výjimkou EUIPO, CPVO a SRB 

1.21. Ve většině decentralizovaných agentur a dalších subjektů a všech výkonných 
agenturách Evropské komise odpovídá za rozpočtový proces a udílení absolutoria Evropský 
parlament a Rada. Časová osa postupu udělování absolutoria je uvedena na obrázku 1.9. 

Obrázek 1.9 – Postup udělování absolutoria ve většině agentur 

 
Zdroj: EÚD. 

1.22. Dvě plně finančně soběstačné decentralizované agentury (CPVO a EUIPO) podléhají 
rozpočtovému postupu, který provádí jejich správní rada, a absolutoriu, které uděluje 
rozpočtový výbor, nikoli Evropský parlament a Rada. Za rozpočtový proces a udílení absolutoria 
pro SRB odpovídá výhradně jeho výbor. 

Síť agentur EU usnadňuje jejich spolupráci a komunikaci se 
zainteresovanými subjekty 
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2020 schválila EUAN svou druhou víceletou strategii (2021–2027)9, která odráží politické a 
strategické směřování nové Evropské komise a je založena na dvou pilířích:  

o EUAN jako vzor správní excelence, 

o EUAN jako zavedený institucionální partner. 

1.24. V předsednictví EUAN se agentury každý rok střídají a dvakrát ročně se koná plenární 
zasedání, které je koordinováno společným podpůrným úřadem. EUAN má deset tematických 
dílčích sítí (viz obrázek 1.10) se zvláštním tematickým zaměřením. Dílčí sítě mohou také 
spolupracovat s ostatními orgány a institucemi EU, které mohou samy být jejich členy. Účetní 
dvůr se aktivně účastní některých těchto plenárních zasedání a jednání dílčích sítí tím, že 
informuje o osvědčených postupech a poskytuje informace o auditních procesech a výsledcích.  

Obrázek 1.10 – Společný podpůrný úřad a dílčí sítě EUAN 

 
Zdroj: EUAN. 

1.25. Hlavním aspektem činnosti EUAN a ústředním bodem jejích víceletých strategií je 
sdílení služeb, znalostí a odbornosti. Jako příklady spolupráce lze uvést sdílení služeb v oblasti 
obnovy provozu po havárii, účetnictví, společných zadávacích řízení (viz rámeček 1.1), 
záležitostí souvisejících s onemocněním COVID-19 (viz rámeček 1.2) a ochrany údajů. 

                                                             
9 2021–2027 Strategy for the EU Agencies Network, Brusel, 9. listopadu 2020. 
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Rámeček 1.1 

Příklad spolupráce v podobě společných zadávacích řízení 

Společná zadávací řízení jsou jednou z pobídek ke spolupráci, které EUAN podporuje. Jak 
jsme již informovali ve výroční zprávě za rok 2018, decentralizované agentury a další 
subjekty spolu se společnými podniky EU (subjekty EU) využívají rovněž možnosti zvyšovat 
správní účinnost a úspory z rozsahu organizováním společných zadávacích řízení. Počet 
společných výzev k překládání nabídek organizovaných subjekty EU stoupl mezi lety 2014 
a 2020 z jedné na 17 a do konce roku 2020 se jednoho nebo více společných zadávacích 
řízení účastnilo 64 subjektů EU (viz obrázek 1.11). Společná zadávací řízení mohou přinést 
větší efektivitu a úspory z rozsahu. 

Obrázek 1.11 – Počet společných výzev 

 
Zdroj: EUAN. 
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Rámeček 1.2 

Sdílení informací o opatřeních během pandemie COVID-19 

Po vypuknutí pandemie COVID-19 společný podpůrný úřad EUAN aktivně koordinoval 
přijatá opatření. V dubnu 2020 vytvořila síť EUAN tzv. poradní skupinu pro nové způsoby 
práce, což je neformální pracovní skupina, která slouží jako platforma pro výměnu 
informací mezi vedoucími pracovníky zodpovědnými za řízení zdrojů. Pracovní skupina 
uspořádala od svého ustavení 27 jednání. Přispěla ke sladění postupů agentur, pokud jde 
o plošně zavedenou práci na dálku, společná zadávací řízení na osobní ochranné 
prostředky a návrat do kanceláře. Sloužila také ke koordinaci témat souvisejících 
s pandemií COVID-19, na která agentury chtěly upozornit Evropskou komisi.  

Opatření sítě EUAN ocenila i evropská veřejná ochránkyně práv, která ji kromě jiných 
nominovala na svou cenu za řádnou správu 2021 za koordinaci reakce agentur EU na krizi 
COVID-1910. 

Zdroj: EUAN a evropská veřejná ochránkyně práv. 

  

                                                             
10 https://www.ombudsman.europa.eu/cs/event-document/cs/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/cs/event-document/cs/141316
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Náš audit 

Náš mandát se vztahuje na roční audity, zvláštní audity a 
stanoviska  

1.26. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
jsme provedli audit11: 

o účetních závěrek všech 41 agentur, jež obsahují finanční výkazy12 a zprávy o plnění 
rozpočtu13 za rozpočtový rok 2020; 

o legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají. 

1.27. Na základě svého auditu předkládáme Evropskému parlamentu a Radě nebo dalším 
orgánům příslušným k udělení absolutoria (viz bod 1.22) za každou agenturu jedno prohlášení 
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti její roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, 
na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Prohlášení o věrohodnosti v příslušných případech 
doplňujeme významnými auditními zjištěními. 

1.28. Účetní dvůr také provádí audity, zveřejňuje zvláštní zprávy a vydává stanoviska ke 
konkrétním tématům. Některé z nich se týkají i agentur EU. Seznam zvláštních zpráv Účetního 
dvora vydaných v roce 2020, které se týkají agentur, je uveden na obrázku 2.8. 

Při auditu vyhodnocujeme hlavní rizika 

1.29. Každoroční audit účetních závěrek agentur EU a souvisejících příjmů a plateb je 
koncipován tak, že se zaměřuje na hlavní rizika zjištěná na základě auditních výsledků 
z předchozích let. Audit za rozpočtový rok 2020 jsme provedli v návaznosti na naše hodnocení 
rizik, které je stručně popsáno na obrázku 1.12.  

                                                             
11 ELA a EPPO nebyly v roce 2020 kontrolovány, protože ještě nedosáhly finanční 

samostatnosti. 

12 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

13 Zprávy o plnění rozpočtu jsou zprávy, které shrnují všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Obrázek 1.12 – Hodnocení hlavních rizik 

 
Zdroj: EÚD. 

Spolehlivost 
účetní závěrky 
agentur 

Účetní závěrky agentur se sestavují na základě účetních pravidel 
přijatých účetním Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně 
uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. V minulosti jsme 
v účetních závěrkách agentur zjistili jen málo významných 
(materiálních) chyb.

Legalita a 
správnost 
příjmů 

Celkové riziko z hlediska legality a správnosti příjmů je nízké. 
U některých agentur, které jsou nicméně částečně či plně finančně 
soběstačné, se na účtování a vybírání poplatků a dalších příjmů 
vztahují zvláštní nařízení. Míra rizika pro správnost příjmů těchto 
agentur je střední. 

Legalita a 
správnost 
plateb 
(výdajů)
Riziko je celkově 
střední, ale s určitými 
rozdíly

Hlava I – výdaje na zaměstnance
Platy spravuje Úřad Komise pro správu a vyplácení 
individuálních nároků (PMO), který Účetní dvůr pravidelně 
kontroluje.

Hlava II – správní výdaje
V zadávacích řízeních se složitými pravidly a postupy agentury 
ne vždy dosáhnou uspokojivé úrovně transparentnosti a 
optimálního zhodnocení prostředků.

Hlava III – operační výdaje
Míra rizika pro operační výdaje se liší podle agentury a 
pohybuje se v celém rozpětí míry rizika od nízkého po vysoké. 
Závisí to na konkrétním druhu operačních výdajů, které každé 
agentuře vznikají. Rizika jsou obecně podobná těm v hlavě II, 
avšak související částky jsou mnohem vyšší.

Riziko pro 
řádné finanční 
řízení 

Většina problémů, s nimiž jsme se setkali, se týkala zadávacích řízení, 
která nezajišťovala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Rozpočtové 
řízení 

Předchozí audit odhalil vysoký objem přenesených prostředků 
přidělených na závazky, které však obvykle odůvodňovala víceletá 
povaha operací nebo důvody mimo kontrolu agentur. 

Celkově VYSOKÉ riziko

STŘEDNÍ riziko

Obecně NÍZKÉ riziko
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Další rizika 

1.30. Současná pandemie COVID-19 ovlivnila naše činnosti, protože cestovní omezení nám 
znemožnila provést kontroly na místě, získat originální dokumenty a vést pohovory 
s pracovníky kontrolovaných subjektů osobně. Kontroly jsme tedy prováděli prostřednictvím 
dokumentárních přezkumů a pohovorů se zástupci kontrolovaných subjektů na dálku. I když 
neprovedení kontrol na místě může zvýšit zjišťovací riziko, důkazní informace, které jsme od 
kontrolovaných subjektů obdrželi, nám umožnily audit dokončit a vyvodit z něj závěry. 
Podobně i při organizaci práce v agenturách bylo nutno překonat určité překážky, což mělo 
důsledky pro zadávací řízení a pro provádění zakázek, pro výběrová řízení, plnění rozpočtu a 
vnitřní kontrolu. Výsledky auditu v této oblasti jsou uvedeny v kapitole 2. 

Podezření z podvodu jsme hlásili příslušným subjektům EU: 
úřadu OLAF a úřadu EPPO 

1.31. Ve věcech souvisejících s podvody a nelegální činností poškozující finanční zájmy EU 
spolupracujeme s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Úřadu OLAF na jeho 
žádost poskytujeme o agenturách EU auditní informace, které by mohly být pro jeho 
vyšetřování užitečné. Radíme se s ním také o případných podezřeních, která při své kontrolní 
činnosti zjistíme, ačkoli účelem našich auditů není přímo pátrat po podvodech. V rozpočtovém 
roce 2020 byla tato spolupráce rozšířena na nově ustavený Úřad evropského veřejného 
žalobce (EPPO), který odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů poškozujících 
nebo ohrožujících finanční zájmy Unie. Úřadu EPPO jsme nahlásili podezření týkající se jedné 
agentury EU a úřad OLAF jsme o něm informovali. Celkově jsme od roku 2001 před ustavením 
úřadu EPPO úřad OLAF upozornili na osm dalších agentur, protože jsme měli podezření na 
jeden či více případů podvodu v operacích z našeho vzorku. Do doby vypracování této zprávy 
OLAF následně začal vyšetřovat šest z těchto agentur. U čtyř z nich bylo vyšetřování uzavřeno, 
aniž by byla přijata doporučení pro další postup. Jedno vyšetřování bylo uzavřeno s finančním 
doporučením získat zpět prostředky EU od subjektu, který agentuře poskytoval služby, a jedno 
vyšetřování stále probíhá. 

Digitalizace auditorských postupů v EÚD 

1.32. Digitalizace může nahradit či posílit audity založené na statistickém výběru vzorků 
audity založenými na celých základních souborech. Umělá inteligence, strojové učení a analýza 
dat velkého objemu nabízejí zásadní možnosti, jak zvýšit přesnost a komplexnost finančního 
auditu a auditu souladu s předpisy. Další novou oblastí s potenciálem odstranit potřebu, aby 
opakující se úkoly vykonávali lidé, je automatizace procesů. Charakteristiky milionů položek lze 
zkontrolovat za několik minut a okamžitě označit výjimky, aby se auditoři mohli soustředit na 
možné chyby. Digitalizace může rovněž posílit vykazování a vnitřní postupy řízení kvality a 
umožnit automatické vytváření zpráv a vizualizací. 
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1.33. Podstatou digitalizace kontrolní činnosti Účetního dvora je využít možností 
technologií poskytovat více kvalitnějších informací pro účely vyvozování odpovědnosti. Pomocí 
těchto technologií mohou auditoři lépe využívat dostupné údaje, provádět více analytických 
činností a díky dřívějšímu a komplexnějšímu určování rizik poskytovat evropským daňovým 
poplatníkům lepší ujištění o nakládání s finančními prostředky. Digitalizace také 
pravděpodobně povede z dlouhodobého hlediska k vyšší efektivitě. 

1.34. EÚD viděl v ročním auditu agentur EU příležitost vyzkoušet možnosti 
automatizovaných auditorských postupů. Audit agentur se skládá z přibližně 200 auditních 
postupů, které se týkají oblastí, jako jsou platby, platy, zadávání veřejných zakázek, rozpočet, 
nábor zaměstnanců a roční účetní závěrka. V roce 2019 jsme zahájili pilotní projekt, jak 
automatizovat postupy pro audit legality a správnosti závazků, plateb a platů a také audit 
účetní závěrky. Projekt se týkal šesti výkonných agentur EU. Na rozdíl o většiny 
decentralizovaných agentur14 mají výkonné agentury podobné správní postupy a podobné 
informační systémy (tj. rozpočtový systém, účetní systém a systém řízení lidských zdrojů). 

1.35. Pilotní projekt byl úspěšný a přinesl tyto výsledky: 

o Digitalizované auditní testy legality a správnosti závazků, plateb a platů a spolehlivosti 
účetní závěrky umožnily prověřit během velmi krátké doby celý základní soubor. To by 
jinak nebylo možné. Automatizace tak zlepšila míru jistoty, kvalitu a efektivnost našich 
auditů. 

o Automatizované analytické postupy nabídly auditorům interaktivní nástroj, jehož pomocí 
mohli identifikovat vzorce a trendy a prošetřovat neobvyklé operace. 

o Robotická automatizace procesů byla zavedena proto, aby bylo možné vytěžovat velké 
objemy zdrojových informací a automaticky je uspořádat vhodným způsobem pro 
auditory, čímž se významně šetří čas i úsilí. 

1.36. V roce 2020 jsme v pilotním projektu pokračovali a vylepšili jsme auditní postupy, 
které jsme dříve vytvořili pro výkonné agentury, takže jsou nyní přesnější. Díky tomu se snížil 
počet výjimek, které musí auditoři ověřovat. Výsledky automatických postupů (viz 
rámeček 1.3) ukázaly, že některé zjištěné výjimky byly tzv. falešně pozitivní výsledky (například 
kvůli nedostatečným údajům).  

                                                             
14 Viz body 2.26 a 2.27 výroční zprávy o agenturách EU za rozpočtový rok 2017. 
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Rámeček 1.3 

Výsledky automatizovaných testů v rámci pilotního projektu 

Rozsah testů 

Součástí pilotního projektu byly automatizované testy, které podporovaly určité 
auditorské postupy týkající se plateb, závazků, smluv a pracovních toků v celém základním 
souboru šesti výkonných agentur. Testování se uskutečnilo souběžně s běžnými 
auditorskými postupy, které se prováděly manuálně.  

Výsledky 

Výsledky automatizovaných testů potvrdily naše kladné posouzení odvozené v minulosti 
z testů vzorků v těchto oblastech. 

Během testů bylo označeno několik operací (čili výjimek), které měli auditoři dále 
prověřovat. Ve srovnání s rokem 2019 jsme díky zpřesnění našeho algoritmu počet těchto 
výjimek snížili. 

o Při testu 1 165 rozpočtových závazků, při němž se kontrolovalo, zda se jejich částka 
shoduje s odpovídajícími právními závazky, označil systém 15 operací (51 v roce 
2019). 

o Při testu 4 238 žádostí o platbu, při němž se kontrolovalo, zda se jejich částka 
shoduje s odpovídající fakturou, označil systém 74 operací (113 v roce 2019). 

o Při testu 4 238 žádostí o platbu, při němž se kontrolovalo, zda byly platby provedeny 
v příslušné zákonné lhůtě, označil systém 298 operací (410 v roce 2019). 

Abychom zvýšili efektivnost této následné kontroly a zároveň snížili zátěž pro 
kontrolované subjekty, pomocí robotické automatizace procesů jsme v systému 
automaticky vyhledali veškerou související dokumentaci vztahující se k označeným 
operacím. 

Analýza označených operací auditním týmům umožnila dospět k závěru, že výjimky lze 
vysvětlit a odůvodnit a není třeba je vykázat jako zjištění. 

1.37. Auditoři také pomocí automatizovaných postupů vyvinutých v roce 2019 znovu 
vyhledávali nezvyklé vzorce nebo operace ve mzdových listinách agentur. Systém automaticky 
vytváří grafické zprávy, které auditorům umožňují takové vzorce vidět a posoudit, zda je 
příslušné údaje třeba dále prověřovat. 

1.38. Zavedli jsme také pět nových automatizovaných postupů pro audit účetní závěrky. 
Například jsme zautomatizovali kontroly a sesouhlasení informací ve schválených finančních 
výkazech s příslušnými údaji v hlavní účetní knize a předvaze stažených z účetních systémů. 
Jedná se o typický příklad auditních úkolů s nízkým rizikem, které je však třeba provést, aby 
byly následné testy uskutečněny na správném základním kontrolovaném souboru. Jak jsme 
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očekávali, neodhalil tento test žádné významné (materiální) chyby. Určili jsme však, kde je 
možné ušetřit čas, jak ukazuje obrázek 1.13. Tyto výsledky potvrzují, že je možné dosáhnout 
významných úspor, jakmile bude automatizováno více postupů, které budou použity na více 
auditních úkolů. Tyto možnosti budeme v následujících letech dále zkoumat a sledovat. 

Obrázek 1.13 – Automatizace testů pro audit účetní závěrky 

 
Zdroj: EÚD. 

1.39. U roční účetní závěrky jsme rovněž zautomatizovali některé testy stálých aktiv. 
Například jsme na základě účetních pravidel každé agentury automaticky přepočítali odpisy 
všech stálých aktiv a výsledek srovnali s odpisy zaznamenanými v účetní závěrce. Systém 
sestaví zprávu, která auditorům umožňuje vypracovat seznam aktiv, u nichž se vyskytly rozdíly, 
a pokud jsou významné (materiální), dále se jimi zabývat. Zpráva je uvedena na obrázku 1.14. 

Obrázek 1.14 – Automatizovaný test odpisů stálých aktiv 

 
Zdroj: EÚD. 

Navržená nebo vyvinutá řešení mají tyto hlavní přínosy:

Zvýšení míry jistoty získané z auditu 
díky testování celého základního 
soboru

Auditoři získají více času na úkoly 
s vyšší přidanou hodnotou

Zvýšení rychlosti zpracování o 98 %

Průměrný doba 
zpracování na 
agenturu

Doba 
zpracování 

6 agentur 

~ 1 hodina ~ 6 hodin

~ 60 vteřin ~ 90 vteřin
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Kapitola 2  

Přehled výsledků auditu 
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Úvod 
2.1. V této kapitole se předkládá přehled výsledků z výročních auditů agentur za rok 2020 
provedených Účetním dvorem a rovněž další práce související s agenturami, kterou Účetní dvůr 
provedl během téhož roku. 

Prohlášení o věrohodnosti (výroky auditora) týkající se spolehlivosti účetních závěrek 
agentur a legality a správnosti příjmů a plateb, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají, a 
také skutečnosti a připomínky, jež tyto výroky nezpochybňují, jsou obsahem kapitoly 3 
této zprávy. 
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Výsledky výročních auditů agentur za 
účetní rok 2020 jsou celkově pozitivní 
2.2. Náš audit účetních závěrek agentur za rozpočtový rok 2020 a příjmů, na nichž se tyto 
účetní závěrky zakládají, potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. V oblasti plateb, na nichž 
se účetní závěrky zakládají, je však třeba určitých zlepšení. 

Obrázek 2.1 – Každoroční výroky auditora o účetních závěrkách, příjmech 
a platbách agentur v období 2018–2020 

 
Zdroj: EÚD. 

„Čistý“ výrok o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur 

2.3. Evropský účetní dvůr vydal k účetním závěrkám všech agentur za rozpočtový rok 2020 
výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok). Viz obrázek 2.1.  

Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti jsou důležité pro pochopení 
účetní závěrky EMA a SRB 

2.4. Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti upozorňují čtenáře na skutečnost, která 
má takovou důležitost, že je pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem zásadní. 
V rozpočtovém roce 2020 jsme odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti použili ve zprávách 
o dvou agenturách: EMA a SRB.  

2.5. V případě agentury EMA, dříve sídlící v Londýně, která se přestěhovala do 
Amsterodamu, upozorňujeme na skutečnost ohledně nájemní smlouvy na její bývalé prostory 
v Londýně. Smlouva je platná až do roku 2039 a neumožňuje předčasné ukončení nájmu. V 
červenci 2019 EMA dosáhla s pronajímatelem dohody a podařilo se jí své bývalé kancelářské 
prostory pronajmout od července 2019 podnájemci za podmínek, které se shodují 

41 AGENTUR
Platby
Příjmy
Účetní závěrka

Výrok bez výhrad („čistý výrok“)
Výrok s výhradou
Záporný výrok

VÝROKY

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 2019 2020
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s podmínkami hlavní nájemní smlouvy. Podnájemní smlouva je platná až do skončení platnosti 
nájemní smlouvy agentury. Jelikož EMA zůstává stranou nájemní smlouvy, mohlo by se 
v případě neplnění povinností ze strany podnájemce stát, že agentura ponese odpovědnost za 
celou výši zbývající pohledávky v rámci této smlouvy. K 31. prosinci 2020 dosahovala 
odhadovaná částka zatím neuhrazeného nájemného, souvisejících služeb a pojištění, které má 
agentura EMA zaplatit do konce nájemního období, celkem 377 milionů EUR. 

2.6. Pokud jde o účetní závěrku výboru SRB, upozorňujeme, že správní odvolání nebo 
soudní řízení týkající se příspěvků mezi některými úvěrovými institucemi a vnitrostátními 
orgány příslušnými k řešení krize a výborem ani další žaloby podané proti SRB u Tribunálu a 
Soudního dvora Evropské unie nebyly předmětem našeho auditu. Jejich potenciální dopad na 
účetní závěrku výboru za rozpočtový rok 2020 (zejména podmíněné závazky, rezervy a závazky) 
je předmětem samostatného zvláštního ročního auditu, který Účetní dvůr provádí v souladu s 
čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 

2.7. Dále upozorňujeme na přílohu k finančním výkazům konečné účetní závěrky SRB, v níž 
se popisuje možný dopad současné krize COVID-19 na portfolio investic. 

Odstavec obsahující jinou skutečnost se zabývá záležitostí zvláštního 
významu pro agenturu CHAFEA 

2.8. Agentura CHAFEA ukončila svou činnost 1. dubna 2021 a její úkoly byly přerozděleny 
mezi další agentury. Jelikož jsou však tyto agentury dalšími konsolidovanými subjekty EU, nemá 
to na výši aktiv a pasiv v roční účetní závěrce agentury CHAFEA za rok 2020 žádný dopad.  

 „Čistý“ výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se 
zakládají účetní závěrky všech agentur 

2.9. Účetní dvůr vydává výroky auditora bez výhrad („čisté výroky“) o legalitě a správnosti 
příjmů, na nichž se zakládají účetní závěrky všech agentur.  

Odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti pomáhá lépe porozumět 
příjmům SRB 

2.10. Odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti jsme použili také ve zprávě o SRB 
v souvislosti se skutečností popsanou v bodě 2.6 výše.  
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Odstavce obsahující jinou skutečnost se zabývají záležitostí zvláštního 
významu pro ESMA a SRB  

2.11. Pokud jde o orgán ESMA, poplatky účtované ratingovým agenturám vycházejí 
z jejich příjmů jako právnických osob, ale nikoliv jako skupiny nebo skupiny spřízněných osob. 
To vytváří zdánlivě legitimní příležitost snížit poplatky nebo se vyhnout jejich placení tím, že se 
příjmy převedou z ratingových agentur v jurisdikci EU na jejich spřízněné osoby mimo EU. 
Pravděpodobný finanční důsledek této mezery v právních předpisech není znám. Orgán ESMA 
si je tohoto rizika vědom a dne 29. ledna 2021 zveřejnil konzultační dokument15. Na základě 
tohoto dokumentu poskytl Evropské komisi 21. června 2021 technické poradenství ohledně 
změny nařízení za účelem zmírnění rizika.  

2.12. Orgán ESMA dále účtuje poplatky registrům obchodních údajů na základě 
příslušného obratu jednotlivých registrů. I když nařízení ohledně poplatků nestanoví jednotný 
kontrolní rámec, který by zajišťoval spolehlivost informací, všechny registry obchodních údajů 
byly schopny přeložit výrok nezávislého auditora, v němž se uvádí, že jejich finanční výkazy za 
rok 2019 (používané k výpočtu poplatků) podávají věrný a poctivý obraz. Avšak informace, 
které poskytly o počtu obchodů evidovaných v registrech obchodních údajů v průběhu roku 
2019 a o počtu evidovaných, ale nevypořádaných obchodů k 31. prosinci 2019, podrobili 
nezávislí auditoři pouze omezenému přezkumu. V březnu 2021 zveřejnil orgán ESMA 
konzultační dokument16, v němž navrhuje zjednodušit metodu používanou ke stanovení obratu 
registrů obchodních údajů pro účely výpočtu ročních poplatků za dohled, a to započtením 
pouze příjmů a vyloučením údajů o činnosti.  

2.13. Aniž je dotčen náš formální výrok auditora, zdůraznili jsme, že příspěvky do fondu 
SRB se vypočítávají na základě informací, které SRB poskytnou úvěrové instituce. Při auditu 
příjmů výboru jsme vycházeli z těchto informací, ale jejich spolehlivost jsme neověřovali. 
Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí nezavádí komplexní a konzistentní kontrolní 
rámec, který by zajistil spolehlivost informací. SRB však provádí kontroly konzistentnosti a 
analýzy informací a také některé kontroly ex post úvěrových institucí. SRB navíc nemůže 
zveřejnit podrobnosti o výpočtech příspěvků jednotlivých úvěrových institucí upravených 
v poměru k rizikovému profilu, neboť spolu vzájemně souvisí a obsahují důvěrné informace 
o jiných úvěrových institucích. To má vliv na transparentnost těchto výpočtů. 

                                                             
15 Konzultační dokument ESMA 80.196.5019. Viz https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma.  

16 Konzultační dokument ESMA74.362.1864. Viz https://www.esma.europa.eu/document/cp-
technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají 
účetní závěrky agentur, kromě ACER, eu-LISA a ENISA 

2.14. U 38 agentur jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý výrok“) o legalitě 
a správnosti plateb, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2020. Podle 
našeho názoru byly platby těchto agentur ve všech významných (materiálních) ohledech legální 
a správné (viz obrázek 2.1). 

2.15. V případě agentury ACER jsme vydali výrok s výhradou kvůli našim zjištěním za 
rozpočtový rok 2019. Účetní dvůr dospěl k závěru, že několik zvláštních smluv spadajících pod 
rámcovou smlouvu na poskytování služeb IT bylo v rozporu s předpisy, protože neproběhlo 
soutěžní zadávací řízení. Nesprávně provedené platby v rozpočtovém roce 2020 dosáhly 
752 654 EUR (3,7 % celkových prostředků na platby, které byly v roce 2020 k dispozici). 

2.16. V případě agentury eu-LISA vydáváme výrok s výhradou kvůli dvěma zadávacím 
řízením v rozporu s předpisy. V jednom případě agentura eu-LISA podepsala zvláštní smlouvu 
na software odlišný od softwaru, který byl uveden v nabídce dodavatele na příslušnou 
rámcovou smlouvu, přičemž rámcová smlouva nebyla nijak upravena. Pořízení výrobku, který 
není zahrnut v cenové nabídce, za jinou cenu, než jakou měl původně nabízený produkt, je 
odchylkou od rámcové smlouvy. V jiném případě agentura podepsala objednávku služeb 
údržby na období čtyř let. To bylo v rozporu s ustanoveními rámcové smlouvy, podle nichž lze 
tyto služby fakturovat předem za jeden rok. Celková výše plateb, u nichž se má za to, že 
neodpovídají ustanovením rámcové smlouvy, činila 10 405 075 EUR a představovala 4,1 % 
všech prostředků na platby, které byly k dispozici v rozpočtovém roce 2020. 

2.17. V případě agentury ENISA se výrok s výhradou týká chybějícího přenesení pravomocí 
na zaměstnance. Mezi dočasným pověřením zaměstnance provedeným předchozím výkonným 
ředitelem a začátkem nového pověření provedeného novým výkonným ředitelem, který se ujal 
úřadu, byla časová prodleva. V tomto období jeden zaměstnanec schválil rozpočtové závazky 
ve výši 529 120 EUR a platby v hodnotě 914 100 EUR, aniž by k tomu měl příslušnou pravomoc 
(3,5 % celkových prostředků na platby, které byly k dispozici v rozpočtovém roce 2020). 

Odstavce obsahující jinou skutečnost zabývající se záležitostmi zvláštního 
významu pro ACER, ENISA, EIGE a EASO 

2.18. Účetní dvůr upozorňuje na skutečnost, že ACER a ENISA nepřijaly interní pravidla, 
která by řešila trvání pověření v případech, kdy pověřující nebo pověřené schvalující osoby 
skončí na své pozici. Představuje to významný nedostatek vnitřní kontroly (další informace viz 
bod 2.24 a následující). 
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2.19. V případě úřadu EASO bereme na vědomí, že před Tribunálem probíhá soudní 
řízení17, které má dopad na některé aspekty našeho výroku. V roce 2020 zahájil úřad EASO 
otevřené řízení na poskytování dočasných agenturních pracovníků na podporu svého ústředí a 
jeho operací na Maltě. Celková odhadovaná částka činila 27,7 milionu EUR za 48 měsíců. V 
říjnu 2020 zažaloval neúspěšný uchazeč úřad EASO u Tribunálu v souvislosti s výsledkem 
zadávacího řízení.  

2.20. Podobně jako ve zprávě Účetního dvora o účetní závěrce EIGE za rok 2019 bereme 
na vědomí, že před Soudním dvorem Evropské unie probíhá soudní řízení18, které má dopad na 
některé aspekty našeho výroku. Soud se v této věci zabývá několika otázkami vznesenými 
litevským Nejvyšším soudem, jež se týkají uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES19 o agenturním zaměstnávání v agenturách EU. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
Soudního dvora o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko Účetního dvora k využívání 
dočasných pracovníků institutem EIGE, nepředkládá Účetní dvůr v této záležitosti žádné 
připomínky, a to ani v souvislosti s kontrolou opatření v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let, dokud Soudní dvůr v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 

Naše připomínky se zaměřují na oblasti vyžadující zlepšení 
ve 23 agenturách 

2.21. Kromě výroků a souvisejících odstavců, které obsahují zdůraznění skutečnosti a jiné 
skutečnosti, jsme u 23 agentur předložili 54 připomínek (za rozpočtový rok 2019 jich bylo 82) 
k oblastem, jež je ještě potřeba zlepšit. Většina těchto připomínek se týká nedostatků ve 
vnitřní kontrole, zadávání veřejných zakázek a rozpočtovém řízení. Hlavním zdrojem 
nesprávných plateb zůstává zadávání veřejných zakázek. 

2.22. Obrázek 2.2 a obrázek 2.3 ukazují počet různých druhů připomínek týkajících se 41 
agentur, které jsou uvedeny ve zprávě, včetně výroků a souvisejících odstavců, které obsahují 
zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti.  

                                                             
17 Věc T-621/20 (EMCS v. EASO). 

18 Věc C-948/19 (Manpower Lit). 

19 Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Obrázek 2.2 – Počet připomínek podle jednotlivých agentur 

 
Zdroj: EÚD. 

Zadávací řízení
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Obrázek 2.3 – Počet připomínek podle typu častých nedostatků 

 
Zdroj: EÚD. 

Oblastí nejnáchylnější k chybám je vnitřní kontrola  

2.23. U třinácti agentur (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, 
ETF, Eurofound, Frontex a SRB) jsme zjistili nedostatky ve vnitřní kontrole týkající se 
chybějících kontrol ex ante a ex post (viz rámeček 2.1), nedostatečného řízení rozpočtových a 
právních závazků nebo nedostatečných záznamů v evidenci výjimek. Nejčastější druhy 
nedostatků zjištěných ve vnitřní kontrole ukazuje obrázek 2.3. 
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Rámeček 2.1 

Příklad chybějících vnitřních kontrol ex ante 

Při auditu jsme zaznamenali chybějící vnitřní kontroly týkající se provádění rámcové 
smlouvy, kterou v roce 2018 jménem více než 60 subjektů EU podepsala Komise. Jejím 
účelem bylo pořízení softwarových licencí a služeb v oblasti IT. Smluvní dodavatel, který 
jedná jako zprostředkovatel, má nárok si účtovat přirážku k dodavatelským cenám. 
V souvislosti s nákupy na základě této rámcové smlouvy jsme zjistili, že například agentura 
EASME neprovedla vnitřní kontroly, jimiž by se ujistila, že smluvní dodavatel účtoval ceny 
a přirážku ve správné výši. 

 

Potřebná opatření 1 

Plnění rozpočtu agenturami by mělo podléhat účinným a efektivním vnitřním kontrolám. 
Jejich součástí by měly být spolehlivé kontroly ex ante, které by měly předcházet chybám 
a nesrovnalostem před tím, než jsou operace schváleny. 

Má-li se na základě rámcových smluv Evropské komise na pořízení softwarových licencí a 
služeb IT dosáhnout nejlepšího možného zhodnocení prostředků bez ceníku, měly by 
agentury před podepsáním objednávek provést systematický průzkum trhu. Součástí 
průzkumu by mělo být podrobné posouzení potřebných výrobků a služeb, analýza 
dostupných řešení na trhu a cenový odhad příslušných položek. 

Připomínky k pověření výkonem rozpočtových pravomocí 

2.24. Během auditu jsme také zaznamenali nedostatky související s trváním pověření 
v případech, když pověřující či pověřená schvalující osoba odejde ze svého pracovního místa a 
zejména když se funkce ujme nový výkonný ředitel (tj. schvalující osoba agentury). 

2.25. Role schvalující osoby je v agenturách a orgánech odlišná. V případě orgánů plní roli 
schvalující osoby samotné orgány a příslušnými úkoly pověřují své zaměstnance. Všichni 
generální ředitelé a generální tajemníci orgánů jsou pověřenými schvalujícími osobami. 
V agenturách je však role schvalující osoby svěřena výkonnému řediteli, který plní rozpočet na 
svou vlastní odpovědnost. Skutečnost, že za plnění rozpočtu je odpovědný výkonný ředitel, je 
klíčovým rozlišovacím znakem agentur. 

2.26. Otázka kontinuity pověření po výměně nebo odchodu schvalující osoby není ve 
finančních nařízeních agentur ani v obecném finančním nařízení výslovně zodpovězena. Orgány 
tuto otázku obvykle řeší tak, že přijmou interní pravidla pro plnění rozpočtu, včetně ustanovení 
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upravujících podmínky pro udělení a přijetí pověření a dalších pověření, rozsah přenesených 
pravomocí a trvání pověření, když je schvalující osoba nahrazena nebo z orgánu odejde.  

2.27. U dvou agentur (ACER a ENISA) jsme do výroku auditora zařadili i odstavce 
obsahující zdůraznění skutečnosti, protože tyto agentury nemají vnitřní pravidla či rozhodnutí, 
která by řešila trvání pověření v případech, kdy se funkce ujímá nový výkonný ředitel. Ve 
výsledku pak řadu rozpočtových závazků, právních závazků a platebních operací schvalovali 
zaměstnanci na základě pověření vydaných předchozím výkonným ředitelem, která však nový 
výkonný ředitel nepotvrdil. To dle našeho názoru představuje důležitý nedostatek vnitřní 
kontroly. 

2.28. V případě agentury ENISA jsme vydali výrok s výhradou o legalitě a správnosti 
plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, protože jeden zaměstnanec po dobu šesti týdnů 
schvaloval rozpočtové závazky a platební operace, aniž k tomu měl jakékoli pověření (viz 
bod 2.17). 

2.29. V předchozích letech jsme zaznamenali, že jiné agentury provedly výměnu svého 
výkonného ředitele náležitým způsobem. V roce 2019 byli jmenováni noví výkonní ředitelé 
v agenturách EASO a EMSA. Ihned vydali rozhodnutí, jimiž potvrdili pověření udělená jejich 
předchůdci. V jiném případě, který lze pokládat za osvědčený postup, přijala správní rada 
agentury EMA v roce 2019 listinu úkolů a povinností výkonného ředitele ve funkci schvalující 
osoby (viz rámeček 2.2), která obsahuje ustanovení upravující ukončení výkonu funkce 
schvalující osoby vykonávané výkonným ředitelem. Podobá se to praxi evropských orgánů, 
které doplňují obecná ustanovení finančního nařízení EU. Evropská komise například přijala 
interní pravidla pro plnění svého oddílu souhrnného rozpočtu, která upravují trvání pověření20. 

                                                             
20 Čl. 13 odst. 3 rozhodnutí Evropské komise z 3.8.2018 (C(2018)5120) o vnitřních pravidlech 

pro plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Evropská komise). - „Pokud nová 
pověřující schvalující osoba další přenesení pravomocí udělené svým předchůdcem výslovně 
nezmění nebo neodvolá, zůstává toto další přenesení pravomocí v platnosti.“  
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Rámeček 2.2 

Výňatek z listiny úkolů a povinností výkonného ředitele ve funkci 
schvalující osoby, kterou přijala správní rada Evropské agentury pro 
léčivé přípravky21 

[…] 

3. Ukončení výkonu funkce schvalující osoby vykonávané výkonným ředitelem  

3.1 V případě výměny výkonného ředitele vypracuje odstupující výkonný ředitel pro svého 
nástupce nebo náhradníka prohlášení uvádějící stav probíhajících případů. Toto 
prohlášení bude mít podobu předběžné výroční zprávy o činnosti. K případům 
převedeným od předchozího výkonného ředitele může nastupující výkonný ředitel uvést 
připomínky v upřesněních obsažených v prohlášení týkajícím se výroční zprávy o činnosti.  

3.2 Pokud nově jmenovaný výkonný ředitel přenesení pravomoci udělené svým 
předchůdcem výslovně nezmění nebo neodvolá, zůstává toto přenesení pravomocí 
v platnosti. 

[…] 
[Překlad EÚD] 

 

Potřebná opatření 2 

Výměna na pozici výkonného ředitele obnáší i změny ve správě pověření v agentuře. 
Agentury by tedy měly přijmout interní pravidla (viz příklad v rámečku 2.2), která jsou 
přínosem pro řídicí a kontrolní systémy a přispívají k transparentnosti a vyvozování 
odpovědnosti. Budou-li stanovena jasná pravidla pro změny na pozici výkonného ředitele, 
pomůže to zamezit situacím popsaným v bodě 2.27. 

Hlavním zdrojem nesprávných plateb zůstává zadávání veřejných 
zakázek 

2.30. Cílem pravidel pro zadávání veřejných zakázek je zajistit spravedlivou soutěž mezi 
uchazeči a pořídit zboží a služby za nejlepší cenu při dodržení zásad transparentnosti, 
proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Náš audit zahrnoval rámcové 
smlouvy, zvláštní zakázky a přímé zakázky všech agentur. V deseti agenturách (Cedefop, 
CEPOL, EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA a Eurojust) byly kontrolované smlouvy 
ovlivněny různými nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek, které se většinou týkaly 

                                                             
21 Dostupné na adrese https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/
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nedostatečné konkurence (viz rámeček 2.3), vad v hodnocení uchazečů a problémů s realizací 
zakázek. Obrázek 2.3 obsahuje také některé další statistické údaje podle druhu nejčastějších 
připomínek týkajících se zadávacích řízení.  

Rámeček 2.3 

Příklad nesouladu s ustanoveními rámcové smlouvy  

Agentura eu-LISA podepsala zvláštní smlouvu na software odlišný od softwaru nabízeného 
dodavatelem v jeho nabídce na související rámcovou smlouvu. Čl. 172 odst. 3 písm. a) 
finančního nařízení EU sice pořízení jiného výrobku, který není obsažen v cenové nabídce 
podané v zadávacím řízení, umožňuje, avšak za podmínky, že bude rovněž příslušným 
způsobem změněna rámcová smlouva. Agentura eu-LISA tuto podmínku nedodržela. 
Nákup softwaru, který nebyl v původní cenové nabídce uveden, je tedy odchylkou od 
rámcové smlouvy. Zvláštní smlouva a platba ve výši 10 399 834 EUR nejsou v souladu 
s ustanoveními rámcové smlouvy. 

2.31. Kromě toho jsme v případě agentur ACER, EASO, EUIPO, EIGE a Eurofound rovněž 
zjistili nesprávné platby provedené v rozpočtovém roce 2020, které vyplývají z nesprávných 
zadávacích řízení, na něž jsme upozornili v předchozích letech.  

Potřebná opatření 3 

Téměř všechny připomínky k zadávacím řízením se týkaly nesprávných plateb (viz 
obrázek 2.3). Dotyčné agentury by měly zlepšit postupy pro zadávání veřejných zakázek 
tak, aby byla v plném rozsahu dodržována příslušná pravidla. 

Nárůst nedostatků v rozpočtovém řízení 

2.32. Podle finančního nařízení EU mohou být rozpočtové prostředky přidělené na daný 
rozpočtový rok za určitých podmínek přeneseny do následujícího rozpočtového roku22. 
Přestože finanční nařízení EU nestanoví pro přenosy prostředků žádný strop a do značné míry 
je může vysvětlovat víceletá povaha činností, může nadměrný objem přenosů svědčit o tom, že 
jsou zpožděny pracovní programy nebo plány veřejných zakázek. Míru přenesených prostředků 
částečně ovlivnila pandemie COVID-19. Přenosy mohou také ukazovat na strukturální problém, 
slabé rozpočtové plánování, případně na porušení zásady ročního rozpočtu. Tyto nedostatky 
jsme zjistili v pěti agenturách (ACER, ESA, eu-LISA, FRA a Frontex).  

                                                             
22 Podmínky přenosů prostředků jsou vysvětleny v článku 12 a 13 finančního nařízení EU. 
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2.33. Obrázek 2.4 je přehledem míry přenosů prostředků přidělených za závazky podle 
jednotlivých agentur a rozpočtových hlav. Je znázorněna jako podíl přenesených prostředků 
přidělených na závazky23 ve srovnání s celkovými prostředky24 rozpočtové hlavy.  

Obrázek 2.4 – Míra přenesených prostředků podle rozpočtových hlav 

 
Zdroj: rozpočet: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 

                                                             
23 Prostředky přidělené na závazky pokrývají celkové náklady právních závazků přijatých 

v běžném rozpočtovém roce na provádění operací během jednoho či více rozpočtových let. 

24 Celkové prostředky zapsané v rozpočtu agentury na daný rozpočtový rok.  
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Potřebná opatření 4 

Agentury by měly dále zlepšovat rozpočtové plánování a prováděcí cykly, aby se 
nadměrná míra přenesených prostředků vyřešila.  

2.34. U osmi agentur (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol, a Frontex) jsme 
zjistili i různé další nedostatky. Týkaly se problémů souvisejících se správou poplatků za pozdní 
platby, zveřejňováním informací o obdržených příspěvcích a výpočtem příspěvků nečlenských 
států EU do rozpočtů agentur (viz rámeček 2.4). Obrázek 2.3 uvádí nejčastější druhy 
nedostatků v rozpočtovém řízení. 

Rámeček 2.4 

Příklad nedostatku v příspěvcích zemí ESVO, které nejsou členy EU 

Metoda výpočtu příspěvků stanovená v prohlášení o spolupráci mezi střediskem Cedefop 
a ESVO nebyla v rozpočtovém roce 2020 uplatněna správně. Auditoři nalezli tři chybné 
výpočty, jejichž celkový dopad byl, že příspěvky Norska a Islandu do rozpočtu střediska na 
rok 2020 byly o 20 272 EUR vyšší, než měly být, a příspěvek EU byl o 20 272 EUR nižší, než 
měl být. 

 

Potřebná opatření 5 

Jelikož v dohodách o výpočtu příspěvků od přidružených zemí jsou stanoveny různé 
metody, hrozí, že tyto dohody o příspěvcích budou prováděny nesprávně. Dotčené 
agentury by se měly s Evropskou komisí poradit o tom, zda by neměly své dohody a 
metody sladit s dohodami Komise o příspěvcích a jejími metodami pro výpočet příspěvků 
přidružených zemí. 

Různé připomínky k řízení lidských zdrojů  

2.35. Během auditu agentur za rozpočtový rok 2020 jsme zaznamenali zvýšený počet 
nedostatků v řízení lidských zdrojů. Prověřovali jsme výběrová řízení v 22 agenturách. V šesti 
z nich (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA a Frontex) jsme odhalili různé druhy nedostatků: 
nedostatečné kroky k ověření nároků na příspěvky pracovníkům nastupujícím jako dočasní 
zaměstnanci (EMSA), vedoucí pozice neobsazené po nepřiměřeně dlouhou dobu (EASO, EFSA), 
neprovádění účinné vnitřní kontroly během výběrových řízení (ACER), nedostatky týkající se 
jmenování výběrových komisí (EMA) a nedostatky ve správě platových tříd nových 
zaměstnanců (Frontex).  
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Agentury se dobře přizpůsobily bezprecedentní situaci způsobené 
onemocněním COVID-19 

2.36. Finanční audit jsme doplnili přezkumem toho, jak agentury EU zvládly a 
zorganizovaly svou reakci na krizi COVID-19. Předmětem přezkumu byly oblasti uvedené na 
obrázku 2.5. Uvádíme taky několik příkladů toho, jaký dopad měla krize COVID-19 na plnění 
rozpočtu a pracovní programy agentur v rozpočtovém roce 2020. 

Obrázek 2.5 – Oblasti, na něž jsme se zaměřili 

 

 
Zdroj: EÚD. 

2.37. Přezkum se vztahuje na období od začátku pandemie v polovině března 2020 do 
31. prosince téhož roku. Ve vhodných případech jsme posuzovali i další vývoj opatření přijatých 
agenturami. Přezkum je založen na průzkumu, analýzách dokumentárních důkazních 
informacích shromážděných v agenturách a pohovorech s jejich zaměstnanci25. Provedli jsme 
rovněž konzultace se společným podpůrným úřadem (SSO) sítě agentur EU (EUAN) v Bruselu. 
Přezkum se týkal všech 41 agentur, které jsou předmětem naší výroční zprávy26. 

Agentury uplatnily plány kontinuity provozu včas, a zajistily tak pokračování klíčových 
řídicích procesů a dobré pracovní podmínky zaměstnanců 

2.38. Hlavním vodítkem organizace v krizové situaci je plán kontinuity provozu a obnovy 
provozu po havárii. Tímto dokumentem se během krize řídí pracovní postupy a organizace 
práce. Může se vztahovat na celou organizaci, nebo na jednotlivá provozní oddělení (viz 
rámeček 2.5). Plán je založen na vyhodnocení rizika a plánování scénářů a je zásadní součástí 
rámce vnitřní kontroly organizace.  

                                                             
25 Pohovory jsme vedli se zástupce těchto útvarů: zdroje a správa, právní záležitosti a 

zadáváním veřejných zakázek, lidské zdroje, IKT a komunikace a provoz. 

26 Přezkum se netýkal agentur ELA a EPPO, neboť nebyly finančně samostatné, tj. v jeho době 
stále fungovaly v rámci Evropské komise. 
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Rámeček 2.5 

Příklad obsahu plánu kontinuity provozu a obnovy provozu po 
havárii 

 
Zdroj: plán kontinuity provozu orgánu EIOPA. 

2.39. Plán kontinuity provozu není statickým dokumentem. Například norma ISO 2700127 
požaduje, aby organizace pravidelně ověřovala zřízené a zavedené kontroly kontinuity 
informační bezpečnosti, aby byly během nepříznivých situací platné a účinné. Z přezkumu 
vyplynulo, že při vypuknutí pandemie COVID-19 mělo zavedeno formálně schválený a aktuální 
plán kontinuity provozu 37 ze 41 agentur (90 %) (viz obrázek 2.6). 

Obrázek 2.6 – Plán kontinuity provozu byl ve většině agentur formálně 
schválen a byl aktuální 

 
Zdroj: finanční audit EÚD za rok 2020. 

                                                             
27 ISO/IEC 27001 je mezinárodní norma řízení bezpečnosti informací. Obsahuje podrobné 

požadavky na ustavení, provádění, udržování a neustálé zlepšování systému řízení 
bezpečnosti informací. 

Základní klíčové informace pro 
kontinuitu provozu: 

• kontaktní údaje pro naléhavé 
situace, 

• nouzové evakuační postupy,
• komunikační kanály (seznam 

příjemců elektronické pošty, 
stupňovitý seznam telefonických 
kontaktů, internetové stránky), 

• shromažďovací místa atd.

Zásady kontinuity provozu: 

• definice, 
• shrnutí zásadních a klíčových 

funkcí a postupů, 
• právní základ, 
• rozsah a scénáře, 
• školení a informovanost, 
• testování a nácvik.

Reakce: 

• vymezení rolí a odpovědnosti týmů 
krizového řízení, 

• týmy kontinuity provozu a týmy 
obnovy provozu.

Obnova a postupné ukončování 
mimořádných opatření: 

• definice, 
• kontrolní seznamy pro obnovu, 
• postupy a subjekty postupného 

ukončování mimořádných opatření.

90 %
Při vypuknutí pandemie COVID-19 mělo formálně 
schválený a aktuální plán kontinuity provozu a obnovy 
provozu po havárii 37 ze 41 agentur. Čtyři agentury 
(EASO, EBA, EIGE a GSA) jej neměly.
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2.40. Po prvních náznacích šíření viru koncem roku 2019 a počátkem roku 2020 začaly 
agentury aktivovat své plány kontinuity provozu a opatření na zmírnění krize, aby tak chránily 
své zaměstnance, informace a fyzický majetek (viz rámeček 2.6). Některé agentury také 
převedly své zdroje tak, aby mohly řešit dopady pandemie (viz rámeček 2.7). Náš přezkum 
ukázal, že 34 z 37 (92 %) agentur, které měly formálně schválený a aktuální plán kontinuity 
provozu, jej aktivovaly jako přímý důsledek pandemie. Tři agentury, které plán neaktivovaly, 
jmenovitě BEREC, CdT a EFCA, uvedly, že to nebylo nutné, protože jejich prvotní opatření 
(například rozšíření práce na dálku na všechny pracovníky) to nevyžadovala.  

Rámeček 2.6 

Uplatnění plánu kontinuity provozu úřadu EUIPO na časové ose 

 
Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD a doplňující informace o uplatnění plánu poskytnuté úřadem 
EUIPO. 

 

25. 2. 2020
Kvůli zvyšujícím se obavám z pandemie 
koronaviru informovalo personální 
oddělení zaměstnance o situaci a 
o preventivních opatřeních, která je 
třeba přijmout.

12. 3. 2020
První sdělení výkonného ředitele 
zaměstnancům o možných scénářích, 
včetně možnosti uplatnit plán 
kontinuity provozu.

14. 3. 2020
Španělské orgány vyhlásily nouzový stav, 
který od pondělí 16. března 
zaměstnancům fakticky znemožnil 
vstupovat do prostor EUIPO.

Na intranetu úřadu EUIPO je 
zveřejněna zpráva s informacemi o tom, 
jak pořádat schůze pomocí 
videokonferenčních nástrojů atd.

15. 3. 2020

EUIPO aktivuje svůj plán kontinuity 
provozu a nařizuje zaměstnancům práci 
z domova. Zaměstnanci jsou o situaci 
informováni elektronickou poštou a 
prostřednictvím sms. Koordinační služba 
plánu kontinuity provozu kontaktuje členy 
plánu a zásadní zaměstnance, kteří jsou 
třeba k zajištění kontinuity služeb EUIPO. 

16. 3. 2020

Je uplatněn scénář plánu kontinuity 
provozu č. 6 (nemožnost přístupu do 
prostor EUIPO). Pracovníci úřadu 
působící v oblasti informačních 
technologií sledují provozní činnosti, aby 
mohli zajistit dostupnost relací VPN. 
Začínají každodenní schůze pořádané 
vedením EUIPO.
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Rámeček 2.7 

Zvláštní případ – reakce ECDC na pandemii COVID-19 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), zřízené nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 851/200428, má rozpočet 82 milionů EUR a 271 zaměstnanců. 
Jeho hlavním úkolem je shromažďovat a šířit informace o prevenci a kontrole lidských 
nemocí a poskytovat vědecká stanoviska v této oblasti. Středisko má rovněž koordinovat 
evropskou síť subjektů činných v této oblasti. Pandemie COVID-19 v roce 2020 je 
nejzávažnější událost v oblasti veřejného zdraví, na kterou muselo středisko od zahájení 
své činnosti v roce 2005 reagovat. 

V reakci na vypuknutí pandemie COVID-19 aktivovalo středisko ECDC dne 9. ledna 2020 
svůj operační plán pro události související s veřejným zdravím. Tento dokument sloužil 
středisku během mimořádné situace jako vodítko a umožnil mu přesměrovat zdroje 
potřebné k řešení pandemie. Týmy zodpovědné v ECDC za situace ohrožení veřejného 
zdraví vypracovaly v tomto období tyto hlavní výstupy související s krizí COVID-19: 
aktualizace údajů a aktuální zprávy o dohledu, včetně rychlých hodnocení rizika, vědecké 
podklady pro rozhodování v oblasti veřejného zdraví, informace o zdravotních a dalších 
opatřeních pro pracovníky ve zdravotnictví a veřejnost a odpovědi na různé žádosti 
evropských orgánů a institucí a agentur. Souběžně s aktivací plánu pro mimořádné situace 
v oblasti veřejného zdraví provádělo středisko ECDC od 16. března 2020 opatření podle 
plánu kontinuity provozu týkající se běžných činností. 

Zdroj: analýza odpovědí na dotazník provedená EÚD, externí hodnocení reakce ECDC na krizi 
COVID-19, doplněné pohovory se zaměstnanci, a ověření získaných informací. 

2.41. K činnostem prováděným od února do poloviny března 2020 patřilo i ustavení 
zvláštních týmů, jejichž úkolem bylo vést organizaci a řízení reakce na pandemii COVID-19 (viz 
rámeček 2.8). Jejich členy byli obvykle členové vedení útvarů z celé organizace29. Koordinační 
schůze se na počátku konaly každý den, včetně víkendů, a později dvakrát až třikrát týdně, 
případně podle nutnosti. Tyto týmy zůstaly aktivní po celé období, které je předmětem tohoto 
přezkumu. 

                                                             
28 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1. 

29 Ředitelé, vedoucí správy/zdrojů, IKT, infrastruktury a logistiky a komunikace a pracovníci 
ostrahy. 
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Rámeček 2.8 

Příklad interní pracovní skupiny zřízené ke sledování a řešení dopadu 
krize COVID-19 

Výkonný ředitel EMA dne 16. března 2020 rozhodl, že budou zavedena další preventivní 
opatření, aby se snížilo riziko šíření onemocnění COVID-19. Rozhodnutím pověřil pracovní 
skupinu, aby navrhla opatření pro sledování a řešení krize COVID-19, informování 
zaměstnanců a pro přijetí strategií pro zmínění pandemie. Mandátem pracovní skupiny 
bylo zajistit, aby byla agentura EMA připravena na jakýkoli možný scénář. Rozhodnutí 
rovněž vymezilo organizaci pracovní skupiny ve čtyřech samostatných oblastech činnosti: 
1) terapeutická reakce, 2) dodavatelský řetězec, 3) kontinuita provozu a dopad, 4) lidské 
zdroje.  

Zdroj: analýza odpovědí na dotazník provedená EÚD a související podpůrné důkazní informace. 

2.42. Do 16. března 2020 přešly všechny agentury na rozšířený režim práce na dálku a 
nařídily všem zaměstnancům, jejichž přítomnost v kanceláři nebyla nezbytná, aby pracovali 
z domova. V tomto ohledu pomohla skutečnost, že některé možnosti práce na dálku existovaly 
již před vypuknutím pandemie. Přechod na práci na dálku v březnu 2020 byl tedy spíše otázkou 
rozšíření stávajících systémů IKT než jejich zavádění ve velkém měřítku (viz rámeček 2.9). Z naší 
analýzy rovněž vyplynulo, že žádná z agentur nemusela řešit závažné problémy s kapacitou 
(šířkou pásma), připojením nebo zabezpečením údajů. Osm agentur (ACER, BEREC, CPVO, 
ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA a SRB) provedlo před spuštěním svých systémů IKT zátěžové testy, 
což před přechodem na všeobecnou práci na dálku představovalo další záruku fungování 
těchto systémů.  
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Rámeček 2.9 

Příklady rozšíření systémů IKT a režimu práce na dálku 

ENISA: režim práce na dálku existoval od srpna 2018. Dne 11. března 2020 vydalo vedení 
agentury ENISA správní sdělení, kterým se povolovala práce na dálku pro všechny 
zaměstnance, včetně zaměstnanců agentur práce. ENISA potřebovala na to, aby zavedla 
režim práce na dálku pro všechny zaměstnance, jen jeden den.  

EMSA: práce na dálku začala pro všechny zaměstnance 16. března 2020 a ihned 
fungovala. Podle agentury zaměstnanci do 3. června 2020 uspořádali 68 000 
individuálních jednání přes Skype, zorganizovali 3 444 konferencí přes Skype, 2 203 
individuálních jednání pomocí aplikace Teams a 287 skupinových jednání pomocí této 
aplikace. 

EUIPO: jakmile bylo přijato rozhodnutí, započalo se s jeho realizací (viz též rámeček 2.6). 
Úplný přechod zaměstnanců na práci na dálku se uskutečnil během víkendu. 

ECHA: agentura uzavřela své prostory 17. března 2020 a přešla všeobecně na práci na 
dálku s výjimkami udělenými zaměstnancům vykonávajícím nepostradatelné funkce. 
Vzdálený přístup k systémům pro všechny zaměstnance nevyžadoval žádné zaváděcí 
období. 

EUROPOL: během víkendu bylo mezi zaměstnance rozděleno 400 přenosných počítačů, 
aby byla zajištěna kontinuita provozu. 

CEDEFOP: možnost práce z domova byla zavedena již v říjnu 2017. Zaměstnanci dostali 
laptopy, měli k dispozici síťové pracovní nástroje umožňující spolupráci a byly zavedeny 
bezpapírové pracovní postupy. Díky tomu mohla činnost pokračovat i po 17. březnu 2020, 
kdy se veškeré operace přesunuly online, pokračovat v práci. 

Zdroj: výsledky průzkumu EÚD, pohovory se zaměstnanci agentur a ověřování získaných informací. 

2.43. S šířící se pandemií agentury postupně upravovaly a aktualizovaly své plány nebo 
vypracovaly konkrétní plány pro mimořádné situace, aby mohly lépe řešit specifické dopady, 
které měla pandemie na jejich organizace a činnosti. Do 31. prosince 2020 přezkoumalo nebo 
plánovalo přezkoumat své plány kontinuity provozu na základě do té doby získaných 
zkušeností 16 agentur30. Například agentura CEPOL doplnila svůj plán o scénář pandemie. 
Pandemií byla obzvláště postižena agentura EASA jako regulátor leteckého odvětví. Rozhodla 
se, že změní zaměření svého plánu kontinuity provozu a své reakce na zdravotní a 
bezpečnostní aspekty, a zaměří se taky na ty, které se netýkají jen zaměstnanců agentury, ale 
také pracovníků v letectví, cestujících a dalších zainteresovaných subjektů v letectví obecně. 

                                                             
30 ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBA, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, 

ETF, EUROPOL, SRB. 
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Pět agentur (EBA, ECDC, EIOPA, EUROPOL a EUIPO) zadalo externí hodnocení toho, jak svou 
reakci na pandemii řídily a organizovaly.  

2.44. Všechny agentury do svých plánů kontinuity provozu začlenily postupy ukončování 
mimořádných opatření, například postupný návrat zaměstnanců do kanceláře. Většina agentur 
uplatnila postupný přístup, obvykle v podobě plánu skládajícího se ze čtyř fází (viz například 
rámeček 2.10), který umožňuje kontrolované zavádění nebo postupné ukončování 
mimořádných opatření v závislosti na vývoji pandemie. Zavádění nebo ukončování 
mimořádných opatření se má řídit doporučeními a pokyny národních a regionálních 
zdravotnických orgánů a hodnocením rizik a pokyny Evropské komise, ECDC a WHO. V praxi se 
provádění opatření mezi agenturami lišilo, avšak většinou v závislosti na jednotlivých 
národních či regionálních opatřeních přijatých příslušnými orgány. 

Rámeček 2.10 

Příklad etap v plánu návratu do kanceláře 

 
Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD, informace poskytnuté agenturou. 

2.45. Hlavním cílem rozhodnutí přejít na všeobecnou práci na dálku bylo chránit 
zaměstnance. Upřednostnění dobrých podmínek pro zaměstnance bylo zřetelné v mnoha 
interních dokumentech, které jsme zkoumali. Potvrdily to i pohovory s vedením agentur. 
O dopadu pandemie na práci a zaměstnance, včetně organizace návratu do kanceláře, se také 
široce diskutovalo v poradní skupině EUAN pro nové způsoby práce (viz rámeček 1.2). 
Z informací, které nám síť EUAN poskytla, vyplývá, že většina zaměstnanců agentur se se 
situací vyvolanou pandemií vyrovnala celkově dobře. Statistické údaje o organizaci času 
vypracované agenturami ukázaly, že zaměstnanci pracovali více hodin31 než předtím, aby 
zvládli nové úkoly, které se od nich očekávaly. Informace od agentur naznačují, že zaměstnanci 
pracovali zodpovědně a jejich výkonnost byla nejméně na takové úrovni dříve. Podle 
pozorování agentur zabývajících se pracovními podmínkami, jako je Eurofound a EU-OSHA, je 
vrcholná produktivita (a angažovanost zaměstnanců) v době krize normální, avšak po delší 
dobu neudržitelná. Členové sítě EUAN odhadli, že podíl zaměstnanců, kteří popsali určité 

                                                             
31 Účastnilo se 36 členů sítě, avšak konsolidované údaje nejsou v současné době k dispozici. 

Závěr vychází ze zápisů z jednání sítě EUAN.  

Dne 13. května 2020 přijala agentura EASA strategii postupného návratu do kanceláře a vypracovala 
akční plán, o němž informovala zaměstnance. Návrat je organizován ve čtyřech fázích:

FÁZE 0
Všeobecná práce 
z domova

FÁZE 1
Opatrné první 
uvolňování 
omezujících 
opatření

FÁZE 2
Postupné rušení 
omezujících 
opatření

FÁZE 3
Všeobecné zrušení 
omezujících 
opatření v „nové 
normalitě“
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obtíže, se pohyboval mezi 10 % a 20 %. V rámečku 2.11 níže uvádíme některé příklady běžných 
opatření zavedených v agenturách na podporu zaměstnanců během tohoto období.  

Rámeček 2.11 

Opatření podporující dobré podmínky zaměstnanců 

Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD, informace od sítě EUAN. 

Klíčové řídicí procesy a běžná činnost pokračovaly s určitými výjimkami bez vážných narušení  

2.46. Každá agentura má správní radu, která představuje nejvyšší úroveň její správy a 
řízení. Hlavním úkolem rady je dávat agentuře strategickou orientaci a dohlížet na její 
činnosti32. Poté, co byla v druhé polovině března 2020 zrušena fyzická zasedání rady, byla 
nahrazena písemným postupem nebo se přesunula do virtuální podoby. V tomto novém 
prostředí byly rady schopny zasedat tak, jak vyžadují jejích zakládající nařízení, a včas přijímat 
rozhodnutí požadovaná předpisy. Hlasování pokračovalo pomocí zvláštních elektronických 
hlasovacích nástrojů, například EU Survey, i v případě omezených či důvěrných rozhodnutí. 
Jako příklady rozhodnutí vyžadovaných předpisy, která agentury během pandemie přijaly, lze 
uvést schválení rozpočtu, dodatků, převodů, programových dokumentů, výročních zpráv 
o činnosti a výroků ke konečné účetní závěrce. Rady během pandemie jmenovaly nové vysoce 
postavené zaměstnance, například výkonné ředitele, v agenturách EMA, EBA, EASME a GSA. 
Rady tak byly schopny během pandemie účinně vykonávat své správní a řídicí funkce. 

                                                             
32 Název rady se mezi agenturami liší: některé mají například radu orgánů dohledu, některé 

mají správní radu a některé řídicí radu. Výkonné agentury naopak vede řídicí výbor.  

Úvodní stránka o krizi 
COVID-19 na internetu a 
intranetu obsahující 
praktické pokyny

Pravidelná komunikace 
a sdělení vrcholného 
vedení vyjadřující empatii 
a soucit

Sledování zdravotní 
situace a pracovních 
podmínek, včetně 
průzkumů o pracovních 
podmínkách 
zaměstnanců

Vytvořena platforma 
pro sociální síť mezi 
zaměstnanci usnadňující 
kontakty mimo pracovní 
prostředí

Podpůrné programy 
bdělé pozornosti
(mindfulness) 
s psychologem pro 
jednotlivce či malé skupiny

Společenská setkání online, 
virtuální přestávky na kávu, 
pravidelné kontroly členů 
týmu prováděné vedoucími a 
sportovní program online

Pokyny a osvědčené 
postupy pro rozšířený 
režim práce na dálku

Dobrovolná lékařská a 
psychologická podpora
nabízená online

Finanční příspěvky na 
kancelářské vybavení, 
aby si zaměstnanci mohli 
vytvořit vhodnou domácí 
kancelář
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2.47. Náš přezkum ukázal, že díky přechodu na virtuální rozhodování a práci na dálku byly 
agentury během pandemie s to zajistit nepřetržitý výkon hlavních podnikových funkcí (správa, 
IKT, lidské zdroje atd.) (viz rámeček 2.12). 

Rámeček 2.12 

Příklad zachování a přizpůsobení zásadních služeb IT během 
pandemie COVID-19 

Jelikož přístup do prostor agentur byl pro zaměstnance i externí dodavatele služeb 
omezen, byla kontinuita provozu zásadních služeb IT po poradě s partnerskými 
generálními ředitelstvími a GŘ BUDG zajištěna přechodem z poskytování služeb na místě 
na jejich poskytování na dálku. Toto opatření by mělo trvat po určité období, ve většině 
případů po zbývající dobu probíhajících smluv. Koncepce nových smluv o službách IT bude 
obě možnosti, tedy poskytování služeb na místě i na dálku, zohledňovat komplexnějším 
způsobem a umožní v budoucnosti toto pružné uspořádání. 

Zdroj: výsledky průzkumu EÚD, pohovory se zaměstnanci agentur a ověřování získaných informací. 

2.48. Navzdory pandemii byly agentury schopny pořizovat zboží a služby včas a 
v požadovaném množství a jakosti. Nalezli jsme jen velmi málo případů, kdy byly výzvy 
k podávání nabídek neúspěšné, uchazeči nepředložili dostatek nabídek nebo některé služby 
byly pozastaveny nebo zrušeny. Požadavkům uchazečů o prodloužení lhůt bylo vyhověno bez 
podstatných zdržení. Agentury zavedly postupy elektronického podávání nabídek pro otevřená 
řízení, což jim umožnilo pokračovat ve virtuálním prostředí33. Hodnoticí komise pracovaly on-
line. Podepisovaly rozhodnutí elektronicky, případně výjimečně potvrzovaly výsledky 
elektronickou poštou. Jiným příkladem bylo uplatnění dočasného pravidla v souladu s pokyny 
Evropské komise, které povolovalo podepisovat smlouvy elektronicky namísto inkoustem, 
dokud se nevrátí normálnější pracovní podmínky (viz rámeček 2.13). 

                                                             
33 Agentury, které stále používaly pro předkládání nabídek nižší hodnoty systém založený na 

tištěných dokumentech, výjimečně do doby, než budou obnoveny obvyklé postupy, 
přijímají místo nabídek na papíře nabídky zaslané elektronickou poštou. 
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Rámeček 2.13 

Příklad opatření zavedených agenturou v oblasti zadávacích řízení 
v reakci na pandemii COVID-19  

EUROPOL zavedl řadu opatření, aby zachoval efektivnost zadávacích řízení a souvisejících 
činností: 

o když pandemie vypukla, vyhodnotil, které podstatné činnosti organizace zachová, 

o vypracoval dopisy, v nichž vybrané dodavatele informoval o tom, že pandemie má 
povahu vyšší moci, a o jejím dopadu na probíhající zvláštní smlouvy a objednávky, 

o zadal naléhavé objednávky pro výjimečné potřeby vynucené pandemií (například 
hardware, software a výrobky pro správu budov), 

o poskytl v krátké době strategické a právní poradenství týkající se zadávání zakázek a 
smluv (zejména v souvislosti s ochranou zdravotních údajů během krize, odmítnutím 
přijmout prohlášení o vyšší moci, koncepcí elektronického podpisu, zadáváním a 
prováděním zakázek), 

o změnil různé smlouvy tak, aby se upravila rizika související s pandemií (například 
změny v rozsahu zakázky, způsoby poskytování, práce konzultantů na dálku). 

2.49. Během finančního auditu za rozpočtový rok 2020 jsme posuzovali dodržování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, která mohla být ovlivněna pandemií34. Podrobnosti 
o naší práci uvádíme v kapitole 3 této zprávy.  

2.50. Pokud jde o zadávací řízení a zakázky během pandemie, zjistili jsme, že agentury 
před tím, než postupovaly dále, žádaly v jednotlivých případech o pokyny své partnerské 
generální ředitelství anebo GŘ BUDG. Ve srovnání s přechozími lety jsme nezaznamenali, že by 
se kvůli pandemii nadměrně využívalo přímé udělení zakázky bez soutěžního řízení. V jednom 
případě jsme zjistili, že úřad EASO uplatnil odchylku z důvodů krajní naléhavosti podle čl. 11 
odst. 1 písm. c) přílohy 1 finančního nařízení, aby vyřešil výrazné narušení dodávek osobních 
ochranných prostředků podle stávající smlouvy. Tento nedostatek neměl vliv na legalitu a 
správnost zadávacího řízení. Dospěli jsme k závěru, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
byla až na několik konkrétních výjimek celkově dodržována (viz rámeček 2.14). 

                                                             
34 Testovali jsme tři až pět řízení v každé agentuře. 
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Rámeček 2.14 

Příklady nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek přímo 
souvisejících s pandemií COVID-19 

EIOPA: dne 19. května orgán uzavřel smlouvu na poskytování školících kurzů na místě. 
V té době se začínala šířit pandemie a již byla známa omezení akcí, které vyžadují osobní 
přítomnost. Orgán EIOPA podepsal v srpnu 2020 dodatek ke smlouvě, který obsahoval 
nové smluvní položky, a to poskytování virtuálních školení. Za virtuální školení byla 
stanovena pevná cena, která byla vyšší než cena školení na místě dohodnutá v původní 
smlouvě. Tyto změny představují nové smluvní podmínky. Pokud by byly součástí 
původního zadávacího řízení, mohly přilákat další potenciální uchazeče bez jakéhokoliv 
zeměpisného omezení, které s sebou nese školení na místě, za konkurenceschopnější 
cenu. Dodatek smlouvy nesplňuje podmínky směrnice 2014/24/EU35, a je tudíž v rozporu 
s předpisy. 

CEPOL: agentura zaplatila stornovací poplatek za zrušení rezervace hotelu na vzdělávací 
akci v Budapešti, která se měla konat v září 2020. Tato akce byla kvůli omezením 
způsobeným pandemií COVID-19 odvolána. Pokud by se agentura dovolávala ustanovení 
o vyšší moci v rámcové smlouvě, mohla rezervaci zrušit bez nákladů. V tomto případě 
agentura CEPOL účinně nechránila finanční zájmy EU. 

Zdroj: finanční audit EÚD za rok 2020. 

2.51. Zaznamenali jsme řadu případů, kdy bylo kvůli omezení volného pohybu osob a 
cestovním omezením zavedeným v březnu 2020 narušeno najímání zaměstnanců a výběrová 
řízení (příklady viz rámeček 2.15). Od poloviny dubna 2020 byla většina agentur schopna 
obnovit a dále provádět přijímání zaměstnanců, když byly zavedeny postupy on-line, které 
umožnily provádění výběrových řízení a zaškolování nových zaměstnanců na dálku. I když 
řešení na dálku umožnila pokračování klíčových výběrových řízení, objevily se určité potíže. 
Několik agentur popsalo proces jako těžkopádný a časově náročný a uvedlo, že řízení byla 
zpočátku ovlivněna technickými problémy, například potížemi s připojením nebo nenadálou 
nedostupností uchazečů, a nároky na zaškolování zaměstnanců ve virtuálním prostředí. Jiným 
problémem s testy konanými na dálku byla skutečnost, že uchazeči obtížně prokazovali některé 
způsobilosti on-line. 

2.52. Skutečnost, že počátkem roku 2020 se najímání zaměstnanců zpomalilo, vytvořila 
riziko snížené kapacity v oblasti lidských zdrojů v budoucnosti, kdy bude rostoucí počet 
budoucích zaměstnanců potřebovat odpovídající (virtuální) zaškolení, vytvoření osobních spisů, 
školení a hodnocení. Obzvláště velký tlak bude na agentury, které najímají zaměstnance ve 
velkém počtu, jako je Frontex (viz rámeček 2.15); méně závažný problém to bude představovat 
pro menší agentury. 

                                                             
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65). 
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Rámeček 2.15 

Dopad pandemie na najímání zaměstnanců 

Frontex: celkové zpomalení při najímání zaměstnanců způsobené pandemií zpozdilo 
přijetí 40 osob pověřených sledováním základních práv, které měly být podle nařízení 
(EU) 2019/189636 jmenovány do 31. prosince 2020. V době našeho auditu nebyly 
jmenovány žádné osoby pověřené sledováním základních práv. Tento stav vážně ohrožuje 
činnost a dobrou pověst agentury. 

EASO: dne 28. února 2020 odvolal výkonný ředitel všechny plánované přijímací pohovory. 
Bylo o tom informováno všech 161 uchazečů pozvaných k pohovorům a zkouškám na 
Maltu. Tímto odvoláním se veškerá náborová činnosti opozdila o jeden měsíc a později 
vznikl náročný příliv nových zaměstnanců.  

Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD. 

2.53. Rizika související s výběrovými řízeními byla zmírněna. Žádosti byly zasílány 
elektronicky do funkčních e-mailových schránek vytvořených k tomuto účelu a pohovory byly 
organizovány na dálku (on-line s použitím aplikací Teams, Outlook nebo Skype). Písemné testy 
se konaly on-line buďto individuálně mezi uchazečem a zástupcem personálního oddělení 
agentury, nebo pod dohledem externího poskytovatele služeb. Členové hodnotících komisí se 
mohli setkávat virtuálně a schvalovat dokumenty a rozhodnutí pomocí elektronických podpisů 
nebo elektronickou poštou.  

2.54. Zkušenosti agentur s najímáním zaměstnanců a výběrovými řízeními byly dosud 
smíšené. Záleží to například na tom, zda agentury přijímají malý či velký počet nových 
zaměstnanců, na omezení volného pohybu osob, interních zdrojích personálních oddělení a na 
jejich závislosti na externích poskytovatelích služeb.  

2.55. Další výzva související s pandemií se týkala požadavku, aby uchazeči před nástupem 
podstoupili lékařské vyšetření. V některých zemích byl přístup k lékařským službám kvůli 
přísnému omezení volného pohybu osob přerušen. V jiných případech závisely agentury na 
lékařské službě Evropské komise v Bruselu, která byla po určitou dobu uzavřena, což mělo 
dopad na agentury, pro něž služba vstupní lékařské prohlídky zajišťovala. Podle pokynů 
Evropské komise agentury souhlasily s tím, že tyto prohlídky odloží, a nabídly novým 
zaměstnancům podmínečné smlouvy, které dobu na provedení prohlídek prodlužovaly. 
Z našeho přezkumu plyne, že této možnosti využilo 15 agentur (37 %), aby mohly dále přijímat 

                                                             
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2019/1896 (Úř. věst. L 295, 14.11. 2019, s. 1). 
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zaměstnance37. Pokud by zaměstnanci prohlídku nepodstoupili ve stanovené lhůtě, obvykle 
před koncem zkušebního období, smlouvy by pozbyly platnosti.  

Agentury pokračovaly v plnění svých mandátů i přes pandemii COVID-19, třebaže 
pomalejším tempem 

2.56. Ačkoli účinky pandemie je obtížné zcela izolovat, můžeme konstatovat, že pandemie 
v různé míře ovlivnila hlavní oblasti činnosti agentur.  

2.57. Obecně lze říci, že pandemie urychlila změny ve způsobu práce, což naopak vedlo 
v několika oblastech k rozpočtovým úsporám. Rozpočty agentur na služební cesty a náklady 
související s cestováním nebyly plně vyčerpány. V některých agenturách dosáhl pokles téměř 
90 %. Úspory vznikly také v důsledku zpoždění či zrušení výběrových řízení, vstupních 
lékařských prohlídek a osobních jednání a díky odborné přípravě konané on-line. Podobně se 
výrazně snížila potřeba stravování, úklidových služeb, dodávek vody a elektřiny a 
bezpečnostních služeb. 

2.58. Agentury přehodnotily své rozpočty a cíle, změnily priority a převedly prostředky do 
jiných oblastí, aby na konci roku nebyly nuceny rušit nadměrný objem prostředků, i když 
některé nedostatky jsme přesto odhalili (viz body 2.32 a 2.33). Přesto jsou zpomalení a odklon 
pracovních metod od služebních cest, fyzických jednání apod. patrné v podobě snížení řady 
schválených rozpočtů agentur na rok 2020 a následného vracení prostředků Evropské komisi. 
Dalším ukazatelem je celkové zvýšení částek přenesených z rozpočtového roku 2020 do roku 
2021, které jsme ve srovnání s předešlým rokem zaznamenali. 

2.59. Zjistili jsme, že některé agentury vybírající poplatky (ECHA, EASA a ERA) zaznamenaly 
nestálost fakturovaných a vybraných poplatků, která měla dopad na jejich rozpočtové 
plánování a finanční stabilitu obecně. Například významný propad příjmů z poplatků v roce 
2020 vykázaly agentury ECHA (příjmy z poplatků podle nařízení REACH o 7,0 milionu EUR nižší, 
než stanovil původní rozpočet) a EASA (o 3,2 milionu EUR méně příjmů z poplatků než v roce 
2019). 

2.60. Pokud jde o pracovní programy a činnosti, v důsledku pandemie byly přehodnoceny 
priority tak, aby se zdroje a plánované činnosti ve významné míře zaměřily na činnosti 
související s krizí COVID-19. Nejvýznačnější případy lze nalézt v oblasti zdraví (ECDC, EMA). Pro 
ECDC je pandemie podle externího hodnocení38 (viz též rámeček 2.7) nejzávažnějším 
ohrožením veřejného zdraví, na které muselo středisko od svého založení v roce 2004 
reagovat. V roce 2020 se reakce EU na pandemii COVID-19 stala převládající činností střediska 

                                                             
37 ACER, BEREC, CPVO, EBA, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA, 

INEA, SRB.  

38 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, listopad 2020. 
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ECDC, na niž připadá většina jeho času a zdrojů39. Agentura EMA byla svědkem zásadní 
přeměny celého prostředí, v němž působí. Pandemie měla totiž dopad na celou Evropskou síť 
pro regulaci léčivých přípravků (EMRN)40, a EMA tudíž musela posílit koordinaci regulační sítě 
EU a urychlit postup projednávání výrobků souvisejících s onemocněním COVID-19 ve 
výborech. V listopadu 2020 předložila Evropská komise návrh nového nařízení, které doplní a 
posílí současné hlavní úkoly agentury a rozšíří její mandát, a usnadní tak koordinovanou reakci 
na zdravotní krize v rámci EU41. 

2.61. Postiženy byly i agentury provádějící politiky EU v jiných oblastech. Například 
Frontex nemohl kvůli celosvětovým cestovním omezením provádět plánované návratové 
činnosti a jeho původní schválený rozpočet na návraty v roce 2020 se snížil o 52,5 %. Nadace 
Eurofound výrazně změnila svou plánovanou práci v terénu v souvislosti se sedmým 
evropským průzkumem pracovních podmínek, což narušilo možnost provést analýzu trendů 
v oblasti pracovních podmínek za více než 20 let. A agentury EASA, EMSA a ERA jako přímý 
důsledek pandemie náhle změnily své priority, neboť musely vypracovat nové pokyny, aby 
odvětví dopravy a mobility mohla dodržovat evropská bezpečnostní a zdravotní opatření a 
protokoly.  

2.62. Zjistili jsme tedy, že agentury provedly vhodné kroky a své činnosti rychle 
přizpůsobily pandemii. Dosáhly toho díky zrychleným digitalizačním opatřením. Také lépe 
spolupracovaly a zlepšily výměnu informací tak, aby zůstaly provozuschopné (viz 
rámeček 2.16).  

                                                             
39 Podle své zprávy o činnosti za rok 2020 muselo středisko zrušit nebo odložit 35 % výstupů 

původně plánovaných na rok 2020 a přesunout zdroje na činnosti související s pandemií 
COVID-19. 

40 EMRN je síť příslušných národních orgánů v členských státech EU a Evropském 
hospodářském prostoru (EHP), které spolupracují s agenturou EMA a Evropskou komisí.  

41 Konečný programový dokument EMA 2021–2023 (EMA/53919/2021). 
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Rámeček 2.16 

Příklady osvědčených postupů, které by měly pokračovat 

Rádi bychom vyzdvihli několik osvědčených postupů, v nichž by agentury EU měly 
pokračovat, jak se bude situace postupně navracet k normálu. 

o Začleňovat dosud získané poznatky z pandemie do přezkumů a postupů v oblasti 
kontinuity provozu. 

o Pokračovat v digitalizaci, kterou pandemie urychlila, například tím, že zavedou plně 
digitální pracovní postupy a technická řešení pro pracovní prostory. 

o Dále rozvíjet on-line opatření v oblasti dobrých pracovních podmínek a nástroje 
odborného rozvoje zavedené během pandemie. 

o Dále přizpůsobovat postupy hodnocení zaměstnanců a ukazatele výkonnosti 
zaměstnanců virtuálnímu a hybridnímu pracovnímu prostředí. 

o Dále přizpůsobovat plánování a cíle, aby odrážely činnosti agentur a poskytování 
jejich služeb v podmínkách pandemie COVID-19 i po ní. 

Agentury reagují na zjištění auditů z předchozích let 

2.63. Informujeme o tom, v jaké stavu je provádění opatření přijatých agenturami v reakci 
na připomínky z předchozích let. Obrázek 2.7 ukazuje, že u 174 připomínek, které nebyly na 
konci roku 2019 řešeny, byla nápravná opatření v roce 2020 ve většině případů dokončena či 
probíhala. U 31 agentur42 jsme zaznamenali 86 připomínek, které nebyly vyřešeny nebo jejichž 
řešení teprve probíhalo. Z 14 připomínek, které nebyly vypořádány, byla potřebná nápravná 
opatření ke čtyřem připomínkám mimo (výhradní) kontrolu agentury. 

                                                             
42 ACER, BEREC, Cedefop, CEPOL, CHAFEA, CPVO, EASA, EASME, EASO, EBA, ECHA, EIGE, 

EIOPA, EIT, EFSA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, 
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA a REA. 
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Obrázek 2.7 – Opatření agentur reagující na připomínky z předchozích let 

 
Zdroj: EÚD. 
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Jiné publikace o agenturách vydané 
Účetním dvorem  
2.64. Kromě auditních zpráv věnovaných konkrétně agenturám vydal Účetní dvůr během 
roku 2020 řadu zvláštních zpráv o provádění politik EU, v nichž se o některých z agentur hovoří 
(viz obrázek 2.8). 
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Obrázek 2.8 – Další zvláštní zprávy EÚD vydané v roce 2020, v nichž se 
hovoří o agenturách43 

 

                                                             
43 V roce 2021 vydal senát III (vnější činnost a bezpečnost a právo) zvláštní zprávu č. 8/2021: 

Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: zatím není dostatečně 
účinná. 

Zvláštní zpráva č. 26/2020:
Mořské prostředí: ochrana EU je 
široká, ale nesahá do hloubky

Zvláštní zpráva č. 5/2020:
Udržitelné využívání přípravků na 
ochranu rostlin: pokrok v měření a 
snižování rizik je omezený

Zvláštní zpráva č. 18/2020:
Evropský systém obchodování 
s emisemi: bezplatné přidělování 
povolenek bylo třeba lépe zacílit

Zvláštní zpráva č. 15/2020:
Ochrana volně žijících opylovačů 
v EU — iniciativy Komise dosud 
nepřinesly výsledky

Senát I
Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů

Senát II
Investice pro 
soudržnost, růst a 
začleňování

VFR 1a VFR 2 VFR 3 Finančně soběstačné

EASME
Zvláštní zpráva č. 1/2020:
Opatření EU v oblasti ekodesignu a 
označování energetickými štítky: 
důležitý příspěvek k větší energetické 
účinnosti, který je však omezován 
značnými zpožděními a nedodržováním 
právních předpisů

Zvláštní zpráva č. 4/2020:
Využívání nových zobrazovacích 
technologií k monitorování 
společné zemědělské politiky: 
pokrok je celkově stabilní, ale 
u monitorování klimatu a 
životního prostředí je pomalejší

Zvláštní zpráva č. 6/2020:
Udržitelná městská mobilita v EU: 
bez odhodlání členských států není 
možné podstatné zlepšení

Zvláštní zpráva č. 10/2020:
Dopravní infrastruktury EU: aby se 
účinky sítě projevily včas, je 
potřeba urychlit realizaci 
megaprojektů

EEA

EEA

EFSA

EFSA EEA

EEA

EEA GSA, REA

EEA

INEA

Zvláštní zpráva č. 9/2020:
Hlavní silniční síť EU: cestovní 
doba se zkrátila, ale síť ještě 
není plně funkční

INEA

Zvláštní zpráva č. 11/2020:
Energetická účinnost budov: je 
třeba klást větší důraz na 
nákladovou efektivnost

EEA

Zvláštní zpráva č. 13/2020:
Biologická rozmanitost 
v zemědělství: přínos SZP úbytek 
nezastavil
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Zdroj: EÚD. 

  

Senát II
Investice pro 
soudržnost, růst
a začleňování

EASME

Zvláštní zpráva č. 12/2020:
Evropské centrum pro investiční 
poradenství – centrum bylo 
ustaveno k posílení investic v EU, 
jeho dopad však zůstává 
omezený

Senát IV
Regulace trhů a 
konkurenceschopné 
hospodářství

Senát V
Financování a 
správa Unie 

EASME

Zvláštní zpráva č. 2/2020:
Nástroj pro malé a střední 
podniky v akci: účinný a inovační 
program čelící výzvám

VŠECHNY

Zvláštní zpráva č. 22/2020:
Budoucnost agentur EU – je zde 
potenciál pro větší flexibilitu a 
spolupráci

SRB

Zvláštní zpráva č. 21/2020:
Kontrola státní podpory pro 
finanční instituce v EU: je 
zapotřebí prověřit její účelnost

Zvláštní zpráva č. 25/2020:
Unie kapitálových trhů –
pomalý rozjezd na cestě 
k ambicióznímu cíli

VFR 1a VFR 2 VFR 3 Finančně soběstačné

EBA

VŠECHNY VŠECHNY VŠECHNY EASME, EIOPA, EBA

Stanovisko č. 4/2020:
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a 
prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při 
podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě 
ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) 
(2020/0101 (COD)), a k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou 
transformaci a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních 
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní 
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (2018/0196 (COD))

Europol, Eurojust
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Odpověď sítě agentur EU 
1.22. Úřad EUIPO by rád poukázal na rozhodnutí zákonodárců, které bylo potvrzeno během 
poslední legislativní reformy. Podle čl. 176 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2071/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (OZEU) „rozpočtový výbor 
udělí výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu“. Toto udělení absolutoria je ve 
výrazné míře založeno na zprávách vydávaných Evropským účetním dvorem. 

Úřad CPVO by rád upozornil, že jeho rozpočtovým orgánem je Správní rada, jak je uvedeno 
v článku 109 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech 
Společenství. 

Výbor SRB by rád zdůraznil, že je rovněž agenturou plně financovanou z vlastních zdrojů. 
V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 806/2014 se návrh rozpočtu a plán pracovních míst 
výboru SRB vypracované předsedou schvalují na plenárním zasedání výboru. 

2.23. Síť agentur EU (EUAN) vítá výroční zprávu Evropského účetního dvora (EÚD) o agenturách 
EU za rozpočtový rok 2020. Síť se shodla na tom, že v rámci integrovaných systémů řízení je třeba 
klást větší důraz na témata týkající se vnitřní kontroly. V dubnu 2021 byla zřízena pracovní 
skupina pro záležitosti vnitřní kontroly. Mezi cíle této pracovní skupiny patří sdílení znalostí 
k usnadnění lepší integrace a koordinace záležitostí vnitřní kontroly v rámci celkového systému 
řízení agentur a zvýšení účinnosti a účelnosti záležitostí vnitřní kontroly prostřednictvím sdílení 
osvědčených postupů, rámců, metodik a přístupů v rámci sítě EUAN. 

2.21., 2.35. Síť EUAN uznává předběžné připomínky Účetního dvora, zejména pokud jde o řízení 
veřejných zakázek, výběrová řízení a rozpočtové řízení. Členové sítě EUAN jsou odhodláni 
neustále zlepšovat své politiky a postupy. Síť by ráda poukázala na skutečnost, že předběžné 
připomínky k jednotlivým záležitostem se liší v závislosti na agentuře, a ráda by tudíž odkázala 
na odpovědi jednotlivých agentur na prohlášení o věrohodnosti. 

Rámeček 2.8 Pracovní program agentury EMA č. 1 zaměřený na terapeutickou reakci také 
zahrnoval zřízení pracovní skupiny agentury EMA pro pandemii COVID-19, která svou prací 
umožňuje agentuře EMA, Evropské síti pro regulaci léčivých přípravků a Evropské komisi přijímat 
během pandemie rychlá a koordinovaná regulační opatření ve všech členských státech EU. 
Pracovní program č. 2 zaměřený na dodavatelský řetězec zahrnoval zřízení „výkonné řídící 
skupiny EU pro monitorování nedostatku léčivých přípravků v důsledku závažných událostí“ ve 
spolupráci s Evropskou sítí pro regulaci léčivých přípravků. Předsedá jí Evropská komise a jejím 
cílem je poskytovat strategické vedení pro naléhavou a koordinovanou činnost a předcházet 
narušením dodávek během pandemie a zmírňovat je. 

2.39 Po provedení auditu úřad dne 31. května 2021 schválil svůj plán kontinuity provozu. 

Rámeček 2.15 Postup náboru zaměstnanců byl přerušen jen dočasně na dobu jednoho měsíce. 
Úřad EASO pokračoval v najímání zaměstnanců rychlým tempem pomocí výběrových řízení 
organizovaných na dálku. Navzdory komplikacím souvisejícím s pandemií se úřadu EASO v roce 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
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2020 podařilo najmout 86 statutárních zaměstnanců, čímž se tento rok stal z hlediska náboru 
naším nejúspěšnějším rokem.
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Kapitola 3  

Prohlášení o věrohodnosti 

a další auditní výsledky týkající se agentur 
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3.1. Informace, z nichž vychází 
prohlášení o věrohodnosti 

Východisko pro vyjádření výroků 

3.1.1. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a 
etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními standardy 
nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních 
institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito standardy je v naší zprávě podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora. V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní 
znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (kodex IESBA), a etickými 
požadavky platnými pro audit jsme nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z těchto požadavků a kodexu IESBA. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, 
nám poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku. 

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou 

3.1.2. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení agentur je vedení 
agentur odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně 
uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost operací, na nichž se 
tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat 
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž 
odpovědné za to, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly 
v souladu s požadavky předpisů, kterými se účetní závěrka řídí. Konečnou odpovědnost za 
legalitu a správnost operací, na nichž se účetní závěrky zakládají, nese vedení agentur. 

3.1.3. Při sestavování účetní závěrky má vedení povinnost posoudit, zda je agentura 
schopna nepřetržitě trvat. Pokud je to relevantní, musí vysvětlit a popsat záležitosti s dopadem 
na její nepřetržité trvání a použít účetnictví založené na předpokladu nepřetržitého trvání 
subjektu, s výjimkou případu, kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit jeho činnost, resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

3.1.4. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví 
agentur. 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných 
operací 

3.1.5. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrky agentur neobsahují 
významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na 
základě svého auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě nebo ostatním orgánům 
příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetních 
závěrek agentur a legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají. 
Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy 
odhalí případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může 
k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, 
pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí 
uživatelů přijatá na základě těchto účetních závěrek. 

3.1.6. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotace získané od Evropské komise nebo 
spolupracujících zemí a posuzujeme postupy agentur pro výběr případných poplatků a jiných 
příjmů. 

3.1.7. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy výdaje vznikly, 
byly zaznamenány a přijaty. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb (včetně 
plateb za pořízení majetku) kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a agentura tyto doklady přijme 
zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později. 

3.1.8. V souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:  

o identifikovat a vyhodnotit rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce 
a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu 
podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské unie, navrhnout a 
provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výroky. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost nebo nesoulad, k nimž došlo v důsledku podvodu, je 
větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu 
způsobených chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřního kontrolního 
systému; 

o seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního 
systému; 
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o posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky 
uvedlo v účetní závěrce; 

o posoudit, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na předpokladu 
nepřetržitého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota související s událostmi nebo podmínkami, které 
mohou zásadním způsobem zpochybnit schopnost agentury nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností 
v naší zprávě upozornit na vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti v 
účetní závěrce, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do 
data naší auditní zprávy. Nicméně budoucí události a podmínky mohou vést k tomu, že 
subjekt přestane nepřetržitě trvat; 

o vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně vysvětlujících 
a popisných informací, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové operace a 
události způsobem, který vede k věrnému zobrazení; 

o získávat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích agentur, aby bylo 
možné vyjádřit výrok k účetním závěrkám a operacím, na nichž se tyto účetní závěrky 
zakládají. Zodpovídáme za řízení auditu, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok 
auditora je naší výhradní odpovědností; 

o v souladu s čl. 70 odst. 6 finančního nařízení EU vzít při vypracovávání této zprávy a 
prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora 
provedenou v souvislosti s účetními závěrkami agentur. 

Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně významných nedostatků 
zjištěných ve vnitřních kontrolách. Ze záležitostí, o nichž jsme informovali agentury, vybíráme 
ty, které byly pro audit ročních účetních závěrek za běžné období nejvýznamnější, a které tudíž 
představují hlavní záležitosti auditu. Tyto záležitosti popisujeme v naší auditní zprávě, pokud 
právní předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže ve zcela výjimečném případě 
usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně 
očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného 
zájmu. 



 

 

 
Agentury financované z podokruhu 
víceletého finančního rámce 1a – 
Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost 
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3.2. Agentura Evropské unie pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) 

Úvod 

3.2.1. Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“ nebo „ACER“), která sídlí v Lublani, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 713/200944. Hlavním úkolem agentury je na úrovni Unie pomáhat národním 
regulačním orgánům při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech a v případě 
potřeby jejich činnosti koordinovat. Podle nařízení REMIT45 byla agentura spolu s národními 
regulačními orgány pověřena dodatečnými povinnostmi v souvislosti s monitorováním 
evropského velkoobchodního trhu s energií. Obrázek 3.2.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře46. 

Obrázek 3.2.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
44 Úř. věst. L 211, 21.1. 2009, s. 1. 

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1), 
které agentuře přiděluje důležitou roli při dohledu nad obchodováním na velkoobchodním 
trhu s energií v Evropě. 

46 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.acer.europa.eu. 

19

20

Rozpočet (v mil. EUR)*

95

105

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.acer.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.2.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.2.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.2.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, jež obsahuje finanční výkazy47 a zprávy o plnění rozpočtu48 za rozpočtový 
rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.2.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2020, 
výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 

                                                             
47 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

48 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.2.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá 
účetní závěrka 

3.2.7. Ve své auditorské zprávě za rok 2019 Účetní dvůr dospěl k závěru, že několik 
zvláštních smluv spadajících pod rámcovou smlouvu na poskytování služeb IT bylo 
v rozporu s předpisy, protože neproběhlo soutěžní zadávací řízení. Konkrétně ceníky 
nabídek, které byly předložené v rámci smlouvy, neobsahovaly některé objednané položky 
a služby. V roce 2020 dosáhly platby za položky, které nejsou součástí ceníků u této 
rámcové smlouvy, celkem 752 654 EUR (3,71 % celkových prostředků na platby, které byly 
k dispozici v roce 2020). Bereme na vědomí, že agentura vypracovala na základě našich 
připomínek za rok 2019 akční plán a že jeho provádění vedení pravidelně monitoruje. 

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.2.8. Podle našeho názoru, s výhradou skutečností uvedených ve východisku pro 
výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, jsou platby, na nichž se zakládá účetní 
závěrka za rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Jiná skutečnost 

3.2.9. Účetní dvůr upozorňuje na skutečnost, že na rozdíl od dalších institucí (např. 
Evropské komise) agentura nepřijala interní pravidla týkající se kontinuity úkolů v případě, 
kdy pověřující nebo pověřené schvalující osoby ukončí činnost na své pozici. 

Role schvalující osoby je v agenturách a orgánech odlišná. V případě orgánů plní roli 
schvalující osoby samotné orgány a příslušnými úkoly pověřují své zaměstnance. 
Generální ředitelé a generální tajemníci orgánů jsou schvalujícími osobami pouze na 
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základě pověření. V agenturách je však role schvalující osoby svěřena výkonnému řediteli, 
který plní rozpočet na svou vlastní odpovědnost. 

Nový výkonný ředitel nastoupil do funkce dne 1. 1. 2020. Dne 18. 12. 2020 však se 
zpětnou platností potvrdil pověření dvou zaměstnanců. To znamená, že zmínění 
zaměstnanci téměř rok schvalovali operace na základě pověření vydaných předchozím 
výkonným ředitelem. Jedná se o závažný nedostatek vnitřní kontroly. Agentura se na 
základě našeho auditu zavázala přijmout prováděcí pravidla, jež problémy, které Účetní 
dvůr identifikoval, vyřeší. 

3.2.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.2.11. Agentura má již několik let vysoký objem přenášených prostředků. V roce 2020 
byly přeneseny vysoké částky prostředků na závazky ve dvou rozpočtových hlavách: hlavě II 
(budovy a související náklady) a hlavě III (operační výdaje). V hlavě II dosáhly přenosy 
1,5 milionu EUR, tj. 44 % celkového objemu této hlavy (v roce 2019 to bylo 0,8 milionu EUR, 
tj. 31 %). V hlavě II dosáhly přenosy 1,4 milionu EUR, tj. 36 % celkového objemu této hlavy 
(v roce 2019 to bylo 1,9 milionu EUR, tj. 46 %). Přenesené prostředky připadají hlavně na 
technické vybavení IT a poradenské služby. To lze částečně vysvětlit povahou hlavních činností 
agentury: k nim patří údržba, provoz, podpora a vývoj informačně-technologických systémů 
REMIT, což jsou úkoly, jež probíhají několik měsíců a mohou přesáhnout konec roku. Značná 
část (19 %) prostředků v hlavě II přenesených do roku 2021 však byla přidělena na závazky 
v prosinci 2020. To bylo opodstatněno jen zčásti (např. na pořízení služeb vývoje IT 
objednaných v prosinci 2020 agentura vynaložila 67 895 EUR z rozpočtu na rozpočtový rok 
2020, přestože měla použít rozpočet na rok 2021). To naznačuje, že se jedná o strukturální 
záležitost. Agentura by měla dále zlepšit rozpočtové plánování a prováděcí cykly, aby se tento 
problém vyřešil. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.2.12. V rozpočtovém roce 2019 byly vyjádřeny připomínky k jednomu výběrovému 
řízení, které proběhlo nesprávně. V roce 2020 jsme výběrová řízení kontrolovali znovu a zjistili 
jsme určité nedostatky ve vnitřních kontrolách. Tyto nedostatky měly vliv na hodnocení 
uchazečů, ale nezpochybňují legalitu nebo správnost kontrolovaných postupů. Pět uchazečů 
bylo chybně považováno za způsobilé, takže byli pozváni do výběrového řízení. Nemělo to však 
vliv na výsledek řízení, protože nezískali potřebný počet bodů pro to, aby byli pozváni na 
pohovor. V jiném případě byl uchazeč pozván na pohovor, přestože ve své přihlášce neuvedl 
znalost jazyků, jak to požadovalo oznámení o volném pracovním místě. Ve dvou 
kontrolovaných výběrových řízeních nebyla stanovena metoda hodnocení uchazečů. Jednotliví 
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členové výběrové komise tak přidělovali stejným uchazečům bodová hodnocení různým 
způsobem. V jiném výběrovém řízení nevyplnili dva členové výběrové komise prohlášení 
o potenciálním střetu zájmů správně. Nebyla tak zajištěna úplná a spolehlivá auditní stopa, což 
svědčí o nedostatku ve vnitřních kontrolách agentury. To by ji mohlo vystavit vysokému riziku 
poškození dobré pověsti a finančnímu riziku, zejména pokud se neúspěšní uchazeči odvolají 
nebo agenturu zažalují. 

Agentura by měla výrazně zlepšit své výběrové postupy a řízení a důsledně uplatňovat 
zavedené kontroly, aby se tak zajistil úplný soulad se zásadami rovného zacházení a 
příslušnými pravidly a nařízeními. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.2.13. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na 
základě zjištění Účetního 

dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2016 Agentura by mohla zvážit, zda nezavést rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe odrážely víceletou 
povahu činností. Probíhá 

2017 Středisko agentury pro obnovu dat po havárii se nachází ve stejné lokalitě jako data určená k zálohování. Dokončeno 

2017 Elektronické zadávání veřejných zakázek: do konce roku 2017 agentura ještě nezačala používat žádný 
z informačně-technologických nástrojů, které vyvinula Evropské komise. Dokončeno 

2019 

Agentura podepsala kaskádovou rámcovou smlouvu v oblasti IT systémů a poradenství na maximální částku 
25 milionů EUR skládající se ze dvou částí. Avšak 61,3 % plateb učiněných v roce 2019 v části 1 smlouvy se 
týkalo položek, které nebyly součástí smluvních ceníků. Agentura uzavřela na tyto položky přímé smlouvy bez 
soutěžního řízení.  

Podle ustanovení finančního nařízení agentura neměla za těchto okolností uzavírat kaskádovou smlouvu, ale 
měla místo toho obnovit soutěžní řízení. Související zvláštní smlouvy byly tedy uzavřeny v rozporu s předpisy. 
Související platby za položky, které nejsou obsaženy v cenících v části 1 rámcové smlouvy a které tak 
představují nesprávnost, dosáhly v roce 2019 celkem 975 708 EUR. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na 
základě zjištění Účetního 

dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2019 Agentura uzavřela přímou smlouvu, aniž by provedla soutěžní zadávací řízení nebo průzkum trhu. To není 
v souladu s finančním nařízením, a související platba je proto v rozporu s předpisy. Dokončeno 

2019 
Agentura vypsala výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa. Bodová hodnocení však počítala 
nesprávně, takže vítězný uchazeč vybrán být neměl. To je v rozporu se zásadou rovného zacházení a svědčí o 
špatném uplatnění vnitřních kontrol.  

Probíhá 

2019 
Nalezli jsme důkazní informace, z nichž vyplývá, že agentura využívala při nedostatku vlastních zaměstnanců 
dočasné pracovníky. Všichni dočasní pracovníci kromě jednoho prováděli v agentuře dlouhodobé úkoly. Stálé 
a průběžné úkoly by měli provádět přímí zaměstnanci agentury, nikoliv dočasní pracovníci. 

Probíhá 

2019 
Agentura má vysoký objem přenášených prostředků, což bylo opodstatněno jen částečně. To naznačuje, že se 
jedná o strukturální záležitost. Agentura by měla dále zlepšit rozpočtové plánování a prováděcí cykly, aby se 
tento problém vyřešil. 

Probíhá 

2019 
Agentura nedodržela zásadu vnitřní kontroly č. 12 svého vlastního rámce vnitřní kontroly, podle níž musí 
všechny odchylky od předpisů zaznamenat v evidenci výjimek. Tato skutečnost oslabuje transparentnost a 
účinnost vnitřních kontrolních systémů agentury. 

Probíhá 
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Odpověď agentury 
3.2.7. Agentura vzala na vědomí zjištění Účetního dvora, že v rámci zakázky v hodnotě 
20 milionů EUR příliš využívá výrobky a služby, které nejsou součástí ceníků. Agentura by na 
úvod ráda poznamenala, že vzhledem k povaze služeb v rámci této zakázky není vyčerpávající 
seznam služeb a smluv možný. V návaznosti na předběžné připomínky Evropského účetního 
dvora k účetní závěrce agentury ACER za rok 2019, které agentura obdržela v květnu 2020, 
agentura u všech probíhajících zvláštních smluv podrobně analyzovala nákupy položek 
neuvedených v cenících a vypracovala akční plán k monitorování stavu objednávek. Vedení 
agentury provádění tohoto akčního plánu pravidelně sleduje. Agentura je odhodlána co nejvíce 
minimalizovat využívání položek, které nejsou součástí ceníků (s cílem dosáhnout toho, aby 
jejich hodnota byla nižší než 10 % hodnoty jednotlivých zvláštních zakázek), přičemž vezme 
v potaz kontinuitu svých provozních činností.  Agentura se o zaznamenaném rozporu 
s předpisy zmínila také v souhrnné zprávě o činnosti za rok 2020. 

3.2.9. Agentura se domnívala, že pravomoc jednat jako schvalující osoba a povinnost plnit 
rozpočet jsou neoddělitelně spjaty s funkcí ředitele. Agentura proto jednala v dobré víře 
a v souladu s obecnou zásadou správního práva. V době od ledna do prosince 2020 tudíž 
nepovažovala za nutné přijetí jakéhokoli opatření k zachování platnosti pověření udělených 
předchůdcem stávajícího ředitele. 

Agentura vítá doporučení Účetního dvora, aby přijala prováděcí pravidla podobná prováděcím 
pravidlům Komise, a podnikla kroky v tomto směru. 
 
3.2.11. Agentura uznává, že objem přenesených prostředků představuje celkem 18,93 % jejích 
celkových prostředků. Ráda by však Účetní dvůr upozornila na to, že významný nedostatek 
finančních prostředků řešila prostřednictvím opravného rozpočtu pouze v posledním měsíci 
roku. Během kontrolovaného období čelila agentura nebývale vysokému počtu odvolání proti 
jejím rozhodnutím, což si vyžádalo rozsáhlé právní poradenství a velký objem překladů. 
V souladu s články 12 a 13 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a s pokyny Komise 
k závazkům a platbám přenesla agentura prostředky na správní platby, které byly řádně 
smluvně zajištěny v roce 2020, s cílem uhradit nevypořádané závazky, které byly identifikovány 
na konci roku. Toto přenesení představovalo výjimku ze zásady ročního rozpočtu. V průběhu 
let agentura neustále snižovala objem přenesených prostředků, a to z 40,05 % v roce 2016, na 
24,19 % v roce 2017, 20,27 % v roce 2018 a 18,65 % v roce 2019, přičemž jejím cílem bylo, aby 
jejich objem nepřesáhl 25 % ani v budoucích letech. 

3.2.12. Přestože chyby zjištěné v kontrolovaných výběrových řízeních neměly vliv na jejich 
konečné výsledky, agentura důkladně revidovala své kontroly a přijala několik opatření ke 
zlepšení, například: provádí se předběžné kontroly způsobilosti; výběrová komise hodnotí 
a potvrzuje způsobilost všech uchazečů; vedení personálního oddělení provádí dvojí kontrolu 
konečné tabulky předběžného hodnocení; každý uchazeč musí na vlastní odpovědnost 
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prohlásit, že splňuje kritéria způsobilosti; způsobilost uchazečů z hlediska jazykových 
požadavků se hodnotí v rámci písemné zkoušky a pohovoru; členové výběrové komise se 
dohodnou na metodě hodnocení a stanoví maximální počet bodů pro jednotlivá kritéria 
výběru, než získají přístup k přihláškám; použité metody hodnocení a bodovací tabulku lze 
sdílet s uchazeči; spis o výběrovém řízení obsahuje poznámku o dohodnuté metodice; shrnutí 
výsledků jednotlivých uchazečů se uvádí v hodnotící tabulce, aby bylo možné odůvodnit 
celkové bodové hodnocení; uchazečům lze poskytnout zpětnou vazbu; pohovory se v souladu 
s doporučeními Evropského účetního dvora zaznamenávají; členové výběrové komise by měli 
i nadále projednávat hodnocení jednotlivých uchazečů společně; prohlášení o střetu zájmů 
bylo revidováno.  Vedení personálního oddělení aktivně hledá IT řešení, které by zamezilo 
dalším chybám v průběhu výběrových řízení.  
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3.3. Agentura na podporu Sdružení 
evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací 
(Úřad BEREC) 

Úvod 

3.3.1. Agentura na podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (dále jen „úřad BEREC“), která sídlí v Rize, byla zřízena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018, které nahrazuje 
předcházející nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/200949. Hlavním úkolem 
úřadu BEREC je poskytovat Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) odbornou a administrativní podporu a na základě pokynů Rady 
regulačních orgánů shromažďovat a analyzovat údaje týkající se elektronických komunikací a 
rozšiřovat mezi vnitrostátními regulačními orgány osvědčené regulační postupy, například 
společné přístupy, metodiky nebo pokyny pro provádění předpisového rámce EU. 
Obrázek 3.3.1 obsahuje základní údaje o úřadu BEREC50. 

Graf 3.3.1 – Základní údaje o úřadu BEREC 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka úřadu BEREC za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl úřad BEREC. 

                                                             
49 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1. 

50 Více informací o pravomocích a činnostech úřadu BEREC je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.berec.europa.eu. 

20

25

Rozpočet (v mil. EUR)*

113

108

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.berec.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.3.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad BEREC 
zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a 
analýza informací poskytnutých vedením úřadu BEREC. 

3.3.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.3.4. Provedli jsme audit:  

a) účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací, jež obsahuje finanční výkazy51 a zprávy o plnění 
rozpočtu52 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.3.5. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu BEREC za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci úřadu BEREC 
k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní 

                                                             
51 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

52 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.3.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.3.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.3.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem 
v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění Účetního 
dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2017 Do konce roku 2017 zavedl úřad BEREC pro určitá řízení elektronické zadávání 
zakázek, avšak nikoli elektronickou fakturaci a elektronické podávání nabídek. Dokončeno 

2018 

Úřad BEREC podepsal rámcovou smlouvu s jednou společností na poskytování 
sekretářských služeb. Příslušní (dočasní) pracovníci byli zaměstnáni na základě 
smluv s oprávněnými agenturami práce. Využití tohoto druhu smluv 
o poskytnutí pracovníků není v souladu s pravidly EU týkajícími se sociálního 
zabezpečení a zaměstnávání a vystavuje úřad BEREC právnímu riziku a riziku 
poškození dobrého jména.  

Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU (SDEU) probíhá 
soudní řízení ve věci C-948/19 (Manpower Lit), které se zabývá 
několika otázkami vznesenými litevským nejvyšším soudem, jež 
se týkají uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním 
zaměstnávání v agenturách EU. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko Účetního 
dvora, pokud jde o využívání dočasných pracovníků úřadem 

BEREC, nebude Účetní dvůr k řádnosti postupu orgánu 
předkládat žádné připomínky, včetně kontroly opatření 

přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let, 
dokud SDEU v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 

2018 
Úřad BEREC vyplatil 37 % svého rozpočtu na nemzdové výdaje jediné 
společnosti, což ohrožuje kontinuitu jeho činnosti, protože je závislý na 
vnějších zdrojích poskytovaných touto jedinou společností. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění Účetního 
dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2019 

Úřad BEREC dokončil zadávací řízení a podepsal zakázku před vyhodnocením 
všech nabídek, které obdržel. Jednu nabídku založit a nezhodnotil ji. Hodnoticí 
zpráva k tomuto řízení nevysvětluje, jak úřad BEREC dospěl k závěru o tom, 
zda jsou obdržené nabídky v souladu s pravidly způsobilosti. Zadávací řízení 
prováděla pouze jedna osoba. Tato osoba nahlásila možný střet zájmů, 
pokračovala však v provádění řízení sama. Z těchto důvodů považujeme tuto 
zakázku za nesprávnou. 

Probíhá 

2019 
Úřad BEREC podepsal smlouvu, aniž by v dokumentaci k zadávacímu řízení 
uvedl hodnotu zakázky a přiložil všechna příslušná prohlášení o neexistenci 
střetu zájmů členů výběrové komise. 

Dokončeno 
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Odpověď úřadu 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.4. Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop)  

Úvod 

3.4.1. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“ nebo 
„Cedefop“), které sídlí v Soluni, bylo zřízeno nařízením Rady (EHS) č. 337/7553, které bylo 
zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 201954. Jeho 
hlavním posláním je přispívat k rozvoji odborného vzdělávání na úrovni Unie. Za tímto účelem 
středisko připravuje a šíří dokumentaci k systémům odborného vzdělávání. Obrázek 3.4.1 
obsahuje základní údaje o středisku55. 

Obrázek 3.4.1 – Základní údaje o středisku 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka střediska za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytlo středisko. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.4.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které středisko zavedlo. 

                                                             
53 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. 

54 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90. 

55 Více informací o pravomocích a činnostech střediska je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.cedefop.europa.eu. 
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Rozpočet (v mil. EUR)*

113

108

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.cedefop.europa.eu/


 88 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 

 

Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením centra.  

3.4.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.4.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, jež obsahuje 
finanční výkazy56 a zprávy o plnění rozpočtu57 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.4.5. Podle našeho názoru účetní závěrka střediska za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci střediska k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
56 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

57 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.4.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.4.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.4.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.4.9. V červnu 2020 zahájilo středisko zadávací řízení na zajištění internetových služeb 
pro systém Europass s předpokládaným rozpočtem 10 000 EUR. Počítalo se s tím, že zakázka 
bude realizována v průběhu dvou let. Středisko ji podepsalo na základě jednacího řízení 
s jedním uchazečem, a to předchozím dodavatelem, což zdůvodnilo nízkou odhadovanou 
hodnotou zakázky. To však nebylo podloženo žádným odhadem nákladů na základě stávajících 
tržních cen nebo jiného zdokumentovaného průzkumu trhu. 

Nabídková cena dodavatele, kterou středisko schválilo, převýšila očekávaný rozpočet o 98 % 
(19 800 EUR). Hodnota zakázky tak překročila práh, který finanční nařízení povoluje pro jednací 
řízení s jediným uchazečem (15 000 EUR). Středisko nebylo schopno zdůvodnit, proč se v tomto 
případě tímto požadavkem neřídilo. Podle finančního nařízení EU mělo požádat o předložení 
nabídek minimálně tři uchazeče. 

Toto zadávací řízení je tedy nesprávné. V roce 2020 v souvislosti s ním neproběhly žádné 
platby. Po provedení našeho auditu středisko zakázku zrušilo s účinností od 26. února 2021. 
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Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.4.10. Podobně jako v roce 2019 nebyla metoda výpočtu příspěvků stanovená 
v prohlášení o spolupráci mezi střediskem a ESVO v rozpočtovém roce 2020 uplatněna 
správně. 

V dohodě o spolupráci mezi střediskem a ESVO se uvádí, že spolupracující partneři ESVO 
přispívají v míře dané podílem jejich HNP na souhrnném HNP EHP. Příspěvky Norska a Islandu 
do prvotního rozpočtu byly nicméně vypočteny podle podílu jejich HNP (2,27 % pro Norsko a 
0,14 % pro Island) k HNP členských států EU, které jsou členy EHP, nikoliv celkového HNP EHP. 
V důsledku toho přispěly Norsko a Island do rozpočtu střediska Cedefop o 8 601 EUR méně, 
než měly. EU přispěla o 8 601 EUR více.  

Dále přestože se prvním opravným rozpočtem (27. listopadu 2020) snížily prostředky na platby 
a příjmy o 1 100 000 EUR, Norsku a Islandu nebyla příslušná část prostředků, o něž byl 
rozpočet snížen, vrácena. Norsko a Island tak přispěly do rozpočtu střediska Cedefop na rok 
2020 o 25 886 EUR více, než měly, a EU přispěla o 25 886 EUR méně.  

Norsku a Islandu nebyla vrácena ani příslušná část rozpočtového přebytku za rok 2020 a Snížit 
jejich budoucí příspěvky o částku rozpočtového přebytku se také neplánuje. V důsledku toho 
přispěly Norsko a Island do rozpočtu střediska Cedefop na rok 2020 o 2 987 EUR více, než měly.  

Při zohlednění všech tří položek popsaných ve výše uvedených bodech byly příspěvky Norska a 
Islandu do rozpočtu střediska na rok 2020 celkově o 20 272 EUR vyšší, než měly být, a 
příspěvek EU byl o 20 272 EUR nižší, než měl být. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.4.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 

V zadávacím řízení na poskytování cestovních služeb pro středisko nebyla kritéria týkající se ceny a 
kvality ve všech případech dostatečně podrobná a kritéria nezajišťují uzavření ekonomicky 
nejvýhodnější zakázky. Metodika, kterou středisko uplatnilo pro identifikaci a dokumentaci 
potenciálně abnormálně nízkých nabídek, byla nedostatečná. 

Dokončeno 

2019 
Středisko přijalo změny zakázky na úklidové služby, aniž by řádně zdokumentovalo, nakolik je 
pozměněná smlouva shodná s originálním zněním. Rámcová smlouva nebyla odpovídajícím 
způsobem pozměněna. 

Dokončeno 

2019 U budoucích zakázek by středisko mělo před tím, než takové změny přijme, řádně ověřit a 
zdokumentovat, že nové řešení je minimálně rovnocenné s řešením navrženým v původní nabídce. Dokončeno 

2019 
Metoda výpočtu příspěvků stanovená v prohlášení o spolupráci mezi střediskem a ESVO nebyla 
uplatněna správně. Příspěvek Norska a Islandu do rozpočtu střediska na rok 2019 byl celkově 
o 38 924 EUR nižší, než měl být, a příspěvek EU byl o 38 924 EUR vyšší, než měl být. 

Probíhá 
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Odpověď střediska 
3.4.9 Středisko Cedefop vzalo připomínku Účetního dvora na vědomí a neprodleně přijalo 
opatření k jejímu řešení.  

Konkrétně dne 24. února 2021 (v souladu s čl. 18 odst. 1 „Důvody pro ukončení smlouvy ze strany 
veřejného zadavatele“ a čl. 18 odst. 3 „Způsob ukončení“ všeobecných smluvních podmínek) 
smlouvu ukončilo s účinností od 26. února 2021. 

 
3.4.10. Středisko Cedefop použilo pro výpočet příspěvků zemí ESVO do souhrnného rozpočtu 
činitel úměrnosti stanovený Komisí. Středisko vzalo zjištění auditu na vědomí a neprodleně 
přijalo opatření k jeho řešení. Prostřednictvím Generálního ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňování požádalo o radu Generální ředitelství pro rozpočet. To mu 
doporučilo, aby dotčenou dohodu převedlo pod zastřešující „Protokol 31 k Dohodě o 
Evropském hospodářském prostoru“. Středisko se snaží zavést transparentní a snadno 
použitelnou metodiku. Očekává se, že příspěvky začne požadovat v rámci „Protokolu 31 
k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru“, čímž odpadnou jakékoli otázky ohledně toho, 
jak řešit opravné rozpočty a přebytky.
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3.5. Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (EASA) 

Úvod 

3.5.1. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“ nebo „EASA“), 
která sídlí v Kolíně nad Rýnem, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2018/113958, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 216/200859. Agentuře byly přiděleny 
konkrétní úkoly regulatorní a výkonné povahy v oblasti bezpečnosti letectví. Obrázek 3.5.1 
obsahuje základní údaje o agentuře60. 

Obrázek 3.5.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.5.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
58 Úř. věst. 212, 22.8.2018, s. 1. 

59 Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1. 

60 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.easa.europa.eu. 

267

257

Rozpočet (v mil. EUR)*

762

744

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.easa.europa.eu/
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3.5.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340.  

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.5.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví, jež obsahuje finanční 
výkazy61 a zprávy o plnění rozpočtu62 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.5.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2020, 
výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
61 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

62 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 



 95 

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) 

 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.5.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.5.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.5.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem 
v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2016 
Agentura během let nakumulovala v souvislosti s činnostmi financovanými leteckým odvětvím 
přebytek ve výši 52 milionů EUR, přičemž její zakládací nařízení nestanoví pro takovou situaci 
žádný postup. 

Probíhá 

(Mimo vliv agentury) 

2018 
Podmínky rámcové smlouvy s jediným hospodářským subjektem nebyly dostatečně konkrétní 
na to, aby umožnily spravedlivou soutěž. Agentura by měla uzavírat takové rámcové smlouvy, 
které umožňují spravedlivou soutěž a zaručují nejlepší zhodnocení prostředků. 

Dokončeno 

2018 
Agentura vyčlenila prostředky na dohodu s Evropskou komisí o archivních službách až po 
obnovení dohody. Přidělení prostředků na závazky by mělo být zaúčtováno ještě před 
uzavřením právního závazku, aby se tak zaručilo, že prostředky budou skutečně k dispozici.  

Probíhá 

2019 
Zaznamenali jsme případy, kdy nebyly dodrženy předpisy týkající se provádění zadávacích 
řízení. Dosud nebyl uspokojivě vyřešen zejména problém obnovení zadávacího řízení, který 
jsme zjistili při našich auditech v předchozích letech. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Agentura uzavřela s jediným hospodářským subjektem rámcovou smlouvu na pořízení 
konzultačních služeb v oblasti správy budov. Podmínky smlouvy však nebyly dostatečně 
konkrétní na to, aby umožnily spravedlivou soutěž. Konkrétní požadavky na služby, které měly 
být poskytnuty, totiž nebyly v době zadávacího řízení ještě známy, protože služby, které byly 
předmětem zakázky, byly vymezeny jen obecně. Podle finančního nařízení musí veřejný 
zadavatel v takových případech udělit rámcovou zakázku více dodavatelům a pro konkrétní 
nákupy vyhlásit mezi vybranými dodavateli soutěžní řízení. 

Dokončeno 

2019 
U zadávacího řízení na pořízení služeb IT agentura od potenciálních uchazečů požadovala, aby 
doložili, že jejich minimální roční obrat dosahuje úrovně, která přesahovala maximální 
hodnotu povolenou ve finančním nařízení. 

Dokončeno 

2019 U tří ze čtyř kontrolovaných zadávacích řízení agentura nezveřejnila odhadovaný objem 
zakázky, jak to vyžaduje finanční nařízení. Dokončeno 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 



 99 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 

 

3.6. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) 

Úvod 

3.6.1. Evropský orgán pro bankovnictví („orgán“ nebo „EBA“), který sídlí v Paříži,63 byl 
zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201064. Úkolem orgánu je 
přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu, 
přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, podněcovat a podporovat 
delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledovat a posuzovat tržní vývoj 
v oblasti jeho působnosti a posilovat ochranu vkladatelů a investorů. Obrázek 3.6.1 obsahuje 
základní údaje o orgánu65. 

Obrázek 3.6.1 – Základní údaje o orgánu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka orgánu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl orgán. 

                                                             
63 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1717 (Úř. věst. L 291, 27.12.2018, s. 2), 

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 331, 
27.12.2017, s. 12). 

64 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12. Dne 27. prosince 2019 bylo zveřejněno nařízení (EU) 
2019/2175 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), které je revidovaným zakládajícím nařízením 
orgánu EBA, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010. 

65 Více informací o pravomocích a činnostech orgánu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.eba.europa.eu. 

54

54

Rozpočet (v mil. EUR)*

201

217

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eba.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.6.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením orgánu. 

3.6.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340.  

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.6.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví, jež obsahuje finanční výkazy66 a 
zprávy o plnění rozpočtu67 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.6.5. Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
66 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

67 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.6.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.6.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.6.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.6.9. V kontrolovaných zadávacích řízeních orgánu EBA na veřejné zakázky jsme nalezli 
řadu nedostatků, které byly v rozporu s finančním nařízením EU. 

V jednom případě orgán EBA podepsal krátkodobou dohodu o poskytování bankovních služeb 
s jednou bankou, přičemž významně podhodnotil hodnotu dané zakázky. V důsledku toho 
použil chybný typ zadávacího řízení. 

Řízení směřující k podpisu nové zakázky na bankovní služby zahájil pouhý týden před 
vypršením platnosti předchozí smlouvy. Uplatnil výjimku a zahájil jednací řízení bez 
předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení pouze s jedním uchazečem. 
Tento postup nijak nezdůvodnil. 

Obdržená nabídka potenciálního uchazeče neodpovídala původním očekáváním orgánu EBA. 
Orgán proto požádal o předložení nabídek další uchazeče. Pro výběr nejlepší nabídky však 
nestanovil žádná kritéria ani obdržené nabídky řádně nevyhodnotil. Namísto toho přijal 
původní nabídku, kterou podal první potenciální dodavatel z původního jednacího řízení, které 
proběhlo bez oznámení o zahájení zadávacího řízení. 
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Součástí smlouvy bylo účtování negativního úroku na uložené prostředky orgánu EBA. Orgán 
EBA odhadl, že tento negativní úrok za období osmi měsíců od ledna do srpna 2020 dosáhne 
11 808 EUR. Skutečně výše negativního úroku, kterou zaplatil, činila 38 430 EUR. 

Podle článku 14 přílohy 1 finančního nařízení a na základě skutečné výše zaplaceného 
negativního úroku mělo být uplatněno zadávací řízení pro zakázky nízké hodnoty. U takového 
zadávacího řízení měl orgán již na začátku usilovat o získání minimálně tří nabídek. Uplatnění 
jednací řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení pouze 
s jedním potenciálním uchazečem nebylo náležité. 

Pokud by orgán EBA uplatnil patřičný postup a předložené nabídky řádně vyhodnotil, mohla 
být přijata jiná, méně nákladná nabídka. 

Zadávací řízení a související platby jsou proto nesprávné. 

3.6.10. V jiném zadávacím řízení na právní služby v hodnotě 31 000 EUR byla 
dokumentace odůvodňující rozhodnutí orgánu uplatnit jednací řízení bez předchozího 
oznámení o zahájení zadávacího řízení neadekvátní a chyběla k němu náležitá auditní stopa. 
Orgán EBA tento výjimečný postup řádně neodůvodnil, a to ani s předstihem, ani v oznámení 
o udělení zakázky, jak vyžaduje čl. 30 odst. 3 přílohy finančního nařízení. 

3.6.11. Fáze otevírání nabídek jednoho zadávacího řízení neproběhla optimálně, neboť 
zaměstnanec, který nahradil jiného zaměstnance v komisi pro otevírání obálek s nabídkami, 
nebyl oficiálně jmenován schvalující osobou. Tento zaměstnanec také podepsal prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů a zachovávání důvěrnosti informací až po otevření obálek 
s nabídkami. 

3.6.12. Kromě výše uvedených připomínek jsme v rámci našeho auditu rovněž zjistili, že 
orgán EBA neuplatnil u příspěvků za rok 2020, které od několika příslušných vnitrostátních 
orgánů členských států a zemí ESVO obdržel pozdě, žádné úroky z prodlení podle finančního 
nařízení EU. Akumulované úroky za rok 2020 činí 25 103 EUR. Na základě výsledků našeho 
auditu a po konzultaci s Evropskou komisí se orgán rozhodl účtovat úrok za zpoždění platby od 
roku 2021. Příslušné vnitrostátní orgány o tom informoval v dopisech, jež jim zaslal 
v souvislosti s jejich příspěvky za rok 2021. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.6.13. Orgán od roku 2017, kdy ještě sídlil v Londýně, oficiálně neaktualizoval svůj plán 
pro zachování kontinuity činnosti. Před svým přesídlením do Paříže v červnu 2019 byl 
vypracován návrh tohoto plánu, který se následně stal východiskem při řešení koronavirové 
krize. Nebyl nicméně vedením orgánu oficiálně schválen ani aktualizován tak, aby reflektoval 
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situaci po přesídlení do nových prostor či nedávnou zkušenost s koronavirovou pandemií. Toto 
zpoždění představuje interní nedostatek v postupech agentury. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.6.14. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2018 

Orgán využil prostřednictvím rámcových smluv se dvěma agenturami práce dočasné agenturní 
zaměstnance, což vedlo k zásadní závislosti na agentuře práce. Toto výrazné riziko pro 
kontinuitu činností by měl orgán řešit s rozpočtovými orgány při jednání o počtu přímo 
zaměstnaných statutárních zaměstnanců. 

Není relevantní 

(žádní dočasní pracovníci v roce 2020) 

2019 

Z rámcových smluv s IT společností na poskytování služeb konzultantů v oblasti IT vyplývá, že 
konzultanti budou využíváni jako dočasní pracovníci, což může být v rozporu s pravidly EU pro 
zaměstnávání pracovníků a jejich sociální zabezpečení a vystavit orgán právní rizikům i riziku 
poškození dobré pověsti. Orgán by měl zajistit, aby smlouvy vylučovaly jakékoliv nejasnosti 
o tom, zda se jedná o pořízení služeb IT, nebo poskytnutí dočasných pracovníků. 

Dokončeno 

2019 
Příspěvky do rozpočtu orgánu EBA byly vypočteny nesprávně. Příslušné vnitrostátní orgány 
členských států EU a členů ESVO tak v roce 2019 do rozpočtu orgánu EBA zaplatily méně, než 
měly. Příspěvky příslušných vnitrostátní orgánů členských států měly být o 711 247 EUR vyšší.  

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 
Orgán EBA neupravil důchodové příspěvky založené na odhadech podle skutečných údajů ani 
tak neplánuje učinit. Příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů však nebyly upraveny tak, aby 
odpovídaly reálným údajům.  

Probíhá 

2019 

Rozpočet orgánu EBA je financován příslušnými vnitrostátními orgány a samotnou EU. 
Zakládající nařízení orgánu EBA stanoví každoroční příspěvky příslušných vnitrostátní orgánů a 
EU v poměru 60 % ku 40 %. Skutečný poměr se však každý rok vzhledem k příspěvkům 
příslušných vnitrostátních orgánů zemí ESVO mírně liší. V případě rozpočtového přebytku 
v roce N-2 orgán EBA přerozděluje podle poměru 60-40 v roce N, nikoliv podle skutečného 
poměru v roce N-2, jak by tomu ve skutečnosti mělo být. 

Probíhá 

2019 Opravný rozpočet na rok 2019 a rozpočet na rok 2020 neobsahují dostatečné informace 
o příspěvcích nového hostitelského členského státu na provozní výdaje orgánu. Dokončeno 

2019 

Orgán nebyl schopen auditorům potvrdit, zda se IT konzultanti poskytující služby v jeho 
prostorách na základě rámcové smlouvy považují podle francouzského práva za vyslané 
pracovníky. Orgán měl požádat dodavatele o seznam těchto pracovníků včetně dokladů o tom, 
že dodavatel postupoval v souladu s vnitrostátní legislativou hostitelského členského státu. 
Skutečnost, že tyto kontroly chybí, vystavuje orgán právnímu riziku a riziku poškození dobrého 
jména. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Rada orgánů dohledu orgánu EBA schválila žádost (s výhradou určitých podmínek) bývalého 
výkonného ředitele o přijetí funkce generálního ředitele Asociace finančních trhů, která 
zastupuje finanční odvětví v Evropě. Na základě doporučení evropské veřejné ochránkyně práv 
měl orgán EBA zaslat podrobnou odpověď. V odpovědi uvedl, že přijal novou politiku 
zohledňující doporučení evropské veřejné ochránkyně práv. 

Dokončeno 
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Odpověď úřadu 
3.6.9. V listopadu 2020 orgán EBA odhadl hodnotu zakázky na poskytování bankovních služeb 
na méně než 15 tisíc EUR. Orgán EBA si vyžádal nabídky u sedmi bank. Obdržel a vyhodnotil 
čtyři nabídky. Na základě sazeb uvedených v nabídce, která byla přijata, byl odhad nákladů 
nižší než prahová hodnota 15 000 EUR, z čehož plyne, že orgán EBA v dané době postupoval 
náležitě. 

Na výsledný negativní úrok mělo významný vliv snížení výdajů v roce 2021 a změny v jejich 
časovém rozvržení. Snížení výdajů bylo způsobeno zejména pandemií COVID-19. Pokud jde o 
změny v časovém rozvržení výdajů, nejvýznamnější dopad mělo to, že proces uhrazení 
konečných nákladů pronajímateli v Londýně trval o čtyři měsíce déle, než se předpokládalo. To 
vedlo k vyšším hotovostním rezervám po delší období, než orgán EBA očekával v době svého 
počátečního odhadu hodnoty zakázky. 

Orgán EBA uznává, že když vyšlo najevo, že úrokové náklady překročí 15 000 EUR, mohl 
přijmout opatření k formalizaci situace. 

Vzhledem k tomu, že orgán EBA začal v září 2021 využívat pokladní služby Generálního 
ředitelství pro rozpočet, tento konkrétní problém již nemůže nastat. 

3.6.10. Pokud jde o jednací řízení bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
orgán EBA zavedl vzorovou poznámku ke spisu, která se má vyplnit a podepsat, čímž uvedené 
zjištění vyřeší. Orgán EBA tuto vzorovou poznámku poprvé použil 24. února 2021. 

3.6.11. Orgán EBA tuto administrativní chybu uznává. Došlo k ní v důsledku toho, že 
skutečnost, že původně jmenovaný zaměstnanec není k dispozici, byla známa pozdě. 

3.6.12. Orgán EBA uplatňuje úroky za zpoždění plateb od roku 2021, přičemž v roce 2021 je již 
v jednom případě účtoval. 

3.6.13. Orgán EBA uznává, že aktualizace plánu pro zachování kontinuity činnosti, která byla 
provedena v době přesídlení orgánu do Paříže, nebyla formálně schválena vrcholným vedením. 
Plán pro zachování kontinuity činnosti zahrnoval scénář pro případ pandemie, který orgán EBA 
použil v reakci na pandemii COVID-19. 
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3.7. Evropská agentura pro chemické 
látky (ECHA) 

Úvod 

3.7.1. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“ nebo „ECHA“), která 
sídlí v Helsinkách, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200668. 
Hlavním úkolem agentury je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, zajistit volný pohyb látek na vnitřním trhu a současně zvýšit konkurenceschopnost a 
inovace. Agentura rovněž podporuje rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek. 
Obrázek 3.7.1 obsahuje základní údaje o agentuře69. 

Obrázek 3.7.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.7.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
68 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 

69 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.echa.europa.eu. 

130

128

Rozpočet (v mil. EUR)*

565

572

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.echa.europa.eu/
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3.7.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.7.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky, jež obsahuje finanční výkazy70 
a zprávy o plnění rozpočtu71 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.7.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2020, 
výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
70 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

71 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.7.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.7.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.7.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem 
v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2014 Výdaje na provádění nařízení o biocidních přípravcích byly částečně financovány z příspěvků EU 
do rozpočtu agentury, a nikoliv z poplatků. 

Není relevantní  

(Mimo vliv agentury) 

2016 Na rozdíl od většiny ostatních agentur zakládací nařízení agentury výslovně nevyžaduje, aby se 
pravidelně provádělo externí hodnocení jejích činností. 

Není relevantní72  

(Mimo vliv agentury) 

2017 
Z následných ověření provedených agenturou vyplynulo, že více než polovina společností 
uvedla nesprávné údaje o své velikosti, což má výrazný dopad na příjmy agentury. Je naléhavě 
nutné zrychlit a dokončit proces následného ověřování. 

Dokončeno 

                                                             
72 Přes chybějící příslušná ustanovení Evropské komise provedla dvě samostatná hodnocení nařízení REACH a agentury, a to v letech 2013 a 2018. 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2017 

Ke každé zjištěné chybě vydává agentura opravné faktury. Agentura má však podle všeho 
problémy s vymáháním opravené výše poplatků. V účetní závěrce za rok 2017 vykázala rezervu 
na nedobytné pohledávky ve výši 2,8 milionu EUR (což je o 600 000 EUR více než stav ke konci 
roku 2016). 

Dokončeno 

2017 

Za ověřování množství látek uvedených společnostmi odpovídají dozorové orgány členských 
států a agentura nemá v této oblasti žádnou vynucovací pravomoc. Schopnost agentury plnit 
svůj mandát závisí na vnitrostátních orgánech. Avšak přibližně dvě třetiny společností 
neaktualizovaly registrované informace o množství chemických látek, s nimiž pracují. To 
narušuje účinné provádění nařízení REACH a má rovněž dopad na správný výpočet poplatků. 

Probíhá  

(Mimo vliv agentury) 

2017 
Agentura zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách 
a sociálních médiích, ale ne vždy na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr 
personálu (EPSO). 

Dokončeno 

2018 

Agentura očekává výrazný pokles poplatků a plateb od roku 2019. Existuje riziko, že relativně 
stabilní míra výdajů a mnohem méně předvídatelná míra příjmů budou mít negativní vliv na 
činnosti agentury a plnění rozpočtu. Agentura by spolu s Evropskou komisí a rozpočtovými 
orgány měla zahájit diskusi o udržitelném novém modelu financování. 

Probíhá  

(Mimo vliv agentury) 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

V jednom zadávacím řízení jsme zjistili, že zadávací dokumentace uchazečům neumožňovala 
jednoznačně porozumět tomu, jak mají ve svých finančních nabídkách stanovit cenu určité 
položky. Agentura se rozhodla zadávací řízení zrušit a vyhlásit znovu, čímž se řízení prodloužilo 
a vzniklo riziko poškození dobré pověsti agentury. 

Není relevantní 

2019 U dvou výběrových řízení nebyl rozhodovací proces strukturovaný a úplný tak, aby umožňoval 
mít jasnou a chronologickou stopu dokládající, kdy byly dokumenty schváleny a kým. Dokončeno 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí.  



 115 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 

 

3.8. Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) 

Úvod 

3.8.1. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění („orgán“ nebo 
„EIOPA“), který sídlí ve Frankfurtu, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/201073. Úkolem orgánu je přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a 
postupů regulace a dohledu, přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, 
podněcovat a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledovat a 
posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti a posilovat ochranu pojistníků, účastníků 
penzijních systémů a oprávněných osob. Obrázek 3.8.1 obsahuje základní údaje o orgánu74. 

Obrázek 3.8.1 – Základní údaje o orgánu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka orgánu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl orgán.  

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.8.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. 

                                                             
73 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48. Dne 27. prosince 2019 bylo zveřejněno nařízení (EU) 

2019/2175 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 9), které je revidovaným zakládajícím nařízením 
orgánu, kterým se mění nařízení (EU) č. 1094/2010. 

74 Více informací o pravomocích a činnostech orgánu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.eiopa.europa.eu. 

31

33

Rozpočet (v mil. EUR)*

163

166

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eiopa.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením orgánu. 

3.8.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.8.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění, jež obsahuje finanční výkazy75 a zprávy o plnění rozpočtu76 za rozpočtový 
rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.8.5. Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
75 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

76 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.8.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.8.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.8.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.8.9. Dne 19. května orgán uzavřel smlouvu na poskytování školících kurzů na místě. 
Maximální hodnota smlouvy byla 1 050 000 EUR. V té době se začínala šířit pandemie COVID-
19 a omezovaly se akce, které vyžadují osobní přítomnost. Orgán přesto uvedenou smlouvu 
podepsal. V srpnu 2020 k ní uzavřel dodatek. Dodatek se týkal nových smluvních položek, a to 
poskytování virtuálních školení. Za virtuální školení byla stanovena pevná cena, která byla vyšší 
než cena školení na místě dohodnutá v původní smlouvě77.  

Tyto změny představují nové podmínky smlouvy. Pokud by byly součástí původního zadávacího 
řízení, mohly přilákat další potenciální uchazeče bez jakéhokoliv zeměpisného omezení, které 
s sebou nese školení na místě, za konkurenceschopnou cenu. Rozsah zadávacího řízení tak byl 
výrazně rozšířen a smlouva byla podstatným způsobem pozměněna. To je v rozporu s čl. 72 

                                                             
77 Nová pevná sazba za jednodenní virtuální školení činila 1 650 EUR. Předchozí sazba za 

jednodenní školení na místě byla 1 150 s připočtením dodatečných vzniklých nákladů (cesta, 
ubytování apod.). Dodatek zahrnoval také nový typ služby: půldenní virtuální školení v ceně 
850 EUR.  
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odst. 4 písm. a) a c) směrnice č. 2014/24/EU78. Dodatek ke smlouvě a související platby bez 
DPH ve výši 3 850 EUR v roce 2020 proto představují nesprávnost. Dále platby v hodnotě 
11 700 EUR bez DPH provedené v roce 2021 podle dodatku č. 1 a do doby ukončení jeho 
platnosti se také považují za nesprávné. 

Na základě našeho auditu orgán dne 10. dubna 2021 podepsal dodatek č. 2, který ukončuje 
platnost dodatku č. 1 k 30. červnu 2021, a v květnu 2021 zavedl nový postup pro odbornou 
přípravu online. 

3.8.10. Orgán neuplatnil u plateb příspěvků za rok 2020, které od několika příslušných 
vnitrostátních orgánů členských států a zemí ESVO obdržel pozdě, žádné úroky z prodlení podle 
finančního nařízení EU. Dlužné úroky činí 9 952 EUR. Po konzultaci s Evropskou komisí se orgán 
rozhodl úroky z prodlení uplatnit. Příslušné vnitrostátní orgány o tom informoval v dopisech 
týkajících se jejich příspěvků za rok 2021. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.8.11. Orgán nemá zavedený systém kontrol ex ante ani ex post, jejichž pomocí by 
ověřoval, zda výše nákladů, které byly vnitrostátním orgánům na základě jejich žádosti 
proplaceny v souvislosti s vyslanými národními odborníky, odpovídá dohodnutým částkám. 
V roce 2020 orgán proplatil hrubou mzdu dvěma kontrolovaným vyslaným národním 
odborníkům ze dvou různých vnitrostátních orgánů za celé období jejich vyslání. V obou 
případech byla částka 71 875 EUR a 74 880 EUR zaplacena příslušným vnitrostátním kontrolním 
orgánům předem bez náležitého ověření její správnosti. To vystavuje orgán riziku, že 
proplacení nákladů na zaměstnance příslušných vnitrostátních orgánů může být vypočteno na 
základě nesprávných nákladů, nebo že následné změny nebude možné zaznamenat a včas 
zohlednit. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.8.12. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 

                                                             
78 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění Účetního 
dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2018 

Dočasní pracovníci by měli pracovat za stejných pracovních podmínek jako 
zaměstnanci přímo zaměstnaní příslušným subjektem. Orgán by měl 
analyzovat pracovní podmínky dočasných pracovníků a zajistit, aby byly 
v souladu s evropským a vnitrostátním pracovním právem. 

Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU (SDEU) probíhá 
soudní řízení ve věci C-948/19 (Manpower Lit), které se zabývá 
několika otázkami vznesenými litevským nejvyšším soudem, jež 
se týkají uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním 
zaměstnávání v agenturách EU. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko Účetního 
dvora, pokud jde o využívání dočasných pracovníků úřadem 
EIOPA, nebude Účetní dvůr k řádnosti postupu orgánu 
předkládat žádné připomínky, včetně kontroly opatření 
přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let, 
dokud SDEU v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 

2019 

Dokumentace k rozpočtu na rok 2019 přesně nepopisuje, jak byly příspěvky 
členských států EU a ESVO vypočteny. Orgán nikdy neupravil ani neplánoval 
upravit odhady odvodů na důchodové zabezpečení tak, aby odpovídaly reálné 
částce. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění Účetního 
dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / 
není relevantní) 

2019 

Rozpočet orgánu je financován příslušnými vnitrostátními orgány a samotnou 
EU. Zakládající nařízení orgánu stanoví každoroční příspěvky příslušných 
vnitrostátní orgánů a EU v poměru 60 % ku 40 %. Skutečný poměr se však 
každý rok vzhledem k příspěvkům příslušných vnitrostátních orgánů zemí 
ESVO mírně liší. V případě rozpočtového přebytku v roce N-2 orgán 
přerozděluje podle poměru 60-40 v roce N, nikoliv podle skutečného poměru 
v roce N-2, jak by tomu ve skutečnosti mělo být. 

Probíhá 
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Odpověď orgánu 
3.8.9. Dodatek byl uzavřen s ohledem na situaci vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19 na 
jaře roku 2020. V tomto konkrétním kontextu nebylo možné předpokládat, že změny 
pracovních podmínek (dlouhodobá práce na dálku) budou přetrvávat po tak dlouhé období. 
První fáze návratu do kanceláře (dobrovolný návrat) byla naplánována na červenec 2020 a 
druhá fáze (povinný návrat) na říjen 2020. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen k řešení dočasné 
neočekávané situace, která byla považována za zásah vyšší moci, s cílem poskytnout 
zaměstnancům během tohoto náročného období podporu a nezbytná školení. Dodavatel navíc 
o tuto změnu požádal s odvoláním na mimořádné okolnosti pandemie, které jeho společnosti 
neumožnily poskytnout dané služby a zajistit školení na místě. 

Urychleně však bylo zahájeno přijímání nápravných opatření. Vzhledem k dlouhodobé a 
přetrvávající situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 zahájil orgán EIOPA v květnu 2021 
zvláštní postup za účelem zajištění poskytování on-line školení. Orgán EIOPA vzal poznámky 
EÚD velmi vážně a podepsal dodatek, kterým se ke dni 30. června 2021 až do uzavření nové 
smlouvy veškerá on-line školení přerušují. 

3.8.10. Několik příslušných vnitrostátních orgánů členských států a zemí ESVO uhradilo svůj 
rozpočtový příspěvek na rok 2020 po datu splatnosti. V důsledku pandemie COVID-19 byl rok 
2020 výjimečným rokem, přičemž pandemie způsobila potíže účastníkům trhu po celém světě. 
Orgán EIOPA uplatňoval vůči členským státům / zemím ESVO určitou míru flexibility a 
porozumění. Díky nepřetržitému monitorování se orgánu EIOPA podařilo zachovat výši úroků 
z prodlení z těchto opožděných plateb na nevýznamné úrovni a jeho výkonný ředitel rozhodl, 
že se těchto úroků orgán vzdá. V roce 2021 zavedl orgán EIOPA ještě vyšší míru následného 
monitorování neuhrazených plateb. Výkonný ředitel o tomto opatření příslušné vnitrostátní 
orgány oficiálně informoval u příležitosti první výzvy k úhradě v roce 2021. 

3.8.11. Orgány vysílající národní odborníky jsou vnitrostátní orgány dohledu, které jsou přímo 
napojeny na orgán EIOPA prostřednictvím rady orgánů dohledu. Vzhledem k blízkosti činností a 
kontaktů mezi těmito organizacemi orgán EIOPA operace v dobré víře převzal a nepožadoval 
podrobné finanční doklady týkající se paušálních plateb. Orgán EIOPA vzal doporučení EÚD na 
vědomí a mezitím zdokonalil kontroly budoucích smluv s vyslanými národními odborníky, tj. 
vysílající orgán poskytne orgánu EIOPA vlastní prohlášení včetně rozpisu nákladů za příslušné 
období vyslání. Na konci období přidělení bude jakýkoli rozdíl v celkových nákladech vyrovnán 
v souladu s předpisy. 
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3.9. Evropský inovační a technologický 
institut (EIT) 

Úvod 

3.9.1. Evropský inovační a technologický institut (dále jen „institut“ nebo „EIT“) sídlí 
v Budapešti. Byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 
11. března 200879 (zakládající nařízení) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 201380. Cílem institutu je přispět k udržitelnému evropskému 
hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a 
Evropské unie. Institut poskytuje granty rostoucímu počtu znalostních a inovačních 
společenství (ZIS), která navzájem propojují vysokoškolské vzdělávání, výzkum a obchodní 
odvětví, a podporují tím inovace a podnikání. Znalostní a inovační společenství koordinují 
činnosti stovek partnerů. Z grantů, které institut poskytuje, se proplácejí náklady partnerů a 
náklady plynoucí z koordinační činnosti znalostních a inovačních společenství. V roce 2020 
dosáhly operační výdaje související s granty pro znalostní a inovační společenství 568 milionů 
EUR, což představuje 99 % celkových výdajů institutu. Obrázek 3.9.1 obsahuje základní údaje 
o institutu81. 

Obrázek 3.9.1 – Základní údaje o institutu  

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka institutu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl institut. 

                                                             
79 Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1. 

80 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174. 

81 Více informací o pravomocích a činnostech institutu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách https://eit.europa.eu/. 

425

560

Rozpočet (v mil. EUR)*

66

66

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

https://eit.europa.eu/


 123 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 

 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.9.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které institut zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením institutu. 

3.9.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou 
a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden v oddíle 
3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.9.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu, jež obsahuje 
finanční výkazy82 a zprávy o plnění rozpočtu83 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.9.5. Podle našeho názoru účetní závěrka institutu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci institutu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 

                                                             
82 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

83 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.9.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.9.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.9.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem 
v předcházejících letech uvádí příloha. 



 125 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 Podobně jako v předchozích letech nevyčerpala ZIS celou částku grantu přiděleného EIT. 
Probíhá 

(mimo vliv institutu) 

2017 
EIT monitoroval výkonnost ZIS a vypočetl určité opravy výkonnosti. Tyto opravy však nemají žádný 
finanční vliv na žádné ZIS, protože EIT uplatňuje u finančních oprav a oprav výkonnosti pouze tu 
opravu, která je vyšší. 

Dokončeno 

2017 EIT zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách a stránkách 
GŘ HR, ale ne vždy na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO). Probíhá 

2017 
EIT může v souladu se svými stanovami dočasným pracovníkům nabízet pouze smlouvy na dobu 
určitou s maximální dobou trvání pět let, které lze jednou prodloužit o dalších pět let. To by mohlo 
ohrozit kontinuitu jeho činností. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2014/2017/ 
2018 

V oblasti udržitelnosti došlo ke zlepšení jen v malé míře, přestože plány udržitelnosti byly v souladu 
s pokyny EIT pro všechna znalostní a inovační společenství. EIT by se měl zaměřit na zeštíhlení řídicích 
struktur, přezkoumat portfolio prováděných činností a podporovat alternativní zdroje příjmů, aby se 
zvýšila finanční nezávislost ZIS na institutu. 

Dokončeno 

2019 V jednom případě institutu proplatil výdaje na dopravu a pobyt, přestože související smlouva 
o poskytování služeb s takovou úhradou nepočítá. Není relevantní 

2016/2019 Přes zvýšení rozpočtu EIT a rostoucí počet znalostních a inovačních společenství, nad nimiž má EIT 
dohled, nedošlo k odpovídajícímu zvýšení počtu pracovních míst. 

Zatím neprovedeno 

(mimo vliv institutu) 
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Odpověď institutu 
Institut vzal zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.10. Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost (EMSA) 

Úvod 

3.10.1. Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“ nebo „EMSA“), 
která sídlí v Lisabonu, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1406/200284. Úkolem agentury je zajišťovat vysokou úroveň námořní bezpečnosti, 
zabraňovat znečišťování loděmi, poskytovat Evropské komisi a členským státům technickou 
pomoc a sledovat provádění souvisejících právních předpisů Unie a vyhodnocovat jejich 
účinnost. Obrázek 3.10.1 obsahuje základní údaje o agentuře85. 

Obrázek 3.10.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.10.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
84 Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1. 

85 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.emsa.europa.eu. 
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Rozpočet (v mil. EUR)*

268

267

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.emsa.europa.eu/
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3.10.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.10.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost, jež obsahuje finanční 
výkazy86 a zprávy o plnění rozpočtu87 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.10.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
86 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

87 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.10.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.10.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.10.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.10.9. Finanční nařízení EU stanoví, že platby se provádějí v předepsané lhůtě 30 dnů. 
V roce 2020 tak agentura EMSA tuto lhůtu často nedodržovala a v 11 % případů zaplatila 
pozdě. V letech 2019, 2018, 2017 a 2016 jsme zaznamenali obdobnou nebo i vyšší míru 
zpoždění. Ve všech uvedených letech se většina opožděných plateb týkala náhrady cestovních 
výdajů účastníkům workshopů. Agentura se snaží zpoždění omezit, neboť tento opakovaný 
nedostatek ji vystavuje finančnímu riziku a riziku poškození dobré pověsti. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.10.10. V roce 2020 agentura EMSA vyplácela příspěvky na zařízení domácnosti a 
denní příspěvky všem zaměstnancům přijatým na dočasné pozice bezprostředně po jejich 
vyslání do agentury. Příspěvky tohoto druhu jsou určeny na výdaje a obtíže související 
s nutností změny bydliště za účelem trvalého pobytu v místě zaměstnání.  

3.10.11. EMSA nepřijala dostatečná opatření, aby nároky na tyto příspěvky ověřila. 
Například neanalyzovala údaje o předchozím bydlišti svých zaměstnanců, což by jí umožnilo 
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zjistit, zda bydliště opravdu změnili. Jedná se o nedostatek vnitřní kontroly. Pět zaměstnanců 
agentury ve vedoucích funkcích má pověření, které jim pro všechny rozpočtové položky 
uděluje stejné pravomoci, jako má výkonný ředitel. To samo o sobě představuje riziko a 
nepřispívá k jasné hierarchii pravomocí, odpovědnosti a povinnosti odpovídat se v agentuře 
EMSA. 

Výkonný ředitel agentury EMSA rovněž podepsal rozhodnutí o jmenování úřadujících 
výkonných ředitelů a pověřených orgánů oprávněných ke jmenování po dobu roční dovolené 
výkonného ředitele a tím na ně byly v plném rozsahu převedeny pravomoci související s těmito 
dvěma funkcemi během uvedeného období. Toto rozhodnutí překročilo pravomoci svěřené 
výkonnému řediteli v článku 15 zřizovacího nařízení EMSA. 

Tyto připomínky nemají vliv na legalitu a správnost rozpočtových operací v rozpočtovém roce 
2020. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.10.12. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

U jednoho výběrového řízení uspořádala výběrová komise dodatečný písemný test, který nebyl v oznámení 
o volném pracovním místě uveden. Podle pravidel agentury pro provádění služebního řádu musí být 
v oznámení o volném pracovním místě uvedeny druhy testů, které budou ve výběrovém řízení použity. 
Kromě toho komise pro předběžný výběr v tomto řízení nerozhodla o bodovém hodnocení, které 
uchazečům umožňovalo postoupit do další fáze řízení, před tím, než žádosti hodnotila. To oslabuje zásadu 
transparentnosti a požadavek zajistit dostatečnou auditní stopu. 

Dokončeno 

2019 

Výběrová komise podepsala prohlášení o možných střetech zájmů na začátku výběrového řízení ještě 
předtím, než byla známa jména uchazečů. Pokud by v průběhu tohoto procesu došlo ke střetu zájmů, byli 
povinni na něj bez prodlení upozornit a na své místo ve výběrové komisi rezignovat. Odpovědnost za 
rozhodování o tom, zda by takový možný střet zájmů mohl ohrozit nezávislost členů výběrové komise, má 
orgán oprávněný ke jmenování. Pokud je však takové prohlášení výhradně na uvážení členů výběrové 
komise, existuje riziko, že některé střety zájmů mohou zůstat neodhaleny. 

Dokončeno 

2019 Agentura EMSA má rámcovou smlouvu s agenturou práce za účelem zajišťování dočasných pracovníků. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES stanoví, že základní podmínky zaměstnávání 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

pracovníků agentur práce musí být stejné nebo lepší než podmínky, které by platily, kdyby byli zaměstnáni 
přímo za účelem výkonu téhož zaměstnání. Odměňování dočasných pracovníků v agentuře EMSA není 
v souladu s touto směrnicí. Jelikož se však těchto otázek týká soudní řízení probíhající před Soudním dvorem 
a vzhledem k tomu, že rozhodnutí o těchto otázkách, až bude vydáno, může ovlivnit stanovisko Účetního 
dvora, pokud jde o využívání dočasných pracovníků agenturou, nebude Účetní dvůr k řádnosti postupu 
agentury v této záležitosti předkládat žádné připomínky, včetně kontroly opatření přijatých v návaznosti na 
připomínky z předcházejících let, dokud v této věci nebude rozhodnuto. 

2019 Agentura měla v posledních čtyřech letech vysokou míru opožděných plateb; k 18 % zpoždění došlo v roce 
2019. Tento opakující se nedostatek vystavuje agenturu finančnímu riziku a riziku poškození dobrého jména. Probíhá 
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Odpověď agentury 
3.10.09. Z konečného údaje za rok 2020 týkajícího se opožděných plateb vyplývá, že 
v porovnání s předchozím rokem došlo ke snížení podílu plateb, které byly provedeny po 
předepsané lhůtě: 11 % oproti 18 % v roce 2019.   Uvedených 11 % zahrnuje také nevyřízené 
opožděné platby převedené z roku 2019. Bez těchto plateb by celkový podíl opožděných plateb 
za rok 2020 byl pouze 3%. 

3.10.10. Agentura EMSA bere připomínku Účetního dvora na vědomí. Zlepšila svůj postup 
ověřování nároků dočasných/smluvních zaměstnanců, kteří v agentuře dříve působili jako 
vyslaní národní odborníci. Podle tohoto aktualizovaného postupu jsou nyní formálně 
prováděny a zdokumentovány kontroly, jejichž cílem je zjistit, zda ke změně obvyklého bydliště 
dotčené osoby došlo v době, kdy se stala statutárním zaměstnancem. 

3.10.11. Pověření udělená výkonnou ředitelkou jsou zcela v souladu s finančním nařízením 
a zakládajícím nařízením agentury EMSA. Výkonná ředitelka agentury EMSA vymezila pověření 
tak, aby byla zajištěna kontinuita činností.  Udělení pověření je spojeno s několika zmírňujícími 
opatřeními, která jsou zavedena s cílem předcházet a zamezit jakýmkoli potenciálním rizikům, 
jež by mohla mít vliv na legalitu a správnost operací agentury EMSA. Od června 2021 je 
zaveden nový postup, v jehož rámci jsou všechny kontroly (např. předběžné schválení všech 
rozhodnutí přijatých pověřeným vedoucím odboru ze strany výkonné ředitelky, zpráva 
vedoucího odboru o podepsaných dokumentech) vedeny v centrálním registru a jsou řádně 
zdokumentovány. 
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3.11. Agentura Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA) 

Úvod 

3.11.1. Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „agentura“ nebo 
„ENISA“), která sídlí v Aténách88, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 460/200489, které bylo po různých změnách nahrazeno nařízením (EU) 2019/88190. Hlavním 
posláním agentury je zajistit vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, a 
to i aktivní podporou členských států, orgánů, institucí a jiných subjektů Unie v oblasti 
zlepšování kybernetické bezpečnosti, a fungovat jako referenční bod pro poradenství a 
odborné znalosti pro všechny příslušné zúčastněné strany Unie. Obrázek 3.11.1 obsahuje 
základní údaje o agentuře91. 

Obrázek 3.11.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
88 Sídlo agentury se v září 2019 přesunulo z Heraklionu do Atén. 

89 Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1. 

90 Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15. 

91 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.enisa.europa.eu. 

18

26

Rozpočet (v mil. EUR)*

75

87

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.enisa.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.11.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.11.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.11.4. Provedli jsme audit:  

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, jež obsahuje 
finanční výkazy92 a zprávy o plnění rozpočtu93 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.11.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 

                                                             
92 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

93 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.11.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá 
účetní závěrka 

3.11.7. Platnost dočasného pověření uděleného předchozím výkonným ředitelem 
jednomu zaměstnanci skončila dne 31. prosince 2019. Nový výkonný ředitel dne 
12. února 2020 udělil tomuto zaměstnanci nové pověření. Zaměstnanec však mezitím bez 
platného pověření při plnění cílů agentury schválil rozpočtové závazky ve výši 529 120 EUR 
a platby ve výši 914 100 EUR (3,5 % celkových prostředků na platby, které byly k dispozici 
v rozpočtovém roce 2020). Na základě následné kontroly doporučení našeho auditu 
uvádíme, že agentura přijala opatření, aby tato zjištěná rizika v budoucnu zmírnila. 

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.11.8. Podle našeho názoru, s výhradou skutečností uvedených ve východisku pro 
výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, jsou platby, na nichž se zakládá účetní 
závěrka za rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Jiná skutečnost 

3.11.9. Účetní dvůr upozorňuje na skutečnost, že na rozdíl od dalších institucí (např. 
Evropské komise) agentura nepřijala interní pravidla týkající se kontinuity úkolů v případě, 
kdy pověřující nebo pověřené schvalující osoby ukončí činnost na své pozici.  

Role schvalující osoby je v agenturách a orgánech odlišná. V případě orgánů plní roli 
schvalující osoby samotné orgány a příslušnými úkoly pověřují své zaměstnance. 
Generální ředitelé a generální tajemníci orgánů jsou schvalujícími osobami pouze na 
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základě pověření. V agenturách je však role schvalující osoby svěřena výkonnému řediteli, 
který plní rozpočet na svou vlastní odpovědnost.  

Nový výkonný ředitel nastoupil do funkce dne 16. října 2019. Dne 12. února 2020 vydal 
nová pověření pro sedm zaměstnanců. Tito zaměstnanci mezitím schvalovali operace na 
základě pověření vydaných předchozím výkonným ředitelem. Jedná se o závažný 
nedostatek vnitřní kontroly. 

Agentura se na základě našeho auditu přijala nové interní rozhodnutí, jež problémy, které 
Účetní dvůr identifikoval, řeší. 

3.11.10. Dále jsme zjistili níže uvedené závažné systémové nedostatky. 

U jednoho zaměstnance s přenesenou pravomocí byla doba platnosti přenesení 
pravomoci podmíněna jeho pracovní smlouvou, jejíž platnost měla skončit dne 
31. srpna 2019. I když pracovní smlouva tohoto zaměstnance byla v únoru 2019 
předchozím výkonným ředitelem prodloužena, platnost jeho pověření prodloužena 
nebyla. Nové pověření zaměstnanec obdržel až 12. února 2020. Mezitím schválil 
rozpočtové závazky ve výši 1 197 960 EUR a platby ve výši 718 650 EUR.  

Pověření udělené novým výkonným ředitelem agentury ENISA v únoru 2020 stanovilo 
maximální částku pro každou rozpočtovou hlavu, nikoli však pro každou rozpočtovou 
položku. Schvalující osoby byly požádány, aby přijetí pověření formálně stvrdily svým 
podpisem. Na to však došlo až po dlouhé době – ve většině případů o více než deset 
měsíců později. V jednom případě schvalující osoba podepsala přijetí svého pověření tři 
týdny poté, co platnost tohoto pověření vypršela. 

V neposlední řadě jsme zjistili nesoulad ve schváleném rozsahu pravomocí v případě 
pověření uděleného výkonným ředitelem agentury ENISA schvalující osobě. Strop pro 
schvalování v případě pověření, zaznamenaný i v systému finančního řízení, činil 
500 000 EUR, avšak v dokumentu potvrzujícím přijetí pověření podepsaném schvalující 
osobou byla uvedena částka 100 000 EUR. Agentura ENISA tuto nesrovnalost napravila se 
zpětnou účinností dne 11. února 2021. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.11.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2018 

Agentura neměla politiku týkající se obsazování citlivých pracovních pozic, která by 
vymezovala citlivé funkce, udržovala jejich výčet aktuální a stanovovala vhodná opatření 
pro zmírnění rizika zvláštních zájmů. Tento stav nebyl v souladu se standardy agentury pro 
vnitřní kontrolu. Agentura by měla takovou politiku týkající se citlivých pracovních pozic 
přijmout. 

Zatím neprovedeno 

2019 
Zjistili jsme řadu nedostatků, které snižují transparentnost kontrolovaných postupů 
agentury pro zadávání veřejných zakázek. Šlo o překrývání kritérií pro výběr a kritérií pro 
zadání zakázky a nedodržování lhůt pro zveřejnění oznámení o zadání zakázky. 

Dokončeno 

2019 

U dvou rámcových smluv na poskytování služeb bylo cenové kritérium založeno výhradně 
na denních sazbách, avšak do zadávací dokumentace nebyla zahrnuta žádná další kritéria 
založená na různých scénářích. To s sebou nese riziko, že zakázka či zakázky nemusí vést 
k nejhospodárnějšímu provádění souvisejících projektů. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 
Ve třech kontrolovaných zadávacích řízeních stanovila agentura minimální hodnotu 
výběrového kritéria „roční obrat“ bez ohledu na hodnotu a rozsah zakázky a bez posouzení 
souvisejícího rizika. 

Dokončeno 

2019 

V roce 2019 agentura ENISA ve srovnání s předchozím rokem výrazně zvýšila využívání 
dočasných zaměstnanců (29 % celkové skutečné pracovní síly). Svědčí to o tom, že 
agentura v mnoha různých oblastech své činnosti zvýšila svou závislost na dočasných 
pracovnících. 

Probíhá 

2019 
Smlouva mezi agenturou ENISA a agenturou práce nestanoví základní pracovní podmínky, 
jimiž by bylo možné opodstatnit, v jaké kategorii je dočasný pracovník zaměstnán. Dočasní 
pracovníci také nepobírají tytéž sociální dávky jako zaměstnanci agentury ENISA.  

Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU 
(SDEU) probíhá soudní řízení ve věci C-948/19 
(Manpower Lit), které se zabývá několika otázkami 
vznesenými litevským nejvyšším soudem, jež se 
týkají uplatňování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání 
v agenturách EU. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko 
Účetního dvora, pokud jde o využívání dočasných 
pracovníků ENISA, nebude Účetní dvůr k řádnosti 
postupu orgánu předkládat žádné připomínky, 
včetně kontroly opatření přijatých v návaznosti na 
připomínky z předcházejících let, dokud SDEU 
v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 
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Odpověď agentury 
3.11.7. Agentura tuto připomínku auditu vítá a zjištěný nedostatek bere na vědomí. Ráda by 
zdůraznila, že transakce nepředstavovaly střet zájmů ani neohrozily její finanční zájmy. Na 
základě interní analýzy, kterou agentura dále ověřuje s externím auditorem, byly transakce 
provedeny v souladu s cíli agentury a pro její úřední potřeby. 

V reakci na uvedenou připomínku agentura vytvořila samostatný, nezávislý orgán dohledu, 
který bude monitorovat udělování finančních pověření, a z hlediska organizační struktury 
a funkcí jasně a striktně oddělila úkoly v oblasti plnění rozpočtu a vnitřní kontroly. Agentura 
ENISA je přesvědčena, že tato opatření efektivně vyřeší jakákoli budoucí rizika. 

3.11.8. Agentura ENISA by ráda zdůraznila, že výhrada u výroku o legalitě a správnosti se týká 
jedné ojedinělé a nesystematické události. Agentura učinila nezbytné kroky k řešení této 
záležitosti – provedla účinný plán nápravných opatření (popsaných výše v odpovědi na bod 
3.11.7) ke zmírnění rizik souvisejících se správou finančních pověření. 

3.11.9. Agentura jednala v dobré víře a v souvislosti se správou pověření přijala plán 
nápravných opatření ke zmírnění právní nejistoty a řešení připomínek Účetního dvora. 

V roce 2021 agentura ENISA zavedla interní pravidla, podle kterých musí nově jmenovaný 
výkonný ředitel práva k finančním pověřením potvrdit, jelikož předchozí práva k pověřením 
uděleným předchozím ředitelem jsou automaticky zrušena 90 dnů poté, co se nově jmenovaný 
výkonný ředitel ujme své funkce. 

V důsledku toho je skončení platnosti pověření buď předem stanoveno v rámci původního 
pověření uděleného výkonným ředitelem (tj. je časově omezeno „ustanovením o skončení 
platnosti“), nebo nabude účinnosti zvláštním úkonem odnětí, kterým je osobě, jíž se přenesená 
pravomoc týká, pověření výslovně odebráno. 

3.11.10. Pokud jde o první bod, agentura uznává, že předchozí výkonný ředitel měl po 
prodloužení smlouvy se zaměstnancem prodloužit také pověření týkající se finančních práv. Od 
listopadu 2020 došlo k náležitému přezkoumání souvisejících interních postupů s cílem 
zabránit takovým situacím. Finanční pověření se nyní řídí obecnými zásadami a nejsou již 
udělována na individuálním základě. 

Pokud jde o druhý bod, agentura uznává, že jakékoli nové pověření týkající se finančních práv 
by měl dotčený zaměstnanec formálně přijmout v příslušné lhůtě. 

Od listopadu 2020 došlo k náležitému přezkoumání souvisejících interních postupů s cílem 
zabránit takovým situacím. Byla zavedena nezbytná podmínka, že finanční pověření musí být 
přijato před udělením finančních práv v systému finančního řízení (ABAC). 

Pokud jde o poslední bod, agentura ENISA uznává chybu, která byla zapříčiněna 
administrativním pochybením. 
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Interní postupy byly náležitě přezkoumány, aby se předešlo takové chybě v budoucnosti. Před 
udělením finančních práv ve finančním systému ABAC bude provedena křížová kontrola 
dokumentů potvrzujících přijetí finančních pověření. 

Výkonný ředitel navíc zřídil výbor pro rozpočtové řízení, který bude mít mimo jiné na starosti 
přezkumy vykonávání přenesených pravomocí v agentuře, pokud jde o pravidla, zásady 
a pokyny stanovené výkonným ředitelem, a to v souladu se zásadami řádného finanční řízení. 
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3.12. Agentura Evropské unie pro 
železnice (ERA) 

Úvod 

3.12.1. Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“ nebo „ERA“), která 
sídlí v Lille a Valenciennes, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 881/2004, které bylo v roce 2016 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/79694. Úkolem agentury je zvyšovat úroveň interoperability železničních systémů a 
vypracovávat společný přístup k bezpečnosti, a tím přispívat k lepšímu konkurenčnímu 
postavení evropského železničního sektoru a vysoké úrovni bezpečnosti a fungovat jako orgán 
EU odpovědný za vydávání povolení k uvedení železničních vozidel na trh, jednotných 
osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky a schvalování traťových systémů ERTMS. 
Obrázek 3.12.1 obsahuje základní údaje o agentuře95. 

Obrázek 3.12.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.12.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 

                                                             
94 Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 3 a Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1. Přijetím nového nařízení se 

původní název agentury (Evropská agentura pro železnice ) změnil na Agentura Evropské 
unie pro železnice. 

95 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.era.europa.eu. 

32

37

Rozpočet (v mil. EUR)*

174

177

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.era.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.12.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.12.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice, jež obsahuje finanční výkazy96 
a zprávy o plnění rozpočtu97 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.12.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
96 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

97 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.12.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.12.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.12.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není 

relevantní) 

2013 Agentura sídlí v Lille a Valenciennes. Je pravděpodobné, že správní náklady by mohly být nižší, 
kdyby všechny operace byly soustředěny v jedné lokalitě. 

Zatím neprovedeno 

(Mimo vliv agentury) 

2018 
V roce 2019 začne agentura vybírat poplatky a platby za osvědčování. V nařízení se požadovalo, 
aby byly zohledněny zvláštní potřeby malých a středních podniků. Agentura by měla zavést účinné 
kontroly toho, zda jsou žadatelé malými nebo středními podniky. 

Zatím neprovedeno 

2018 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 jsou poplatky a platby účelově 
vázanými příjmy agentury. Aby mohla agentura patřičně plánovat poplatky a platby a s nimi 
související objem rozpočtových závazků a plateb, je třeba provést určité změny v prováděcích 
pravidlech k jejímu finančnímu nařízení. Poplatky a platby lze fakturovat až poté, co byla služba 
poskytnuta, a průběžné faktury lze vydávat pouze jednou za šest měsíců. Agentura bude muset 
pečlivě monitorovat náklady a co nejdříve fakturovat průběžné částky. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není 

relevantní) 

2019 

V roce 2019 agentura ERA podepsala kaskádové rámcové smlouvy se třemi společnostmi týkající 
se podpory při procesu schvalování evropského systému řízení železničního provozu. Finanční 
nařízení stanoví, že takto lze postupovat, pokud rámcová smlouva přesně uvádí všechny podmínky 
upravující poskytování dotčených stavebních prací, dodávek nebo služeb. V tomto případě není 
rámcová smlouva dostatečně konkrétní. Také finanční nabídky uchazečů byly založeny pouze na 
denní sazbě za práci bez zohlednění takových důležitých skutečností jako profily pracovníků nebo 
složitost prováděné práce. 

Dokončeno  

2019 
U jednoho zadávacího řízení na poskytování stravovacích služeb nebyl jeden člen hodnoticí komise 
nikdy formálně jmenován. Účast člena v hodnoticí komisi bez oficiálního jmenování představuje 
vnitřní nedostatek, který oslabuje transparentnost zadávacího řízení. 

Dokončeno  

2019 

Evropská komise vystavovala agentuře faktury na základě dohody o úrovni služeb za poskytování 
různých služeb IT. Fakturován byl i poplatek za provozování systému IT, který byl účtován podle 
počtu uživatelů. Evropská Komise agentuře naúčtovala nadměrnou částku, protože počet 
uživatelů, z něhož faktura vycházela, byl nesprávný. To svědčí o nedostatcích v systému vnitřní 
kontroly agentury: dokazuje to, že agentura nekontroluje, zda fakturovaná částka odpovídá 
skutečným podmínkám dohody o poskytované úrovni služeb. 

Zatím neprovedeno 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.13. Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy (ESMA) 

Úvod  

3.13.1. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („orgán“ nebo „ESMA“), který sídlí 
v Paříži, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201098. Posláním 
orgánu ESMA je posílit ochranu investorů a podpořit stabilní a řádně fungující finanční trh. 
Orgán ESMA plní své poslání a cíle prostřednictvím čtyř činností: posuzování rizik pro investory, 
trhy a finanční stabilitu; vypracováním jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU; 
podporou sbližování dohledu a přímým dohledem nad konkrétními finančními subjekty. 
Obrázek 3.13.1 obsahuje základní údaje o orgánu99. 

Obrázek 3.13.1 – Základní údaje o orgánu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka orgánu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl orgán. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.13.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením orgánu. 

                                                             
98 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84. Zakládací nařízení orgánu ESMA bylo změněno nařízením 

(ES) č. 2019/2175 ze dne 27. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 80). 

99 Více informací o pravomocích a činnostech orgánu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.esma.europa.eu. 

53

60

Rozpočet (v mil. EUR)*

237

250

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

http://www.esma.europa.eu/
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3.13.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.13.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, jež obsahuje finanční 
výkazy100 a zprávy o plnění rozpočtu101 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.13.5. Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
100 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

101 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.13.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Jiná skutečnost  

3.13.7. Poplatky účtované ratingovým agenturám vycházejí z jejich příjmů jako 
právnických osob. To vytváří zdánlivě legitimní příležitost snížit poplatky nebo se vyhnout 
jejich placení tím, že se příjmy převedou z ratingových agentur v jurisdikci EU na jejich 
spřízněné osoby mimo EU. Orgán ESMA toto riziko posoudil a vyhodnotil je jako nízké, 
i když je i nadále sleduje. Nařízení o ratingových agenturách102 rovněž ratingovým 
agenturám ponechává prostor obcházet zavedený mechanismus účtování poplatků 
prováděním činností souvisejících s distribucí úvěrových ratingů a doplňkových služeb 
(jako je udělování licencí k údajům o úvěrovém ratingu a provádění výzkumu a 
poskytování souvisejících produktů a služeb uživatelům úvěrových ratingů) 
prostřednictvím společností ve skupině, které nejsou registrovanými ratingovými 
agenturami. Nařízení podléhá právu Evropské komise iniciovat příslušné legislativní 
změny. Orgán ESMA si je tohoto rizika vědom a dne 29. ledna 2021 zveřejnil konzultační 
dokument103. Na základě tohoto dokumentu poskytl Evropské komisi 21. června 2021 
technické poradenství ohledně změny nařízení za účelem zmírnění rizika. 

3.13.8. Poplatky registrům obchodních údajů (ROÚ) se účtují na základě příslušného 
obratu jednotlivých registrů. Příslušná částka je součtem třetin následujících položek: 
příjmů z hlavních činností registru obchodních údajů, počtu obchodních transakcí 
evidovaných v registru obchodních údajů a počtu evidovaných, ale dosud nevypořádaných 
obchodních transakcí k 31. prosinci předchozího roku. I když nařízení o ROÚ v přenesené 
pravomoci104 nestanoví jednotný a ucelený kontrolní rámec, který by zajišťoval 
spolehlivost informací, všechny registry obchodních údajů byly schopny přeložit výrok 
nezávislého auditora, v němž se uvádí, že jejich finanční výkazy za rok 2019 (použité 
k výpočtu poplatků) podávají věrný a poctivý obraz. Avšak informace, které poskytly 
o počtu obchodů evidovaných v registru obchodních údajů v průběhu roku 2019 a o počtu 
evidovaných, ale nevypořádaných obchodů k 31. prosinci 2019, podrobili nezávislí auditoři 
pouze omezenému přezkumu. Dne 24. března 2021 zveřejnil orgán ESMA konzultační 
dokument105, v němž navrhuje zjednodušit metodu používanou ke stanovení obratu 
registrů obchodních údajů pro účely výpočtu ročních poplatků za dohled, a to započtením 
pouze příjmů a vyloučením údajů o činnosti. Podle tohoto dokumentu má orgán ESMA v 
úmyslu předložit Evropské Komisi technické doporučení týkající se změny nařízení 
v přenesené pravomoci o ROÚ v polovině roku 2021. 
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Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.13.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.13.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.13.11. V březnu 2020 orgán ESMA podepsal s jednou kanadskou společností na dobu 
nejvýše sedmi let „rámcovou dohodu o datových službách“ (odpovídající rámcové smlouvě). 
Maximální hodnota této zakázky nebyla jasně uvedena, což omezuje transparentnost dohody. 
Orgán ESMA však na maximální dobu jejího trvání vyčlenil 270 000 EUR, a to na základě 
smluvního ročního poplatku ve výši 35 000 USD.  

                                                             
102 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 

o ratingových agenturách ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 
ze dne 11. května 2011 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 462/2013 
ze dne 21. května 2013. Poplatky ratingových agentur stanoví nařízení Evropské Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o poplatky účtované 
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám (text s významem pro 
EHP). 

103 Konzultační dokument ESMA 80.196.5019. Viz https://www.esma.europa.eu/press-
news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma. 

104 Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů (EMIR). Poplatky vztahující se na registry obchodních údajů podle 
nařízení EMIR stanoví nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 
(CDR 1003/2013), kterým se doplňuje nařízení č. 648/2012. Po vstupu nařízení (EU) 
2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 
(SFTR) v platnost se orgán ESMA stal rovněž odpovědným za registraci, dohled a uznávání 
registrů obchodních údajů podle nařízení SFTR. Poplatky vztahující se na registry 
obchodních údajů podle nařízení SFTR stanoví nařízení Evropské komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/360 (CDR 2019/360). 

105 Konzultační dokument ESMA74.362.1864. Viz https://www.esma.europa.eu/document/cp-
technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Zakázka byla také podepsána schvalující osobou, která byla oprávněna podepisovat právní 
závazky pro příslušnou rozpočtovou položku pouze do výše 135 000 EUR, což je méně než 
maximální hodnota zakázky. Jedná se o závažný nedostatek vnitřní kontroly. Po provedení 
auditu přijal orgán ESMA nápravná opatření, aby tento nedostatek napravil (tzn. výkonný 
ředitel spolupodepsal rámcovou smlouvu). 

3.13.12. Orgán ESMA neuplatnil v souvislosti s pozdě zaplacenými příspěvky několika 
ratingových agentur a registrů obchodních údajů za rok 2020 úrokovou sazbu stanovenou 
v nařízeních Evropské komise v přenesené pravomoci106. Schvalující osoba nestanovila 
pohledávky ani nepřijala formální rozhodnutí o upuštění od inkasa úroků z prodlení (sankce) 
podle článku 101 finančního nařízení EU. Naběhlý úrok za rok 2020 činí 13 601 EUR. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.13.13. Zjistili jsme nedostatečné vnitřní kontroly, pokud jde o sledování 
odpracovaného času účtovaného orgánu ESMA podle smlouvy zohledňující odpracovanou 
dobu a využité zdroje na základě rámcové smlouvy o poradenských službách v oblasti IT.  

V červnu 2019 vydal orgán ESMA dodavateli objednávku na 106 pracovních dnů s celkovými 
náklady 61 086 EUR. Předmětem objednávky byl počet pracovních dnů (většinou mimo 
pracoviště) rozdělených na přidělené úkoly (více pracovních balíčků). Zjistili jsme, že kontroly, 
které orgán prováděl, aby ověřil skutečný počet pracovních dnů mimo pracoviště, byly 
nedostatečné. Pokud navíc nejsou k dispozici vhodné nástroje k ověření účtované odpracované 
doby, není v případech, kdy jsou práce prováděny mimo pracoviště, smlouva zohledňující 
odpracovanou dobu a využité zdroje ideální volbou. 

V tomto případě se orgán ESMA při schvalování faktur dodavatele zaměřil především na 
očekávané výstupy a celkovou účtovanou dobu porovnával s maximálním rozpočtem. 
Pravidelně (tj. každý měsíc) však nesledoval čas, který si dodavatel účtuje, přestože rámcová 
smlouva stanoví, že by měl.  

Kontroly, které orgán zavedl s cílem potvrdit, že platby dodavateli byly založeny na platných a 
včas předložených pracovních výkazech, byly tedy nedostatečné. To představuje významný 
nedostatek vnitřní kontroly. 

                                                             
106 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012 

o ratingových agenturách (Úř. věst. L 90, 28.3.2012, s. 6), nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013 o registrech obchodních údajů 
(Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 
ze dne 13. prosince 2018 o registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 58). 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.13.14. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 

Využití smluv na dodání služeb IT za účelem poskytování pracovníků představovalo obcházení 
pravidel EU týkajících se sociálního zabezpečení a zaměstnávání a vystavuje orgán právním rizikům a 
riziku poškození dobrého jména. Orgán by měl zajistit, aby smlouvy vylučovaly jakékoliv nejasnosti 
o tom, zda se jedná o pořízení služeb IT, nebo poskytnutí dočasných pracovníků. 

Dokončeno 

2018 
Přebytky a deficity z poplatků účtovaných ratingovým agenturám a registrům obchodních údajů 
mohou vést k ročnímu křížovému financování činností. Orgán by měl najít způsob, jak se takovému 
křížovému financování vyhnout. 

Probíhá 

2019 Orgán nikdy neupravil ani neplánoval upravit odhady příslušných vnitrostátních orgánů týkající se 
odvodů na důchodové zabezpečení za rok N tak, aby odpovídaly reálným částkám. Probíhá 
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Odpověď orgánu 
3.13.7. Orgán ESMA vítá, že Účetní dvůr uznal jeho úsilí o snížení rizika, že ratingové agentury 
budou v souvislosti s poplatky obcházet nařízení o ratingových agenturách. Orgán ESMA 
potvrzuje, že dne 21. června 2021 předložil Evropské komisi odborné doporučení ohledně revize 
nařízení, pokud jde o poplatky, které účtuje ratingovým agenturám (ref. č. ESMA80-196-5324). 
Nyní je na Komisi, aby rozhodla, zda a jakým způsobem navrhne revizi legislativního rámce. 

3.13.8. Orgán ESMA ve druhé polovině roku 2021 předloží Evropské komisi odborné doporučení 
ohledně změny právních předpisů týkajících se správy poplatků účtovaných registrům 
obchodních údajů. Následně bude Komise muset rozhodnout o přijetí návrhu na revizi 
legislativního rámce. 

3.13.11. V případě této zakázky musel orgán ESMA výjimečně použít vzorovou smlouvu 
poskytovatele místo své vlastní vzorové rámcové smlouvy. Vzorová smlouva byla zavádějící 
a uváděla pouze částku za první rok poskytování služeb (35 000 USD), a nikoli maximální částku 
za celou dobu platnosti smlouvy, což vysvětluje její podpis schvalující osobou s dalším pověřením 
až do výše 135 000 EUR. Orgán ESMA vypracovává pracovní pokyny, aby zajistil náležitou úroveň 
vnitřní kontroly, pokud by se v budoucnu znovu ocitl v situaci, kdy by byl nucen použít vzorovou 
rámcovou smlouvu dodavatele namísto své obvyklé rámcové smlouvy. 

3.13.12. Orgán ESMA se domnívá, že rozhodnutí schvalující osoby o upuštění od inkasa, které 
bylo sděleno prostřednictvím e-mailu, bylo učiněno efektivně vzhledem k nevýznamnosti částky 
(0,1 % celkové výše poplatků účtovaných ratingovým agenturám a registrům obchodních údajů 
v roce 2020).  V návaznosti na připomínky Účetního dvora orgán ESMA dále posílil správu pozdě 
zaplacených příspěvků. Orgán ESMA zavedl tato opatření: a) pravidelné interní automatizované 
vykazování kumulovaných pozdě zaplacených příspěvků; b) interní pracovní pokyny ke stanovení 
výše pohledávek a kritérií pro posuzování případných upuštění od inkasa u všech jednotlivých 
zdrojů příjmů; c) zvláštní elektronický pracovní tok, který usnadní včasné, odůvodněné 
a formální rozhodování o naběhlých úrocích. 

3.13.13. Orgán ESMA nedávno přijal řadu preventivních opatření s cílem posílit vnitřní kontrolu 
v souvislosti s rámcovými smlouvami o poradenských službách. Orgán ESMA vypracoval interní 
pokyny pro řízení smluv v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jasně 
specifikují různé typy smluv a příslušné požadavky na sledování. Orgán ESMA navíc v současné 
době připravuje školení týkající se řízení smluv určené pro projektové manažery a další 
příslušné zaměstnance. Toto školení se uskuteční v roce 2021. 
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3.14. Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) 

Úvod 

3.14.1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen 
„agentura“ nebo „EU-OSHA“), která sídlí v Bilbau, byla zřízena nařízením Rady (ES) 
č. 2062/94107, které bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze 
dne 16. ledna 2019108. Úkolem agentury je shromažďovat a šířit informace o prioritách 
členských států a Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporovat organizace 
členských států a Unie, které se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a 
poskytovat informace o preventivních opatřeních. Obrázek 3.14.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře109. 

Obrázek 3.14.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
107 Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Toto nařízení bylo naposledy změněno nařízením Rady (ES) 

č. 1112/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 5). 

108 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 58. 

109 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.osha.europa.eu. 

21

20

Rozpočet (v mil. EUR)*

63

63

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.osha.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.14.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.14.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.14.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jež 
obsahuje finanční výkazy110 a zprávy o plnění rozpočtu111 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.14.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 

                                                             
110 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

111 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.14.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.14.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.14.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 
Objem prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 2019 byl vysoký u hlavy II a hlavy III. 
Agentura by měla analyzovat příčiny nadměrných přenosů a příslušným způsobem zlepšit plánování 
svého rozpočtu. 

Probíhá  

2019 V jednom případě agentura zakoupila služby přesahující smluvní strop bez jakéhokoliv dodatku ke 
smlouvě. Není relevantní 

2019 V jednom případě agentura proplatila náklady na ubytování paušálně, zatímco podle smlouvy by měly 
tyto náhrady vycházet z podkladů prokazujících skutečně vzniklé náklady.  Není relevantní 

2019 Výše přenesených prostředků svědčí o nadhodnocení rozpočtových potřeb a je v rozporu se zásadou 
ročního rozpočtu.  Probíhá 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.15. Evropská nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) 

Úvod 

3.15.1. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen 
„nadace“ nebo „Eurofound“), která sídlí v Dublinu, byla zřízena nařízením Rady (EHS) 
č. 1365/75112, které bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/127113. 
Jejím cílem je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Unii 
rozvíjením a šířením poznatků v této oblasti. Obrázek 3.15.1 obsahuje základní údaje 
o nadaci114. 

Obrázek 3.15.1 – Základní údaje o nadaci 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka nadace za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla nadace. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.15.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které nadace zavedla. 

                                                             
112 Úř. věst. L 139, 30.5. 1975, s. 1. 

113 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 74. 

114 Více informací o pravomocích a činnostech nadace je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Rozpočet (v mil. EUR)*

100

95

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením nadace. 

3.15.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.15.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, jež 
obsahuje finanční výkazy115 a zprávy o plnění rozpočtu116 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.15.5. Podle našeho názoru účetní závěrka nadace za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci nadace k 31. prosinci 2020, 
výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
115 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

116 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.15.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.15.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.15.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.15.9. Ve své auditní zprávě za rozpočtový rok 2019 jsme dospěli k závěru, že v řadě 
zadávacích řízení na dodávky elektřiny a modernizaci toalet se vyskytovaly nesprávnosti. 
Všechny následné platby provedené v souvislosti s těmito smlouvami jsou proto nesprávné. 
V roce 2020 činily související platby 62 470 EUR v případě smlouvy na dodávky elektřiny a 
174 730 EUR v případě smlouvy na renovaci. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.15.10. „Citlivou pozicí“ se rozumí pracovní zařazení, na němž má zaměstnanec určitou 
míru rozhodovací pravomoci, která by mohla být potenciálně zneužita k osobnímu prospěchu. 
Řízení citlivých pozic je standardní součástí vnitřní kontroly a jeho cílem je snížit riziko na 
přijatelnou míru. V účinném rámci vnitřní kontroly jsou rizika spojená s citlivými pozicemi 
řízena prostřednictvím zmírňujících opatření a mobility zaměstnanců. Nadace Eurofound má 
zavedenou politiku, která vymezuje její citlivé funkce a související kontroly zmírňující riziko, ale 
seznam citlivých pracovních míst nebyl od roku 2012 aktualizován a již neodráží stávající vnitřní 
organizaci nadace Eurofound. Na základě výsledků našeho auditu zavedla nadace Eurofound 
dne 23. června 2021 novou politiku pro citlivá pracovní místa. 
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Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 

 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.15.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 
Ve své výroční zprávě za rozpočtový rok 2019 jsme dospěli k závěru, že v zadávacím řízení na úklidové 
služby se vyskytly nesprávnosti. V důsledku toho jsou všechny následné platby provedené na základě 
této smlouvy nesprávné.  

Probíhá 

2019 
Ve své auditní zprávě za rozpočtový rok 2019 jsme dospěli k závěru, že zadávací řízení na rekonstrukci 
toalet nadace Eurofound bylo nesprávné. V důsledku toho jsou všechny následné platby provedené 
na základě této smlouvy nesprávné.  

Probíhá 
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Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) 

 

Odpověď nadace 
3.15.9. Nadace Eurofound již uznala zjištění Účetního dvora z předchozího roku a přijala 
příslušné opatření, konkrétně počátkem roku 2021 zahájila nové nabídkové řízení na 
zakázku týkající se dodávky elektrické energie. Související platby byly přímým důsledkem 
původních nabídkových řízení. Konečná platba za renovaci toalet byla provedena v roce 2020.  
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Agentura pro evropský GNSS (globální družicový navigační systém) (GSA) 

 

3.16. Agentura pro evropský GNSS 
(globální navigační družicový systém) 
(GSA) 

Úvod 

3.16.1. Agentura pro evropský GNSS (globální navigační družicový systém) (dále jen 
„agentura“ nebo „GSA“), která sídlí v Praze, převzala dne 1. ledna 2007 oficiálně všechny úkoly, 
jimiž byl dříve pověřen společný podnik Galileo. Tyto činnosti nyní agentura řídí v rámci daném 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010117 ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 512/2014 ze dne 16. dubna 2014. Evropská Komise také na základě 
pověřovací dohody pověřila agenturu řízením evropské služby pro pokrytí geostacionární 
navigací (EGNOS). Obrázek 3.16.1 obsahuje základní údaje o agentuře118. 

Obrázek 3.16.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.16.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
117 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11. 

118 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.gsa.europa.eu. 

1 211

1 584

Rozpočet (v mil. EUR)*

187

212

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.gsa.europa.eu/


 169 

Agentura pro evropský GNSS (globální družicový navigační systém) (GSA) 

 

3.16.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.16.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS (globální navigační družicový systém) 
(GSA), jež obsahuje finanční výkazy119 a zprávy o plnění rozpočtu120 za rozpočtový 
rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.16.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
119 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

120 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Agentura pro evropský GNSS (globální družicový navigační systém) (GSA) 

 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.16.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.16.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.16.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Agentura pro evropský GNSS (globální družicový navigační systém) (GSA) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2014 Dlouhodobý hmotný majetek není kryt pojištěním. Dokončeno 

2017 
Elektronické zadávání veřejných zakázek: do konce roku 2019 agentura zatím nezačala používat žádný 
z informačně-technologických nástrojů pro elektronické zadávání veřejných zakázek, které vyvinula 
Evropská Komise. 

Probíhá 

2019 

Neexistuje žádná komplexní strategie ex ante nebo ex post, která by potvrzovala přesnost vykázaných 
nákladů ESA v souvislosti s prováděním programů EGNOS a GALILEO. Existuje tedy riziko, že platby 
agentury ve prospěch ESA mohou být vypočteny na základě nepřesných nákladů, což bude mít dopad 
na účetní závěrku GSA. 

Probíhá 

2019 
Zpoždění při zavádění nového rámce vnitřní kontroly agentury a schvalování jejího plánu zachování 
kontinuity provozu je zásadním interním nedostatkem GSA. Plán zachování kontinuity provozu musí 
být formalizován a aktualizován. 

Dokončeno 
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Agentura pro evropský GNSS (globální družicový navigační systém) (GSA) 

 

Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 



 

 

 
Agentury financované z okruhu 
víceletého finančního rámce 2 – 
Udržitelný růst: přírodní zdroje 
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Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

 

3.17. Evropská agentura pro životní 
prostředí (EEA) 

Úvod 

3.17.1. Evropská agentura pro životní prostředí (dále jen „agentura“ nebo „EEA“), která 
sídlí v Kodani, byla zřízena nařízením Rady (EHS) č. 1210/90121. Agentura je odpovědná za 
zřízení pozorovací sítě, jež poskytuje Komisi, Parlamentu, členským státům a v obecnější míře 
rovněž veřejnosti spolehlivé informace o stavu životního prostředí. Tyto informace by 
především měly umožnit Evropské unii a členským státům přijímat opatření na ochranu 
životního prostředí a hodnotit jejich účinnost. Obrázek 3.17.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře122. 

Obrázek 3.17.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.17.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
121 Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1, zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské 
informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13). 

122 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.eea.europa.eu. 

92

97

Rozpočet (v mil. EUR)*

210

213

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eea.europa.eu/
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Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

 

3.17.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.17.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí, jež obsahuje finanční 
výkazy123 a zprávy o plnění rozpočtu124 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.17.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
123 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

124 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.17.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.17.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.17.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 
Agentura zvýšila strop rámcové smlouvy, aniž to formálně potvrdila prostřednictvím dodatku ke 
smlouvě. Agentura by měla zlepšit sledování stropů u rámcových smluv a formalizovat změny smluv 
v souladu s ustanoveními o zadávání veřejných zakázek.  

Dokončeno 

2018 Agentura by měla přijmout politiku týkající se citlivých pracovních pozic. Dokončeno 

2019 Agentura před zadáním nových objednávek odpovídajícím způsobem nesledovala kumulativní čerpání 
smlouvy. V důsledku toho pořídila služby přesahující smluvní strop o 38 456 EUR (19,2 %). Dokončeno 
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Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 

 

Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) 

 

3.18. Evropská agentura pro kontrolu 
rybolovu (EFCA) 

Úvod 

3.18.1. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“ nebo „EFCA“), 
která sídlí ve Vigu, byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 768/2005125, které bylo později 
pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473126. Jejím hlavním úkolem 
je organizovat operační koordinaci kontrolních a inspekčních činností členských států v oblasti 
rybolovu s cílem zajistit účinné a jednotné uplatňování pravidel společné rybářské politiky. 
Obrázek 3.18.1 obsahuje základní údaje o agentuře127. 

Obrázek 3.18.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.18.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 

                                                             
125 Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1. 

126 Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18. 

127 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.efca.europa.eu. 

17

20

Rozpočet (v mil. EUR)*

79

81

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.efca.europa.eu/
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Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) 

 

Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.18.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.18.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, jež obsahuje finanční 
výkazy128 a zprávy o plnění rozpočtu129 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.18.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
128 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

129 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) 

 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.18.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.18.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 

 



 

 

 
Agentury financované z okruhu 
víceletého finančního rámce 3 – 

Bezpečnost a občanství 
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3.19. Agentura Evropské unie pro 
vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (CEPOL) 

Úvod 

3.19.1. Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (dále 
jen „agentura“ nebo „CEPOL“), se sídlem v Budapešti, byla zřízena nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2219130, které nahrazuje a ruší rozhodnutí Rady 2005/681/SVV. 
Úkolem agentury je pracovat jako síť propojující vnitrostátní policejní vzdělávací zařízení v 
členských státech a zajišťovat na společných normách založené vzdělávací akce pro vyšší 
policejní úředníky. Obrázek 3.19.1 obsahuje základní údaje o agentuře131. 

Obrázek 3.19.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.19.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 

                                                             
130 Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1. 

131 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.cepol.europa.eu. 

21

32

Rozpočet (v mil. EUR)*

69

84

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.cepol.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.19.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.19.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování 
práva, jež obsahuje finanční výkazy132 a zprávy o plnění rozpočtu133 za rozpočtový 
rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.19.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
132 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

133 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.19.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.19.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.19.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.19.9. Agentura CEPOL zaplatila stornovací poplatek za zrušení rezervace hotelu na 
vzdělávací akci v Budapešti, která se měla konat ve dnech 8.–11. září 2020. Vzdělávací akce 
byla kvůli omezením, která zavedla maďarská vláda 1. září 2020 v souvislosti s pandemií COVID-
19, zrušena. Pokud by se agentura dovolávala ustanovení o vyšší moci v rámcové smlouvě, 
mohla rezervaci zrušit bez nákladů. Agentura měla zrušení plánované akce kvůli pandemii 
COVID-19 předpokládat. Rezervaci učinila dne 29. června 2020. V té době již byla situace 
v Maďarsku a ve zbytku Evropy nejistá a provozní činnosti agentury byly téměř zcela 
pozastaveny. Agentura CEPOL účinně nechránila finanční zájmy EU a hotelovou fakturu 
s náklady na stornování rezervace ve výši 5 335 EUR měla odmítnout, jak to umožňuje 
smlouva. Příslušná platba je proto nesprávná. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.19.10. Ve vnitřních kontrolách agentury CEPOL zaměřených na řízení rozpočtových 
závazků jsme zjistili níže uvedené nedostatky. Agentura v jednom případě podepsala tři právní 
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závazky, aniž by předtím schválila příslušné rozpočtové závazky. Jedná se o porušení článku 73 
rámcového finančního nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výdajové operace, a zvyšuje to 
riziko, že agentura CEPOL podepíše smlouvu, aniž by měla k dispozici potřebný rozpočet.  

V jiném případě byly se stejným individuálním rozpočtovým závazkem spojeny dvě různé 
zvláštní smlouvy (právní závazky). Tento postup je v rozporu s čl. 112 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení EU134. Snižuje transparentnost monitorování příslušných smluv v systému 
ABAC (systém finančního řízení). 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.19.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 

                                                             
134 Pokud je znám příjemce i příslušná částka, je nutno v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. a) 

finančního nařízení EU stanovit individuální rozpočtový závazek (pro každý právní závazek). 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2016 
Fluktuace zaměstnanců je vysoká, což může mít dopad na kontinuitu činnosti agentury a její 
schopnost provádět činnosti předpokládané v pracovním programu. Počet žádostí o zaměstnání 
z jiných členských států byl malý. 

Probíhá 

2017 Agentura zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách a 
sociálních médiích, ale ne na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO). Dokončeno  

2019 
Schvalující osoba podepsala rozpočtový závazek v hodnotě přesahující limit, pro který měla 
oprávnění. Agentura by měla zajistit, aby schvalovací oprávnění v systému ABAC a písemná 
rozhodnutí podepsaná výkonným ředitelem byly v souladu. 

Dokončeno 

2019 
Schvalující osoba podepsala rámcovou smlouvu v hodnotě přesahující limit, pro který měla 
oprávnění. Výkonný ředitel by měl zajistit patřičný postup dalšího pověřování pro případ 
nepřítomnosti. 

Dokončeno 
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Odpověď agentury 
3.19.9. Agentura vzala zjištění Účetního dvora na vědomí. Nesouhlasíme však s tím, že platba je 
nesprávná. Tato platba byla provedena v souladu se smluvními ustanoveními poté, co agentura 
CEPOL uplatnila standardní stornovací doložku a úspěšně vyjednala zrušení polopenze, což vedlo 
k uhrazení pouze 65 % původně sjednané ceny za služby. 

Vzhledem k tomu, že celková částka není vysoká, bylo by ekonomicky neodůvodněné 
podstupovat riziko soudního sporu s nejistým výsledkem. V tomto případě jsme považovali 
řešení vzešlé z jednání za vhodnější než spor z důvodu zásahu vyšší moci. 

3.19.10. Agentura vzala zjištění Účetního dvora na vědomí a přijímá je. Uvedené nedostatky 
byly způsobeny administrativní chybou. 
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3.20. Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu (EASO) 

Úvod 

3.20.1. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu („EASO“ nebo „úřad“) sídlí ve Vallettě. 
Byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010135 s cílem zlepšovat 
praktickou spolupráci v oblasti azylu a pomáhat členským státům plnit jejich evropské a 
mezinárodní závazky poskytovat ochranu lidem, kteří ji potřebují. Od roku 2015 poskytuje úřad 
EASO v souvislosti s migrační krizí podporu Řecku, Itálii, Kypru a Maltě. 

3.20.2. Úřad EASO řídí operace související s uprchlickou krizí. Má regionální kanceláře 
v Itálii a Řecku a od roku 2018 také na Kypru. Toto decentralizované uspořádání zvyšuje 
náročnost provádění operací podle příslušného právního rámce. 

3.20.3. Úřad je ve své činnosti relativně závislý na spolupráci členských států, například 
pokud jde o počet národních odborníků poskytnutých pro sestavení azylového podpůrného 
týmu (podle článku 15 zakládajícího nařízení úřadu). Jelikož je počet takových národních 
odborníků omezený, úřad se v souvislosti s činnostmi operační podpory v terénu spoléhá ještě 
na zaměstnance agentur práce. Obrázek 3.20.1 obsahuje základní údaje o úřadu EASO136. 

Obrázek 3.20.1 – Základní údaje o úřadu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka úřadu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl úřad. 

                                                             
135 Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11. 

136 Více informací o pravomocích a činnostech úřadu EASO je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.easo.europa.eu. 

118

149

Rozpočet (v mil. EUR)*

296

380

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.easo.europa.eu/


 191 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 

 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.20.4. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením úřadu. 

3.20.5. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.20.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, jež obsahuje 
finanční výkazy137 a zprávy o plnění rozpočtu138 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.20.7. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
137 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

138 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.20.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.20.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Jiná skutečnost 

3.20.10. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výše uvedený výrok, upozorňuje na 
skutečnost, že před Tribunálem probíhá soudní řízení ve věci T-621/20 (EMCS v. EASO), 
které má dopad na některé aspekty našeho výroku. V roce 2020 zahájil úřad EASO 
otevřené řízení na poskytování dočasných agenturních pracovníků na podporu svého 
ústředí a jeho operací na Maltě. Celková odhadovaná částka, o kterou se jednalo v období 
48 měsíců, činila 27,7 milionu EUR. V říjnu 2020 podal neúspěšný uchazeč na úřad EASO 
u Tribunálu oficiální stížnost, kterou napadl výsledek zadávacího řízení. 

3.20.11. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.20.12. Zjistili jsme, že zadávací řízení na pronajaté prostory úřadu EASO v Římě, která 
proběhla v letech 2016 a 2017, byla v rozporu s pravidly. Podle finančního nařízení EU se měl 
úřad EASO před pronájmem prostor zorientovat na trhu, to se však nestalo. V důsledku toho 
představují všechny následné platby provedené na základě nesprávnost. V roce 2020 dosáhly 
částky 266 523 EUR. 

3.20.13. V roce 2020 byly v souvislosti se zadávacími řízeními, které Účetní dvůr 
v předchozích letech prohlásil za nesprávné (tj. zadávací řízení na pronajaté prostory na 
ostrově Lesbos pro dočasné pracovníky v Itálii a pro externí odborníky), provedeny platby ve 



 193 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 

 

výši 911 325 EUR. Tyto platby jsou v rozporu s pravidly. Podrobnosti o příslušných zadávacích 
řízeních jsou uvedeny v tabulce o kontrole následných opatření. 

3.20.14. V roce 2020 měl úřad EASO 16 neobsazených vedoucích pozic. Deset z nich 
bylo obsazeno pracovníky, kteří vykonávali funkci dočasně déle než jeden rok. To je v rozporu 
se služebním řádem, v němž je dočasné umístění na vedoucí pozici omezeno na jeden rok. Tato 
nejistota ohledně obsazení vedoucích pozic může ohrozit řízení a strategickou kontinuitu 
úřadu. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.20.15. V roce 2020 byla míra čerpání prostředků na platby nízká a činila 81 %. V hlavě 
III (provozní výdaje) byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, a to 33,8 % 
prostředků z této hlavy (25,6 milionu EUR). Míra rušení rozpočtových prostředků přenesených 
z roku 2019 do roku 2020 byla také vysoká a dosahovala 19 %. Tento stav je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu. Úřad EASO by měl zlepšit rozpočtové plánování a prováděcí cykly, 
aby se tento problém vyřešil. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.20.16. V roce 2018 dočasný výkonný ředitel úřadu EASO navrhl správní akční plán, 
jehož cílem je obnovit důvěru na vnitřní i vnější úrovni, posílit správní struktury úřadu EASO a 
obnovit vnitřní kapacitu. Od té doby vyvíjí úřad trvalé úsilí, aby posílil svou správu a systém 
vnitřní kontroly, a většina opatření stanovených v plánu byla realizována.  

V lednu 2020 úřad EASO provádění správního akčního plánu v oblasti ukončil139. V té době 
vykázal, že 51 opatření bylo realizováno a 10 probíhalo. Opatření, která ke dni poslední 
aktualizace stále probíhala, byla začleněna do nových monitorovacích nástrojů úřadu: čtvrtletní 

                                                             
139 Rozhodnutí správní rady č. 53 ze dne 17. června 2019, ve znění rozhodnutí správní rady 

č. 60 ze dne 18. února 2020 a aktualizované rozhodnutím správní rady č. 71 ze dne 
18. března 2021. 
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monitorovací zprávy určené správní radě140 a každoročního vlastního posouzení vnitřní 
kontroly141.  

Při auditu jsme zjistili, že některá z těchto probíhajících opatření jsou stále relevantní a je třeba 
se na ně důkladně zaměřit. Týkají se otázek, jako je počet dočasných pracovníků nahrazujících 
stálé zaměstnance, míra neobsazenosti pozic vedoucích pracovníků a aktualizace politiky 
v oblasti střetu zájmů. 

3.20.17. Úřad však v roce 2020 nedokončil ani nepřijal plán kontinuity činností. Rozsah 
a složitost jeho operací a nedávné události, jako byla pandemie COVID-19, nicméně ukazují, že 
oficiální a aktualizovaný plán zajištění kontinuity provozu je nutné zavést. Uvedená záležitost 
představuje vnitřní nedostatek v postupech úřadu EASO. Na základě výsledků našeho auditu 
úřad schválil svůj plán kontinuity činností dne 31. května 2021. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.20.18. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 

                                                             
140 Čtvrtletní monitorovací zprávy určené správní radě hodnotí pokrok úřadu EASO při 

dosahování předem stanovených cílů v těchto klíčových oblastech správy: pracovní 
program, lidské zdroje, zapojení zaměstnanců, vnitřní kontrola, zadávání veřejných zakázek, 
rozpočet a finance. 

141 Každoroční vlastní posouzení vnitřní kontroly v souladu s novým rámcem vnitřní kontroly se 
provádí pomocí metodiky Evropské komise pro zjišťování nedostatků v oblasti správy a 
řízení a vnitřní kontroly. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD Opatření přijatá na základě zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2017 Úřad EASO nesplnil cíl pro nábor zaměstnanců stanovený 
v plánu pracovních míst. Probíhá142 

2017 Úřad neměl oddělení interního auditu.  Není relevantní143 

2017 Úřad dostatečně nesledoval, zda jsou smlouvy v souladu 
s vnitrostátními předpisy o dočasných pracovnících.  

Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU (SDEU) probíhá soudní řízení ve věci 
C-948/19 (Manpower Lit), které se zabývá několika otázkami vznesenými litevským 
nejvyšším soudem, jež se týkají uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání v agenturách EU. 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko 
Účetního dvora, pokud jde o využívání dočasných pracovníků úřadem EASO, nebude 
Účetní dvůr k řádnosti postupu úřadu EASO předkládat žádné připomínky, včetně 
kontroly opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let, dokud 
SDEU v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 

                                                             
142 Cílů v plánu pracovních míst na rok 2017, 2018 a 2019 bylo dosaženo. Přestože se podařilo zvýšit atraktivity úřadu pro nové zaměstnance, cíle v plánu 

pracovních míst pro rok 2020 splněny nebyly. 

143 Dne 18. března 2021 dospěla správní rada úřadu EASO k závěru, že zřízení útvaru interního auditu nad rámec funkce interního auditu, kterou již zajišťuje 
Útvar interního auditu (IAS) Evropské komise, není nákladově efektivní a nepřineslo by přidanou hodnotu. 
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Rok Připomínky EÚD Opatření přijatá na základě zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2017 

V roce 2017 jsme zjistili, že postupy úřadu pro sledování 
cestovních výdajů byly nedostatečné. Často nebyly zejména 
vyžadovány příslušné doklady. Úřad provádí interní šetření 
této skutečnosti. 

Probíhá 

2017 Vyskytly se závažné nedostatky v těchto oblastech: 
posuzování potřeb a smluvní dodatky. Probíhá 

2017 

Ve svých auditních zprávách za rozpočtový rok 2017 dospěl 
Účetní dvůr k závěru, že zadávací řízení na pronájem prostor 
úřadu na ostrově Lesbos bylo v rozporu s předpisy. 
V důsledku toho představují všechny následné platby 
provedené na základě příslušné rámcové dohody 
nesprávnost.  

Probíhá 

2018 

Smlouvy o poskytování služeb se společnostmi v oblasti IT 
byly formulovány způsobem, který v praxi může vést 
k přidělování dočasných pracovníků agentury práce namísto 
poskytování jasně definovaných služeb či produktů v oblasti 
IT. To by bylo v rozporu se služebním řádem EU a pravidly 
EU týkajícími se sociálního zabezpečení a zaměstnávání. 
Úřad by měl formulovat znění smluv tak, aby vylučovalo 
jakékoliv nejasnosti o tom, zda se jedná o pořízení služeb IT, 
nebo poskytnutí dočasných pracovníků. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD Opatření přijatá na základě zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní) 

2018 

V akčním plánu pro správu a řízení se předpokládalo, že 
bude posouzeno plnění standardů vnitřní kontroly úřadu. 
Posouzení upozornilo na výrazné nedostatky a neefektivnost 
většiny standardů vnitřní kontroly a posuzovacích kritérií. 

Není relevantní  

(Viz bod 3.20.16) 

2018 Úřad EASO by měl zavést účinné finanční kontroly ex post. Probíhá 

2018 Úřad by měl vypracovat účinnou politiku pro správu 
pronajatých prostor a souvisejících služeb. Dokončeno 

2018 

Ve své auditní zprávě o úřadu za rozpočtový rok 2018 dospěl 
Účetní dvůr k závěru, že zadávací řízení úřadu na dočasné 
pracovníky v Itálii byla v rozporu s pravidly. V důsledku toho 
představovaly všechny následné platby provedené na 
základě této smlouvy nesprávnost.  

Probíhá 

2019 

Za rok 2019 dospěl EÚD k závěru, že u postupů pro výběr a 
najímání externích odborníků systematicky chyběla 
spolehlivá auditní stopa (stanovená v čl. 36 odst. 3 
finančního nařízení). V důsledku toho představují všechny 
následné platby provedené na základě těchto smluv 
nesprávnost. 

Probíhá 
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Odpověď úřadu 
3.20.12. Úřad EASO bere připomínku na vědomí. Úřad EASO vypracoval akční plán zaměřený na 
řešení této připomínky a provádí hodnocení optimálních řešení pronájmu prostor v Římě. O 
akčním plánu bude informována správní rada úřadu EASO a vedení agentury jej bude pozorně 
sledovat. 

3.20.13. Úřad EASO bere připomínku na vědomí. Úřad EASO by rád zopakoval, že nápravná 
opatření související s nesprávnými zadávacími řízeními na dočasné pracovníky v Itálii a výzva 
k vyjádření zájmu byly provedeny, přičemž nápravná opatření v případě pronájmu na ostrově 
Lesbos nyní probíhají. 

3.20.14. Úřad EASO bere připomínku na vědomí. Úřad EASO by Účetní dvůr rád ujistil, že plán 
náboru pracovníků na rok 2021 zahrnuje několik pozic vedoucích pracovníků. Vedení dodatečně 
vypracovalo a upřednostnilo komplexní plán náboru pracovníků. 

3.20.15. Úřad EASO bere připomínku na vědomí a uznává důležitost zásady ročního rozpočtu. 
Agentura by však ráda zdůraznila dopad omezení souvisejících s rozšířením onemocnění COVID-
19 na provádění činností agentury, a tím i na rozpočtové plánování a prováděcí cyklus. 

3.20.16. Úřad EASO bere připomínku na vědomí. 

Dočasní pracovníci nahrazující stálé zaměstnance. Od roku 2018 dochází k výraznému trendu 
snižování počtu dočasných zaměstnanců ve srovnání s celkovým počtem zaměstnanců. V roce 
2018 tvořili dočasní zaměstnanci 23,9 % pracovní síly úřadu EASO, zatímco na konci roku 2020 
se jednalo o 11,8 %. Úřad EASO se zavázal počet dočasných zaměstnanců nadále snižovat. 

Míra neobsazenosti pozic vedoucích pracovníků. Plán úřadu EASO na nábor pracovníků na rok 
2021 počítá v roce 2021 s několika výběrovými řízeními na vedoucí pracovníky, přičemž některá 
oznámení o volném pracovním místě již byla zveřejněna. 

Politika v oblasti střetů zájmů. Úřad EASO si je plně vědom nutnosti tuto politiku aktualizovat, 
aby odrážela nové požadavky právního rámce, jak již bylo uvedeno v souhrnné výroční zprávě o 
činnosti. Revidovaná politika je proto v poslední fázi konzultací mezi útvary před jejím 
předložením správní radě. 

3.20.17. Není k dispozici.
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3.21. Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) 

Úvod 

3.21.1. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“ nebo 
„ECDC“), které sídlí ve Stockholmu, bylo zřízeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 851/2004144. Hlavními úkoly střediska je shromažďovat a šířit informace o prevenci a 
kontrole lidských nemocí a poskytovat vědecká stanoviska v této oblasti. Středisko má rovněž 
koordinovat evropskou síť subjektů činných v této oblasti. Pandemie onemocnění COVID-19 
v roce 2020 je nejzávažnější událost v oblasti veřejného zdraví, na kterou muselo středisko od 
svého založení v roce 2004 reagovat. Obrázek 3.21.1 obsahuje základní údaje o středisku145. 

Obrázek 3.21.1 – Základní údaje o středisku 

 

* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 
k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka střediska za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytlo středisko. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.21.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které středisko zavedlo. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením centra. 

                                                             
144 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1. 

145 Více informací o pravomocích a činnostech střediska je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.ecdc.europa.eu. 

70

82

Rozpočet (v mil. EUR)*

269

271

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.ecdc.europa.eu/
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3.21.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.21.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, jež obsahuje 
finanční výkazy146 a zprávy o plnění rozpočtu147 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.21.5. Podle našeho názoru účetní závěrka střediska za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní 
Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

                                                             
146 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

147 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.21.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.21.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.21.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 



 202 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 Ve struktuře a dokumentaci kontrol a sesouhlasení objednávek, výstupů a faktur byly nedostatky. 
Středisko by tyto prvky svého kontrolního systému mělo posílit. Dokončeno 



 203 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 

 

Odpověď střediska 
Středisko bere zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.22. Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) 

Úvod 

3.22.1. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“ nebo „EFSA“), který sídlí 
v Parmě, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002148. Hlavním 
úkolem úřadu je dodávat vědecké informace potřebné pro přípravu právních předpisů Unie 
v oblasti potravin a bezpečnosti potravin, shromažďovat a analyzovat údaje umožňující 
identifikovat a sledovat rizika a dále poskytovat nezávislé informace o těchto rizicích. 
Obrázek 3.22.1 obsahuje základní údaje o úřadu149. 

Obrázek 3.22.1 – Základní údaje o úřadu 

 

* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 
k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka orgánu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl orgán. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.22.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením orgánu. 

                                                             
148  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 

149 Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.efsa.europa.eu. 

88

107

Rozpočet (v mil. EUR)*

456

481

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.efsa.europa.eu/
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3.22.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.22.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, jež obsahuje finanční 
výkazy150 a zprávy o plnění rozpočtu151 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.22.5. Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
150 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

151 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.22.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.22.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.22.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínka k legalitě a správnosti operací 

3.22.9. V roce 2020 bylo sedm vedoucích pozic úřadu zastáváno prozatímním vedoucím. 
Šest z těchto pozic bylo volných více než jeden rok. Tři z nich zůstaly neobsazené neúměrně 
dlouho (devět let, tři roky a 2,6 roku). Úřad se jednou pokusil jedno z míst obsadit 
prostřednictvím nového výběrového řízení, ale neúspěšně.  

Obsazení těchto míst dočasně po tak dlouhé období je v rozporu se služebním řádem, v němž 
je dočasné umístění na vedoucí pozici omezeno na jeden rok. Tato nejistota na vedoucích 
pozicích navíc může ohrozit vedení a strategickou kontinuitu úřadu. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.22.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 



 207 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 Je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli úřadu (správně) a správní 
radě (funkčně). 

Odpovědnost vůči řediteli 
úřadu: Zatím neprovedeno 

Odpovědnost vůči správní 
radě: Dokončeno 

2019 

Úřad vypsal zadávací řízení na služby lékaře. Odborné specifikace byly zveřejněny pouze v italštině. 
Tato skutečnost vytvořila neoprávněnou překážku hospodářské soutěži. Požadavky na znalost 
angličtiny u lékaře byly navíc nižší než požadavky na znalost italštiny. Totéž platilo i v případě 
zdravotní sestry. Vzhledem k tomu, že pracovním jazykem úřadu je angličtina, požadovaná úroveň 
angličtiny u lékaře a zdravotní sestry by měla být minimálně stejná jako u italštiny, aby bylo možné 
využívat pořízené služby tak, jak se plánovalo. Tento nedostatek nemá dopad na legalitu a správnost 
provedených plateb. 

Dokončeno 
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Odpověď úřadu 
3.22.4 Úřad potvrzuje, že obdržel zprávu o auditu Účetního dvora neobsahující žádné výhrady. 
Úřad EFSA vítá výroky auditora neobsahující žádné výhrady týkající se spolehlivosti účetní 
závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka. 

3.22.9 Činnost úřadu EFSA významně ovlivňují nařízení o transparentnosti (nařízení (EU) 
2019/1381) a priority Evropské komise, z nichž jsou pro oblast působnosti úřadu EFSA 
nejdůležitější Zelená dohoda pro Evropu a cíle udržitelného rozvoje. Hlavním cílem je dále posílit 
důvěru zúčastněných stran a občanů v úřad EFSA a zabezpečit vyšší spolehlivost hodnocení rizik 
úřadu. Podle nařízení o transparentnosti je nutné změnit provozní model úřadu. Aby úřad EFSA 
mohl provést všechna nová opatření stanovená v nařízení, inicioval program architektury, který 
zahrnuje projekt v oblasti organizační struktury, jenž byl zahájen koncem roku 2018. Vzhledem 
k odložení vypracování strategie úřadu EFSA na období po roce 2020 byly odloženy i výzvy na 
obsazení vedoucích pozic, jelikož cílem bylo mít zavedenou novou organizační strukturu ke dni 
zahájení uplatňování nové strategie, tj.  k 1. lednu 2021. 

Itálie se od února 2020 potýká s pandemií způsobenou virem SARS-COVID-2, v důsledku čehož 
bylo nutné odložit dokončení strategie úřadu EFSA a projektu v oblasti organizační struktury o 
jeden rok. Během celého roku 2021 se připravuje kompletní změna organizační struktury, která 
má být zavedena v roce 2022. Stávající délka trvání smluv na dobu určitou pro vedoucí pozice 
byla stanovena na základě několika faktorů, přičemž ne všechny byly pod kontrolou úřadu 
EFSA.. Úřad EFSA akceptuje zjištění Účetního dvora s vědomím, že zavedení výsledků projektu 
v oblasti organizační struktury úřadu obavy Účetního dvora v plné míře vyřeší. 
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3.23. Evropský institut pro rovnost žen 
a mužů (EIGE) 

Úvod 

3.23.1. Evropský institut pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“ nebo „EIGE“), který 
sídlí ve Vilniusu, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006152. 
Úkolem institutu je shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se rovnosti žen a mužů 
a vyvíjet, analyzovat, hodnotit a šířit metodické nástroje za účelem podpory začlenění hlediska 
rovnosti žen a mužů do všech politik Unie a do vnitrostátních politik. Obrázek 3.23.1 obsahuje 
základní údaje o institutu153. 

Obrázek 3.23.1 – Základní údaje o institutu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka institutu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl institut. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.23.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které institut zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením institutu. 

                                                             
152 Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9. 

153 Více informací o pravomocích a činnostech institutu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.eige.europa.eu. 

10

10

Rozpočet (v mil. EUR)*

44

43

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eige.europa.eu/
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3.23.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.23.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, jež obsahuje finanční 
výkazy154 a zprávy o plnění rozpočtu155 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.23.5. Podle našeho názoru účetní závěrka institutu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci institutu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
154 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

155 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.23.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.23.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Jiná skutečnost 

3.23.8. Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU (SDEU) probíhá soudní 
řízení ve věci C-948/19 (Manpower Lit), které má dopad na některé aspekty našeho 
výroku. Soud se v této věci zabývá několika otázkami vznesenými litevským Nejvyšším 
soudem, jež se týkají uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES156 
o agenturním zaměstnávání v agenturách EU. Litevský soud se konkrétně dotázal, zda se 
tato směrnice uplatní na agentury EU coby veřejné subjekty provozující hospodářskou 
činnost. Dále se dotázal, zda jsou agentury EU povinny v plném rozsahu uplatnit 
ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice o právech agenturních zaměstnanců na základní 
pracovní a zaměstnanecké podmínky, zejména na odměňování. Vzhledem k tomu, že 
rozhodnutí SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko Účetního dvora, pokud jde 
o využívání dočasných pracovníků institutu, nebude Účetní dvůr k řádnosti postupu 
institutu předkládat žádné připomínky, včetně kontroly opatření přijatých v návaznosti na 
připomínky z předcházejících let, dokud SDEU v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 

3.23.9. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                             
156 Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.23.10. Ve svých auditních zprávách za rozpočtový rok 2019 Účetní dvůr uvedl, že 
u postupů pro výběr a najímání externích odborníků systematicky chyběla spolehlivá auditní 
stopa (požadovaná v čl. 36 odst. 3 finančního nařízení). V důsledku toho představují všechny 
následné platby provedené v souvislosti s těmito smlouvami nesprávnost. V roce 2020 dosáhly 
tyto platby 4 400 EUR. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.23.11. Dne 17. prosince 2019 podepsal institut EIGE dodatek k dohodě s GŘ NEAR 
o poskytnutí 378 950 EUR v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II) na provádění opatření 
„Větší schopnost kandidátských zemí EU a potenciálních kandidátských zemí měřit a 
monitorovat dopad politik rovnosti žen a mužů (2018–2021)“. Tuto částku obdržel 
27. prosince 2019 a 21. února 2020 byl vydán odpovídající dobropis. Podle finančního 
nařízení157 měl institut tuto informaci zaznamenat do rozpočtu. Institut EIGE však nezveřejnil 
dodatek rozpočtu na rok 2020, který by zahrnoval částku, která byla vybrána, ani ji nezahrnul 
do dodatku č. 1 k rozpočtu na rok 2020, který byl zveřejněn dne 31. března 2021. O podobné 
záležitosti jsme informovali již v rozpočtovém roce 2019. Svědčí to o tom, že se jedná 
o systémový problém. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.23.12. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 

                                                             
157 Jak požadují články 21 a 22 finančního nařízení. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 

Institut prostřednictvím rámcové smlouvy s agenturou práce zaměstnal agenturní zaměstnance 
(dočasné pracovníky). Ve smlouvě se výslovně nepožadovalo, aby agentura práce dodržela určité 
podmínky (dočasní zaměstnanci by měli pracovat za stejných pracovních podmínek jako zaměstnanci 
přímo zaměstnaní příslušným subjektem), a nic nenasvědčuje tomu, že by samotný institut porovnal 
pracovní podmínky svých vlastních zaměstnanců a dočasných pracovníků. Institut by měl analyzovat 
pracovní podmínky dočasných pracovníků a zajistit, aby byly v souladu s evropským a vnitrostátním 
pracovním právem. 

Probíhá 

(Viz bod 3.23.8) 

2019 

V roce 2019 dospěl EÚD k závěru, že u postupů pro výběr a najímání externích odborníků 
systematicky chyběla spolehlivá auditní stopa (požadovaná v čl. 36 odst. 3 finančního nařízení). 
V důsledku toho představují všechny následné platby provedené v souvislosti s těmito smlouvami 
nesprávnost.  

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Rozpočet na rok 2019 zveřejněný v březnu 2019 neuváděl 550 000 EUR jako účelově vázané příjmy 
v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II) na provádění opatření „Větší schopnost kandidátských 
zemí EU a potenciálních kandidátských zemí měřit a monitorovat dopad politik rovnosti žen a mužů 
(2018–2021)“. 

Zatím neprovedeno 

2019 Institut nepodrobil operace ani plnění rozpočtu kontrolám ex post od září 2016. Plán kontrol ex post, 
založený na konkrétních rizicích, by přispěl ke zlepšení vnitřní kontroly institutu. Probíhá 
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Odpověď institutu 
3.23.10. V roce 2020 byla zorganizována nová výzva k vyjádření zájmu. Byl vytvořen nový 
nástroj a formuláře žádostí s cílem zajistit dodržování zásady transparentnosti a monitorování 
výběru odborníků. Byla stanovena jasná kritéria způsobilosti a kritéria pro výběr a udělení, a to 
v plném souladu se zásadami nepřípustnosti diskriminace a rovného zacházení. Výběr 
odborníků je u každého nového postupu řádně zdokumentován v poznámce ke spisu. 

3.23.11. Institut EIGE bere toto zjištění na vědomí a zveřejní příspěvek z NPP II, který obdržel 
od GŘ NEAR, spolu s rozpočtem. 
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3.24. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) 

Úvod 

3.24.1. Evropská agentura pro léčivé přípravky („agentura“ nebo „EMA“), která v březnu 
2019 přesídlila do Amsterodamu, byla založena nařízením Rady (EHS) č. 2309/93, které bylo 
posléze nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004158. Agentura 
funguje prostřednictvím panevropské sítě a koordinuje vědecké zdroje, které jsou jí dány 
k dispozici vnitrostátními orgány, s cílem zajišťovat hodnocení humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi. Obrázek 3.24.1 obsahuje základní údaje o agentuře159. 

Obrázek 3.24.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.24.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 

                                                             
158 Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 1 a Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1. Přijetím nového nařízení se 

původní název agentury (Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků) změnil na 
Evropská agentura pro léčivé přípravky. 

159 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.ema.europa.eu. 

412

456

Rozpočet (v mil. EUR)*

813

834

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.ema.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.24.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.24.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky, jež obsahuje finanční 
výkazy160 a zprávy o plnění rozpočtu161 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.24.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
160 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

161 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Zdůraznění skutečnosti 

3.24.6. Upozorňujeme na bod 3.1.3, bod 4.8.1 a bod 4.8.2 konečné účetní závěrky 
agentury EMA, které obsahují významné informace týkající se povinností souvisejících 
s nemovitostmi. Nájemní smlouva na bývalé kancelářské prostory agentury EMA 
v Londýně je platná do roku 2039 a neumožňuje předčasné ukončení nájmu, prostory však 
mohou být se souhlasem pronajímatele dále pronajaty či postoupeny. V červenci 2019 se 
agentura EMA s pronajímatelem dohodla a své bývalé kancelářské prostory od července 
2019 pronajala podnájemci za podmínek, které se shodují s podmínkami hlavní nájemní 
smlouvy. Podnájemní smlouva je platná až do skončení platnosti nájemní smlouvy 
agentury EMA v červnu 2039. Jelikož EMA zůstává smluvní stranou původní nájemní 
smlouvy, mohlo by se v případě neplnění povinností ze strany podnájemce stát, že za 
celou výši zbývající pohledávky podle nájemní smlouvy ponese odpovědnost agentura. 
K 31. prosinci 2020 dosahovala odhadovaná částka zatím neuhrazeného nájemného, 
souvisejících služeb a pojištění, které má agentura EMA zaplatit do konce nájemního 
období, celkem 377 milionů EUR. Podotýkáme, že agentura EMA i její správní rada 
zdůraznily, že tuto záležitost je třeba řešit na politické úrovni s Evropskou komisí a 
Evropským parlamentem. Náš výrok v souvislosti s touto skutečností neuvádí žádnou 
výhradu.  

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.24.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.24.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.24.9. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 
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Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.24.10. Kontrolovali jsme výběrová řízení v agentuře EMA a zjistili jsme jeden 
nedostatek týkající se jmenování výběrových komisí. Pravidla vztahující se na agenturu EMA 
stanoví, že konečné rozhodnutí o jmenování výběrových komisí přijímá výkonný ředitel. 
V kontrolovaných případech byly navrhované výběrové komise schváleny e-mailem, který 
jménem výkonného ředitele zaslal vedoucí kanceláře výkonného ředitele bez jeho formálního 
pověření. Vedoucí kanceláře však nebyl k tomuto kroku oprávněn. Tento přístup se v agentuře 
uplatňoval opakovaně a může ji vystavit právnímu riziku a riziku poškození dobré pověsti. 

3.24.11. V roce 2020 agentura EMA upravila některé ceny za stravovací a restaurační 
služby v rámcové smlouvě. Podle smlouvy lze však takovou změnu provést až v roce 2021. 
Úprava cen v roce 2020 proto byla v rozporu se smlouvou. Rozdíl ve výši 78 913 EUR mezi 
nabídkovými cenami a částkou zaplacenou EMA v roce 2020 na základě upravených cen rovněž 
představuje nesprávnost. K cenové úpravě došlo, aniž by byl podepsán dodatek k rámcové 
smlouvě. To je v rozporu s ustanoveními rámcové smlouvy a finančního nařízení EU. 

Pokud jde o kontrolovanou platbu 125 954 EUR provedenou v březnu 2020, agentura EMA 
neověřila správnost částky fakturované dodavatelem. Nemohla tedy odsouhlasit účtované 
náklady s ustanoveními a sazbami stanovenými v rámcové smlouvě. To je v rozporu 
s finančním nařízením EU. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.24.12. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2016–2017–
2018 

Agentura byla Parlamentem a Radou pověřena prováděním nařízení o farmakovigilanci 
(č. 1027/2012) a o klinických hodnoceních (č. 536/2014), což vyžaduje vývoj a zavedení dvou 
rozsáhlých celoevropských systémů IT. Jelikož agentura neměla pro tento úkol vlastní zdroje, 
využívala konzultanty v míře, která vedla ke kritické závislosti na externích odbornících. Vývoj a 
realizace projektů se patřičně nekontrolovaly a narůstala zpoždění i náklady projektů. Agentura by 
měla urychlit provádění zmírňujících opatření nejen proto, aby byly dokončeny probíhající projekty IT, 
ale také aby byla připravena na zcela nové projekty. 

Probíhá 

2016 Zakládací nařízení stanoví Evropské komisi povinnost provádět externí hodnocení agentury a jejího 
fungování pouze jednou za deset let. 

Zatím neprovedeno 

(Mimo vliv agentury) 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 Elektronické zadávání veřejných zakázek: agentura do konce roku 2017 zavedla pro určitá řízení 
elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronickou fakturaci a elektronické podávání nabídek. 

Elektronické podávání 
nabídek: Dokončeno 

Elektronická fakturace: 
Dokončeno 

2019 

Agentura má poradce, kteří jsou zaměstnáni poskytovateli v jejich členských státech. V takových 
případech je agentura coby smluvní zadavatel povinna ověřovat prohlášení smluvního dodavatele 
o souladu s unijními a vnitrostátními sociálními a pracovněprávními předpisy (včetně legislativy 
týkající se vysílání pracovníků), jak stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Unie. Agentura tak 
nečinila. Agentura také musí mít povědomí o příslušných ustanoveních vnitrostátní legislativy 
hostitelského členského státy v oblasti vysílání pracovníků a splnit veškeré povinnosti, které jí tato 
legislativa ukládá jako příjemci služeb poskytovaných vyslanými zaměstnanci. 

Dokončeno 

2019 

Při zadávání veřejných zakázek musí smluvní zadavatelé v případě potřeby rozdělit zakázky na části a 
věnovat pozornost tomu, aby byla umožněna široká hospodářská soutěž. Technické specifikace musí 
uchazečům umožnit rovný přístup k zadávacím řízením a nesmí vést k vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevřenou hospodářskou soutěž. 

Zatím neprovedeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Agentura EMA zahájila zadávací řízení kombinující v jedné části dvě zcela nesouvisející služby. To 
mohlo omezit počet potenciálních uchazečů, kteří by jinak předložili nabídku na jednu nebo druhou 
službu, a poškodit tak spravedlivou hospodářskou soutěž. Agentura navíc prodloužila trvání smlouvy 
ze čtyř na šest let. Finanční nařízení umožňuje prodlužovat zakázky tímto způsobem pouze ve 
výjimečných a odůvodněných případech. V tomto případě neexistovaly pro takové prodloužení 
dostatečné důvody. 

Zatím neprovedeno 

2019 

Agentura EMA uzavřela rámcovou smlouvu na poskytnutí dočasných pracovníků se třemi 
společnostmi. V zadávací dokumentaci bylo stanoveno, že cenová složka musí zahrnovat převodní 
koeficient pro hodinovou sazbu zohledňující všechny mzdové složky, nároky a další položky uplatněný 
na hrubou hodinovou odměnu dočasných pracovníků v konkrétních kategoriích zaměstnanců. 
Agentura nám však neposkytla rozpis odhadovaných hrubých nákladů na zaměstnance pro dočasné 
pracovníky v každé požadované kategorii zaměstnanců. Nebyla proto schopna vyhodnotit, zda marže 
či hrubý zisk poskytovatele služeb byly v porovnání s podobnými smlouvami přiměřené. 

Zatím neprovedeno 

2019 

EMA poskytla svým zaměstnancům dodatečný příspěvek na přestěhování z Londýna do prostor 
Amsterodamu. Tento příspěvek byl vypočítán na základě ceny letenky v business třídě namísto 
letenky v ekonomické třídě. Dospěli jsme k závěru, že agentura při výpočtu dodatečného příspěvku na 
přestěhování málo zohlednila zásadu hospodárnosti. 

Probíhá 
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Odpověď agentury 
Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“ nebo „agentura EMA“) vítá 
pozitivní výrok Účetního dvora o spolehlivosti účetní závěrky za rok 2020 a o legalitě 
a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka. 

3.24.6. Otázka prostor v Londýně vyplynula z jednostranného rozhodnutí Spojeného království 
vystoupit z Evropské unie. Tato otázka byla původně zahrnuta do vyjednávací pozice EU, 
později však od ní bylo upuštěno. V důsledku toho se agentura v souladu s institucionálním 
přístupem EU snažila nalézt alternativní řešení a prostory pronajala v souladu s omezeními 
stanovenými rozpočtovým orgánem EU. Agentura a její správní rada se obávají, že agentura 
namísto toho, aby veškeré úsilí zaměřila na své poslání spočívající v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví, musí nyní spravovat obchodní nemovitost v třetí zemi a přesměrovat své 
lidské a finanční zdroje od svých úkolů, jimiž je povinována občanům EU v oblasti veřejného 
zdraví. Agentura a tudíž i orgány EU se touto záležitostí budou muset zabývat dalších 18 let, až 
do roku 2039. Bez ohledu na sjednané záruky není řešení formou podpronájmu bez rizika, 
které současná krize COVID-19 ještě znásobila. Je proto třeba zabývat se touto otázkou na 
náležité politické úrovni a nalézt pro agenturu dlouhodobé řešení.   

3.24.10. Agentura bere připomínku Účetního dvora na vědomí. Za účelem vyřešení této 
procedurální otázky nyní rozhodnutí o jmenování, schválení profilů pracovních míst a odpovědi 
na stanoviska výboru zaměstnanců zasílá výkonný ředitel osobně e-mailem. 

3.24.11. Agentura bere připomínku Účetního dvora na vědomí. Upozorňuje rovněž, že finanční 
dopad je velmi omezený. Agentura se domnívá, že provedla kontroly a schválila faktury 
v souladu se zásadou nákladové efektivity a výkonnosti stanovenou v čl. 45 odst. 8 finančního 
nařízení agentury EMA. 



 224 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 

 

3.25. Evropské monitorovací centrum 
pro drogy a drogovou závislost 
(EMCDDA) 

Úvod 

3.25.1. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen 
„centrum“ nebo „EMCDDA“), které sídlí v Lisabonu, bylo zřízeno nařízením Rady (EHS) 
č. 302/93162. Jeho hlavním úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit informace o drogách a 
drogové závislosti s cílem připravovat a na evropské úrovni zveřejňovat objektivní, spolehlivé a 
srovnatelné informace. Tyto informace by měly být podkladem pro analýzu poptávky po 
drogách a metod, jak tuto poptávku a obecně jevy související s obchodem s drogami omezit. 
Obrázek 3.25.1 obsahuje základní údaje o centru163. 

Obrázek 3.25.1 – Základní údaje o centru 

 

* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 
k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka střediska za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytlo středisko. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.25.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které středisko zavedlo. 

                                                             
162 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1. Toto nařízení a jeho následné změny byly zrušeny nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1). 

163 Více informací o pravomocích a činnostech centra je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.emcdda.europa.eu. 

19

23

Rozpočet (v mil. EUR)*

107

102

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.emcdda.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením centra. 

3.25.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.25.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 
jež obsahuje finanční výkazy164 a zprávy o plnění rozpočtu165 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.25.5. Podle našeho názoru účetní závěrka střediska za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní 
Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

                                                             
164 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

165 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.25.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.25.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.25.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 
Opatření přijatá na základě zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není 

relevantní) 

2018 

Centrum využívalo dočasné pracovníky na základě rámcové 
smlouvy, avšak nedodržovalo při tom požadavky směrnice 
2008/104/ES a portugalského pracovního práva. Centrum by mělo 
analyzovat pracovní podmínky dočasných pracovníků a zajistit, aby 
byly v souladu s evropským a vnitrostátním pracovním právem. 

Bereme na vědomí, že před Soudním dvorem EU (SDEU) probíhá soudní 
řízení ve věci C-948/19 (Manpower Lit), které se zabývá několika otázkami 
vznesenými litevským nejvyšším soudem, jež se týkají uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o agenturním zaměstnávání v agenturách EU. Vzhledem k tomu, že 
rozhodnutí SDEU o těchto otázkách může ovlivnit stanovisko Účetního 
dvora, pokud jde o využívání dočasných pracovníků centra, nebude Účetní 
dvůr k řádnosti postupu centra předkládat žádné připomínky, včetně 
kontroly opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let, 
dokud SDEU v této věci nevydá konečné rozhodnutí. 
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Odpověď centra 
Centrum EMCDDA nemá žádné poznámky/připomínky.  
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3.26. Agentura Evropské unie pro 
provozní řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva (eu-LISA) 

Úvod 

3.26.1. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“ nebo „agentura“), která sídlí 
v Tallinnu, Štrasburku a St. Johannu im Pongau, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1077/2011166. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 
14. listopadu 2018 se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2011 a posiluje mandát agentury167. 
Hlavním posláním agentury je vykonávat provozní řízení Schengenského informačního systému 
druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a evropského systému pro 
porovnávání otisků prstů (Eurodac). Nový mandát agentury byl prodloužen v souvislosti 
s vývojem a provozním řízením dvou nových informačních systémů. Systém vstupu/výstupu 
(EES) umožňuje registrovat vstupní a výstupní údaje občanů ze zemí mimo EU a Evropský 
systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) kontroluje informace o návštěvnících ze zemí 
osvobozených od vízové povinnosti při vstupu do schengenského prostoru. Obrázek 3.26.1 
obsahuje základní údaje o agentuře168. 

                                                             
166 Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1. 

167 Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99. 

168 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.eulisa.europa.eu. 

https://www.eulisa.europa.eu/
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Obrázek 3.26.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.26.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.26.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

219

256

Rozpočet (v mil. EUR)*

223

274

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.26.4. Provedli jsme audit: 

a) zprávy o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro provozní řízení 
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jež 
obsahuje finanční výkazy169 a zprávy o plnění rozpočtu170 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.26.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

                                                             
169 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

170 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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3.26.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá 
účetní závěrka 

3.26.7. V roce 2020 agentura eu-LISA podepsala zvláštní smlouvu na software 
odlišný od softwaru, který byl uveden v nabídce dodavatele na příslušnou rámcovou 
smlouvu. Celková hodnota rámcové smlouvy činí 302 500 000 EUR a rámcová smlouva 
nebyla nijak upravena. Pořízení výrobku, který není zahrnut v cenové nabídce, za jinou 
cenu, než jakou měl původně nabízený produkt, je odchylkou od rámcové smlouvy. I když 
příslušná zvláštní smlouva odkazuje na rámcovou smlouvu, není touto rámcovou 
smlouvou upravena. Tato zvláštní smlouva tedy stejně jako související platba ve výši 
10 399 833,60 EUR není v souladu s rámcovou smlouvou. 

3.26.8. Agentura eu-LISA podepsala objednávku služeb údržby na období od 
7. listopadu 2020 do prosince 2024 (čtyři roky). To bylo v rozporu s ustanoveními rámcové 
smlouvy, podle které lze tyto služby fakturovat nejvýše jeden rok předem. Částka 
5 241,09 EUR vyplacená dodavateli za služby, které mají být poskytovány po 
7. listopadu 2021, tudíž představuje nesprávnost. 

3.26.9. Agentura eu-LISA tak v roce 2020 vyplatila v rozporu s předpisy celkem 
10 405 074,69 EUR. Představuje to 4,1 % všech prostředků na platby, které byly k dispozici 
v roce 2020. Práh významnosti (materiality) stanovený pro tento audit tedy byl překročen. 

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.26.10. Podle našeho názoru, s výhradou skutečností uvedených ve východisku 
pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, jsou platby, na nichž se zakládá účetní 
závěrka za rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.26.11. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.26.12. Agentura eu-LISA měla vysokou míru automatických přenosů nerozlišených 
prostředků v hlavě II: 10,2 milionu EUR (59,4 %) z celkové částky 17,2 milionu EUR. 
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Rozhodla se také použít neautomatické přenosy prostředků na závazky v hlavě III. V únoru 
2021 se správní rada rozhodla přenést 56,3 milionu EUR prostředků na závazky na rok 2020 do 
rozpočtového roku 2021. Jednalo se především o prostředky na závazky pro systémy ECRIS, 
ETIAS a systémy interoperability (23 % prostředků v konečném schváleném rozpočtu). To je 
výrazně méně než objem přenesených prostředků v roce 2019 ve výši 159 milionů EUR (55 % 
prostředků v konečném schváleném rozpočtu), avšak ve srovnání s celkovým rozpočtem jde 
stále o významnou částku. 

Ačkoli z povahy operací agentury eu-LISA vyplývá, že mohou přesahovat až do následujícího 
roku, nadměrné množství přenosů v hlavě II a hlavě III svědčí o různých strukturálních 
problémech s dopadem na soulad s články 9, 12 a 28 finančního nařízení agentury eu-LISA. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.26.13. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok  Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 

Agentura v současné době spravuje tři samostatné, neintegrované rozsáhlé systémy IT (SIS II, VIS a 
Eurodac), které všechny zpracovávají údaje související s politikou Unie v oblasti bezpečnosti, svobody 
a spravedlnosti. Tento přístup může bránit agentuře realizovat úspory z rozsahu a synergie mezi 
jednotlivými systémy. 

Probíhá  

(mimo vliv agentury) 

2018 Agentura zvýšila ceny rámcové smlouvy bez dodatku k ní a jednu konkrétní zakázku prodloužila po 
skončení platnosti rámcové smlouvy.  Probíhá 

2018 
Vzorec pro hodnocení, který byl stanoven v zadávací dokumentaci k rámcové smlouvě o nápravné 
údržbě, se lišil od toho, který byl sdělen uchazečům v dokumentu s otázkami a odpověďmi. Agentura 
by měla posílit vnitřní kontroly související se zadáváním veřejných zakázek. 

Dokončeno 

2018/2019 Plnění rozpočtu bylo oproti plánu nižší. Agentura by spolu s Evropskou komisí měla lépe sladit 
plánování rozpočtu s načasováním souvisejících právních aktů. Probíhá 
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Rok  Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 Agentura zaplatila za služby poskytnuté v časovém období, na které se nevztahuje příslušná rámcová 
smlouva, částku 284 000 EUR. Probíhá 

2019 Agentura ne vždy dostatečně pečlivě posuzovala přihlášky, což vedlo k nerovnému zacházení 
s uchazeči v jednom přijímacím řízení. Dokončeno 
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Odpověď agentury 

3.26.7. Agentura tuto připomínku bere na vědomí a ráda by Účetní dvůr informovala o tom, že 
již byla přijata opatření k lepšímu sladění vývoje architektury informačních technologií agentury 
s jejím smluvním rámcem.  

Agentura by ráda zdůraznila, že nedodržení pravidel nemělo za následek žádné poškození 
finančních zájmů agentury ani Unie, neboť tyto výdaje byly odůvodněné. 

3.26.8. Agentura tuto připomínku bere na vědomí. Agentura již provedla přezkum procesu 
s cílem posílit související vnitřní kontroly, aby se předešlo opakování tohoto nedostatku. 

3.26.12. Agentura bere na vědomí připomínku k části týkající se nerozlišených prostředků 
v hlavě II. Agentura by ráda poznamenala, že příslušné přenosy prostředků v hlavě II souvisely 
především s externí podporou, fyzickou bezpečností, IT systémy agentury a správou zařízení. 
Tyto výdaje jsou ze své podstaty nediskreční a pro fungování agentury jsou nezbytné. 

Zahrnutí prostředků na právní předpisy, které dosud nebyly přijaty spoluzákonodárci, do 
rozpočtu agentury představuje značná rizika pro řádné finanční řízení. Správní rada je o těchto 
rizicích systematicky informována. Agentura nemá naprosto žádnou kontrolu nad procesem 
přijímání právních předpisů. 
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3.27. Agentura Evropské unie pro 
justiční spolupráci v trestních věcech 
(Eurojust)  

Úvod 

3.27.1. Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (dále jen 
„agentura“ nebo „Eurojust“), která sídlí v Haagu, byla zřízena rozhodnutím Rady 
2002/187/SVV171 za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti. Úkolem 
Eurojustu je zdokonalovat koordinaci mezi členskými státy Evropské unie při přeshraničním 
šetření a stíhání a také mezi členskými státy a třetími zeměmi. Obrázek 3.27.1 uvádí základní 
údaje o Eurojustu172. 

Graf 3.27.1 – Základní údaje o Eurojustu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.27.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které Eurojust zavedl. 

                                                             
171 Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1. 

172 Více informací o pravomocích a činnostech Eurojustu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.eurojust.europa.eu. 

44

51

Rozpočet (v mil. EUR)*

239

242

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eurojust.europa.eu/
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Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením Eurojustu. 

3.27.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.27.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, jež 
obsahuje finanční výkazy173 a zprávy o plnění rozpočtu174 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.27.5. Podle našeho názoru účetní závěrka Eurojustu za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci Eurojustu 
k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní 
Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

                                                             
173 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

174 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.27.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.27.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.27.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.27.9. Ve veřejných zadávacích řízeních Eurojustu jsme nalezli řadu nedostatků. 
V jednom případě podepsal Eurojust rámcovou smlouvu s jediným hospodářským subjektem. 
Použití tohoto druhu rámcové smlouvy však nebylo vzhledem k dané povaze požadovaných 
služeb (pronájem vozidel) vhodné. Vzhledem k tomu, že trh s pronájmem vozidel podléhá 
častým výkyvům cen, měl by Eurojust použít rámcovou smlouvu a obnovit soutěž, aby zajistil 
pořízení požadovaných služeb co nejhospodárnějším způsobem.  

3.27.10. V jiném případě podepsal Eurojust zvláštní smlouvu, jejíž ceny se odchylovaly 
od ceníků připojených k původní rámcové smlouvě, týkající se digitální forenzní analýzy a 
reakce na incidenty. Eurojust schválil fakturu a provedl platbu dodavateli, aniž by rozdíl 
v hodinové sazbě zaznamenal. To svědčí o nedostatcích v systému vnitřní kontroly Eurojustu: 
dokazuje to, že agentura nezkontrolovala, zda zvláštní smlouva a fakturovaná částka odpovídá 
skutečným podmínkám smlouvy o poskytování služeb. Přeplatek (3 600 EUR) proto představuje 
nesprávnost. 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.27.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě zjištění 
Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2018 Nebylo odůvodněné použít jednací řízení. Rámcová smlouva a všechny související 
zvláštní smlouvy a všechny s nimi související platby jsou v rozporu s předpisy. Dokončeno 
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Odpověď agentury 
3.27.9. Eurojust bere připomínku Účetního dvora na vědomí. U budoucích zadávacích řízení se 
Eurojust bude řídit pokyny Účetního dvora a zajistí, že bude vypracována podrobnější 
dokumentace ex ante, včetně zdokumentovaného odůvodnění pro zvolení určitého zadávacího 
řízení a/nebo určitého typu rámcové smlouvy. 

3.27.10. Eurojust bere připomínku Účetního dvora na vědomí. U budoucích jednotlivých 
zakázek bude Eurojust usilovat o srozumitelnější přístup při vyžádání nabídky, aby zajistil 
jednotnost mezi jednotlivou zakázkou a skutečnými podmínkami dohody o úrovni služeb. 
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3.28. Agentura Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) 

Úvod 

3.28.1. Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (dále jen 
„agentura“ nebo „Europol“), se sídlem v Haagu, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016175, které ruší a nahrazuje rozhodnutí Rady 
(2009/371/SVV)176. Posláním agentury je podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a 
jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při 
předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a 
těm formám trestné činnosti, které se týkají společného zájmu, jenž je předmětem některé 
politiky Unie, a při boji proti takové trestné činnosti. Obrázek 3.28.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře177. 

Obrázek 3.28.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura.  

                                                             
175 Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53. 

176 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. 

177 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.europol.europa.eu. 

169

183

Rozpočet (v mil. EUR)*

837

884

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.europol.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.28.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.28.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.28.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, 
jež obsahuje finanční výkazy178 a zprávy o plnění rozpočtu179 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.28.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 

                                                             
178 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

179 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.28.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.28.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.28.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.28.9. Finanční nařízení stanoví, že subjekty EU musí provádět platby ve stanovených 
lhůtách. V roce 2020 agentura tento požadavek často nesplnila. Zjistili jsme, že ve 33 % případů 
byly platby opožděné, v důsledku čehož zaplatila úroky z prodlení ve výši 12 000 EUR. 
Podobnou míru prodlení jsme zaznamenali i v letech 2019, 2018 a 2017. Tento opakující se 
nedostatek vystavuje agenturu riziku poškození dobrého jména. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.28.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 
Agentura v rozporu s předpisy prodloužila trvání rámcové smlouvy na poskytování cestovních služeb 
po skončení její platnosti a zavedla nové cenové prvky. Měla by posílit řízení zakázek a kontroly 
ex ante. 

Probíhá 

2019 

Agentura v rozporu s předpisy prodloužila trvání rámcové smlouvy na poskytování cestovních služeb a 
po skončení jeho platnosti v roce 2018 podepsala za tím účelem dodatek č. 2 ke smlouvě. Tento 
postup byl nesprávný. Agentura podepsala další dodatek k téže smlouvě 29. března 2019. To svědčí 
o nedostatcích v řízení smluv a kontrolách ex ante. 

Probíhá 

2019 
Ve 20 % případů byly platby agentury opožděné. Podobnou nebo ještě vyšší míru prodlení jsme 
zaznamenali i v letech 2018 a 2017. Tento opakující se nedostatek vystavuje agenturu riziku 
poškození dobrého jména. 

Zatím neprovedeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Po otevřeném zadávacím řízení agentura uzavřela rámcovou smlouvu na pořízení nábytku, 
příslušenství a souvisejících služeb. Podmínky v dokumentech k výzvě k podávání nabídek nebyly 
dostatečně konkrétní, což oslabilo soutěžní povahu zadávacího řízení. Agentura by měla dbát o to, 
aby zadávací podmínky byly dostatečně promyšlené, a umožňovaly tak spravedlivou a účinnou 
hospodářskou soutěž, aby zadávací řízení zajišťovala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

Probíhá 

2019 Nebyla stanovena žádná minimální hranice u technického kritéria pro udělení zakázky, které nejvíce 
souviselo s kvalitou (například kvalita navrhovaného nového standardního nábytku). Dokončeno 

2019 
Agentura dostatečně neprověřila správnost souvisejících cen a výpočet slev uplatněných na 
nestandardní položky před tím, než dodavateli předložila objednávku. Agentura by tuto prověrku 
měla provádět v rámci svých kontrol ex ante ještě před podpisem objednávek. 

Dokončeno 



 248 

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) 

 

Odpověď agentury 
3.28.9. V roce 2020 Europol nadále čelil nedostatku zaměstnanců, což mělo vliv zejména na 
jeho „infrastrukturu“, včetně finanční správy. K tomu se přidaly problémy v důsledku pandemie 
COVID-19. 

Počátkem roku 2020 Europol navíc uhradil nevyřízené faktury z konce roku 2019 (zejména za 
cestovní služby). 5 205,45 EUR z celkové částky vynaložené v roce 2020 (12 000 EUR, 
zaokrouhleno) na úroky z prodlení se vztahovalo k fakturám za cestovní služby, které byly 
uhrazeny až počátkem roku 2020. 

V roce 2020 činila celková výše opožděně uhrazených faktur 4,4 milionu EUR (6,6 milionu EUR 
v roce 2019), což představuje celkem 3 % všech plateb provedených v roce 2020 v rámci všech 
zdrojů financování (4,6 % v roce 2019). 

Europol každý měsíc pečlivě sleduje výše plateb a přijímá zmírňující opatření s cílem 
přednostně hradit platby vysoké hodnoty. 

Podle názoru Europolu tudíž nedošlo k žádnému významnému naplnění finančního rizika nebo 
rizika poškození dobré pověsti, pokud jde o opožděné platby v roce 2020, a to i vzhledem k 
tomu, že platnost související smlouvy o cestovních službách vypršela v březnu 2020 (což si 
vyžádalo vyřízení faktur rozepsaných na jednotlivé cesty). 
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3.29. Agentura Evropské unie pro 
základní práva (FRA) 

Úvod 

3.29.1. Agentura Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“ nebo „FRA“), 
která sídlí ve Vídni, byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 168/2007180. Cílem agentury je 
poskytovat pomoc a odborné znalosti příslušným orgánům a subjektům Unie a jejích členských 
států při provádění právních předpisů Unie týkajících se základních práv. Obrázek 3.29.1 
obsahuje základní údaje o agentuře181. 

Obrázek 3.29.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.29.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
180 Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1. 

181 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.fra.europa.eu. 

29

30

Rozpočet (v mil. EUR)*

114

105

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.fra.europa.eu/
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3.29.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.29.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva, jež obsahuje finanční 
výkazy182 a zprávy o plnění rozpočtu183 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.29.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
182 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

183 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.29.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.29.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.29.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.29.9. V hlavě III (provozní výdaje) byl přenesen značný objem prostředků přidělených 
na závazky, a sice ve výši 6,7 milionu EUR, tj. 83 % prostředků v této hlavě (2019: 3,8 milionu 
EUR, tj. 60 %). Tyto přenosy odrážejí zejména povahu hlavních činností agentury, k nimž patří 
financování studií a dalších činností, které mají zvýšit povědomí o právech a které probíhají 
několik měsíců, případně přesahují konec roku. Avšak významná část (25 %) prostředků v hlavě 
III přenesených do roku 2021 byla přidělena na závazky v prosinci 2020 (2019: 28 %). To 
naznačuje, že se jedná o strukturální záležitost. Agentura by měla zlepšit rozpočtové plánování 
a prováděcí cykly, aby se tento problém vyřešil. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.29.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 Elektronické zadávání veřejných zakázek: agentura do konce roku 2017 zavedla pro určitá řízení 
elektronickou fakturaci, avšak nikoli elektronické zadávání zakázek a elektronické podávání nabídek. Dokončeno 

2018 
V hlavě III (operační výdaje) byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, který byl 
jen částečně odůvodněný. Agentura by měla zlepšit rozpočtové plánování a prováděcí cykly, aby se 
tento problém vyřešil. 

Probíhá 
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Odpověď agentury 
3.29.9. Agentura souhlasí s Účetním dvorem, že objem přenesených prostředků odráží 
zejména povahu hlavních činností agentury, k nimž patří financování studií a dalších činností, 
které mají zvýšit povědomí o právech a které probíhají několik měsíců, případně přesahují 
konec roku. Za účelem zlepšení svého rozpočtového plánování a prováděcích cyklů agentura 
zavedla nástroj pro monitorování plánovaných přenosů prostředků z jednoho roku do dalšího. 

Agentura je přesvědčena, že o náležitém plnění rozpočtu vypovídá rovněž míra zrušených 
přenesených prostředků. Agentura vykazuje velmi vysokou míru plnění rozpočtu (více než 99,5 
%), což je důležitý ukazatel řádného finančního řízení a dodržování rozpočtových zásad. 
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3.30. Evropská agentura pro pohraniční 
a pobřežní stráž (Frontex)  

Úvod 

3.30.1. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“ nebo 
„Frontex“) se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 
13. listopadu 2019, které ruší nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624184. Evropskou 
pohraniční a pobřežní stráž tvoří vnitrostátní orgány členských států odpovědné za správu 
hranic a za navracení a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Agentura sídlí ve 
Varšavě. Na základě svého mandátu je pověřena zajišťováním evropské integrované správy 
hranic, za což nese sdílenou odpovědnost s vnitrostátními orgány na vnější hranici, za účelem 
efektivního řízení překračování vnějších hranic. To zahrnuje řešení migračních výzev a 
případných budoucích hrozeb na těchto hranicích, a agentura tak přispívá k řešení závažné 
trestné činnosti s přeshraničním rozměrem s cílem zajišťovat vysokou úroveň vnitřní 
bezpečnosti v Unii při plném dodržování základních práv a zachovávání volného pohybu osob 
na jejím území. Součástí agentury je stálý útvar s kapacitou až 10 000 operativních pracovníků. 
Obrázek 3.30.1 obsahuje základní údaje o agentuře185. 

Obrázek 3.30.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
184 Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1. 

185 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.frontex.europa.eu. 

446

495

Rozpočet (v mil. EUR)*

749

1 234

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.frontex.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.30.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.30.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.30.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, jež obsahuje 
finanční výkazy186 a zprávy o plnění rozpočtu187 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.30.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 

                                                             
186 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

187 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.30.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.30.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.30.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.30.9. Agentura Frontex se při finančním plánování svých návratových operací spoléhá 
na odhady poskytnuté spolupracujícími zeměmi. Úplnost a včasnost těchto informací mají 
zásadní význam. V jednom případě vnitrostátní orgán zahrnul při finanční uzávěrce akce do 
grantové dohody dvě dříve neohlášené návratové operace v celkové výši 355 000 EUR. Aby 
agentura pokryla neočekávaný rozpočtový schodek, přijala rozpočtový závazek ex post. To je 
v rozporu s jejím finančním nařízením188. 

3.30.10. V říjnu 2020 zahájila správní rada agentury interní šetření v návaznosti na 
zprávy o 13 případech údajného porušování základních práv. V osmi případech dospěla 
k závěru, že k žádnému porušení práv nedošlo. Ve zbývajících pěti případech závěrem šetření 

                                                             
188 Čl. 10 odst. 3 finančního nařízení úřadu Frontex o zásadě ročního rozpočtu. 
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bylo, že porušení základních práv nelze důkazně doložit, ale kvůli nedostatku ucelených údajů 
není možné v této věci vyslovit závěr, který by byl nade vší důvodnou pochybnost.  

Dvě šetření z vlastního podnětu zahájila také evropská veřejná ochránkyně práv. První bylo 
zahájeno dne 10. listopadu 2020 s cílem posoudit jednak účinnost a transparentnost 
mechanismu agentury Frontex pro vyřizování stížností osob, které se domnívají, že jejich práva 
byla v souvislosti s pohraničními operacemi agentury Frontex porušena189, a jednak úlohu a 
nezávislost „úředníka pro otázky základních práv“ agentury Frontex. Dne 15. června 2021 
veřejná ochránkyně práv věc uzavřela s tím, že při provádění důležitých změn zavedených 
nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráži 2019/1896 docházelo ke zpožděním, ale že 
na řešení této situace se pracovalo, a nepovažovala proto za důvodné se touto věcí dále 
zabývat. Na základě tohoto šetření veřejná ochránkyně práv nicméně vydala devět návrhů, jak 
fungování agentury Frontex zlepšit. Šlo mimo jiné o návrhy, jak potenciálním obětem porušení 
základních práv usnadnit získání informací o možnosti zjednat nápravu a hlásit incidenty a jak 
zlepšit vyšetřování stížností a jejich následnou kontrolu190. Druhé šetření bylo zahájeno dne 
4. března 2021 s cílem zjistit, jak agentura plní své povinnosti v oblasti základních práv, a 
zajistit odpovědnost ve vztahu k jejím novým rozšířeným povinnostem191. 

Upozorňujeme na dvě další probíhající šetření: dne 11. ledna úřad OLAF zahájil v souvislosti 
s agenturou šetření údajného obtěžování, pochybení a navracení migrantů192 a dne 
29. ledna 2021 se Evropský parlament rozhodl zřídit pracovní skupinu193, která se bude zabývat 
možnými obviněními z porušování základních práv v agentuře Frontex. Tato šetření jsou 

                                                             
189 Mechanismus pro vyřizování stížností byl zřízen nařízením (EU) 2016/1624 o Evropské 

pohraniční a pobřežní stráži. Jedná se o správní mechanismus, v jehož rámci je úředník pro 
otázky základních práv odpovědný za vyřizování stížností, které agentura obdrží, a to 
v souladu s právem na řádnou správu. Agentura informuje o mechanismu pro vyřizování 
stížností ve své výroční zprávě, přičemž uvádí počet obdržených stížností, typy porušení 
základních práv, dotčené operace a pokud možno následná opatření přijatá agenturou a 
členskými státy. 

190 Rozhodnutí v případu OI/5/2020/MHZ o fungování mechanismu Evropské agentury pro 
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) pro stížnosti na údajná porušení základních práv a roli 
úředník pro otázky základních práv. 

191 Případ OI/4/2021/MHZ byl otevřen dne 4. března 2021.  

192 Zdroj: návrh usnesení Evropského parlamentu s připomínkami, které jsou nedílnou součástí 
rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019, (2020/2167(DEC)). 

193 Zdroj: písemný postup výboru LIBE ze dne 29. ledna 2021. Pracovní skupina EP pro kontrolu 
agentury Frontex sestává ze 14 poslanců Evropského parlamentu, dvou z každé politické 
skupiny. 
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odlišné povahy a jsou podrobnější než náš finanční audit. Dne 14. července 2021 pracovní 
skupina Evropského parlamentu oznámila, že v případech závažných incidentů, které 
vyšetřovala, nenalezla žádné přesvědčivé důkazy o tom, že agentura Frontex prováděla přímé 
odsuny a hromadné vyhošťování, identifikovala však nedostatky, mimo jiné v mechanismu 
agentury pro monitorování, hlášení a vyhodnocování situací týkajících se základních práv, a 
vypracovala doporučení ke zlepšení194. 

3.30.11. Článek 110 nařízení (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 dále stanoví, že 
agentura Frontex do 5. prosince 2020 zaměstná 40 osob pověřených sledováním základních 
práv. Do 31. prosince 2020 nebyla jmenována žádná taková osoba. Agentura Frontex uvedla 
tyto hlavní důvody zpoždění: 

o Popis pracovní náplně vedoucího Úřadu pro základní práva bylo nutné přepracovat tak, 
aby odrážel nové charakteristiky funkce (střední management). Nařízení (EU) 2019/1896 
pravomoci a působnost Úřadu pro základní práva významně posiluje. Pokud jde 
o monitorování základních práv, svěřuje vedoucímu Úřadu pro základní práva pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování, který je v této funkci nezávislý na vedení a je 
odpovědný pouze správní radě. Byla proto nutná interní reorganizace. Proběhly rovněž 
rozsáhlé konzultace s Evropskou komisí. 

o V důsledku krize COVID-19 došlo k obecnému zpomalení náboru pracovníků, zejména 
v období od poloviny března do června 2020. Celý proces se tak protáhl. 

o Dne 25. listopadu 2020 bylo rozhodnuto o složení komise pro předběžný výběr nového 
úředníka pro otázky základních práv. 

Zpoždění při náboru osob pověřených sledováním základních práv představuje vážné riziko pro 
činnost a pověst agentury, jak je uvedeno v předchozích bodech. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.30.12. Podle nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (EU) 2019/1896 bude 
vytvořen stálý útvar evropské pohraniční a pobřežní stráže. To vedlo k tomu, že s účinností od 
roku 2019 bylo v ústředí agentury Frontex zrušeno 100 pracovních míst skupiny AD a tato 
místa byla nahrazena 100 pracovními místy ve skupině AST. Dne 1. září 2020 agentura 
požádala Evropskou komisi (GŘ HOME) o souhlas s převodem 100 pracovních míst skupiny AST 
na pracovní místa ve vyšších platových třídách (platová skupina AD 7 nebo vyšší) pro 

                                                             
194 PRACOVNÍ DOKUMENT: Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning 

alleged fundamental rights violations, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci, ze dne 14.7.2021. 
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příslušníky stálého útvaru a pro nové úkoly v rámci nového mandátu. V očekávání odpovědi 
Komise agentura dne 9. září 2020 rozeslala 47 nabídek uchazečům o pracovní místa v těchto 
vyšších platových třídách. Následujícího dne Komise agenturu Frontex informovala, že není 
oprávněna provádět přesuny pracovních míst do vyšších platových tříd. Agentura tak musela 
těchto 47 nabídek pracovních míst okamžitě stáhnout. Tato záležitost ji vystavila zbytečnému 
riziku poškození pověsti a soudních sporů. 

3.30.13. Aby byla zaručena transparentnost a účinnost systému vnitřní kontroly 
agentury, musí zaměstnanci, kteří se podílejí na finančních pracovních postupech, 
zaznamenávat veškeré výjimky do centrálního registru. V jednom případě agentura změnila 
ustanovení, jimiž se řídí platební kalendář smlouvy na služby leteckého dohledu. Změna byla 
povolena ve sdělení o výjimce, ale v době našeho auditu nebyla zaznamenána v centrálním 
registru. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.30.14. Původní rozpočet agentury Frontex činil 460 milionů EUR. Tato částka 
zahrnovala příspěvek EU a příspěvky195 čtyř zemí přidružených k Schengenu: Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. V průběhu roku může agentura Frontex obdržet 
dodatečné finanční prostředky na zvláštní programy a/nebo akce i další příjmy ze správních 
operací. 

Příspěvek EU byl původně stanoven na 428 milionů EUR. Tato částka byla financována 
z rozpočtové linie 18 02 03 souhrnného rozpočtu EU takto: 412 milionů EUR mělo pocházet 
z prostředků souhrnného rozpočtu EU na rok 2020 a 16 milionů EUR z plnění rozpočtu 
agentury Frontex od roku 2018. 

Příspěvek zemí přidružených k Schengenu byl původně stanoven na 32 milionů EUR. 
V dohodách se zeměmi přidruženými k Schengenu se uvádí, že příspěvky se vypočítávají jako 
procentní podíl HDP (pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko) nebo HND (v případě Islandu a Norska) 

                                                             
195 Příspěvky zemí přidružených k Schengenu se řídí dvěma ujednáními mezi Evropským 

společenstvím a zeměmi přidruženými k Schengenu. Ujednání mezi Evropským 
společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na 
straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 243, 16.9.2010, 
s. 4) a ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a 
Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské 
agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské 
unie (Úř. věst. L 188, 20.7.2007, s. 19). 
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každé země přidružené k Schengenu ve vztahu k HDP/HND všech zúčastněných zemí. Při 
sestavování původního rozpočtu v roce 2020 agentura Frontex stanovila, že celkový procentní 
podíl příspěvků zemí přidružených k Schengenu v rámci jejího rozpočtu bude činit 7,43 %. 

Původní rozpočet agentury činil 460 milionů EUR. Zjistili jsme, že příspěvky zemí přidružených 
k Schengenu tvořily pouze 6,91 %. Z toho vyplývá, že příspěvky zemí přidružených k Schengenu 
jsou podhodnoceny196. Naproti tomu příspěvek EU nadhodnocen není, neboť s touto částkou 
se v rozpočtu počítalo bez ohledu na účast zemí přidružených k Schengenu. 

 To také svědčí o tom, že je zapotřebí, aby Evropská komise orgánům EU poskytla horizontální 
pokyny ohledně toho, jak konzistentně vypočítávat příspěvky od zemí mimo EU197. 

3.30.15. Operace a plnění rozpočtu agentury Frontex v roce 2020 ovlivnila pandemie 
COVID-19. Agentura dvěma opravnými rozpočty snížila svůj původní rozpočet o 95 milionů 
EUR. Míra plnění plateb v konečném rozpočtu činila 55,9 %, což je méně než v roce 2019 (69,2 
%). Do rozpočtového roku 2021 bylo přeneseno 44,1 % prostředků; v roce 2020 to bylo 30,8 %. 
To odráží celkové zpomalení činností (jako jsou návratové operace) v roce 2020. Za této situace 
byly předběžné rozpočtové závazky ve výši 18,1 milionu EUR na přípravu nasazení v terénu 
v roce 2021 přeneseny do dalšího roku, aniž by agentura ve lhůtě stanovené v článku 75 jejího 
finančního nařízení přijala příslušné právní závazky. 

3.30.16. Agentura Frontex rovněž ve srovnání s předchozí účetní závěrkou změnila 
prezentaci plnění rozpočtu v konečné roční účetní závěrce za rok 2020. Při výpočtu ukazatelů 
výkonnosti nyní obě výše popsaná snížení rozpočtu nepovažuje za opravné rozpočty, ale za 
plnění rozpočtu. Tuto změnu agentura provedla, přestože je v rozporu se dvěma rozhodnutími 
správní rady. Dotčené opravné rozpočty dále korespondují se třemi rozpočtovými převody, 
které odpovídajícím způsobem snížily rozpočtovou linii EU 18 02 03. Jeden z převodů, 
z listopadu 2020, byl schválen rozpočtovým orgánem a další dva převody schválila Komise 
v listopadu a prosinci 2020. 

3.30.17. Opravným rozpočtem EU č. 1 na rozpočtový rok 2020 byly finanční prostředky 
EU pro agenturu Frontex zvýšeny o 10 milionů EUR. Rozpočtový orgán jej schválil v dubnu 
2020. Toto navýšení však není v rozpočtových účtech agentury patrné. Transparentnost je tak 

                                                             
196 Viz poznámka 4.0.3 straně 28 a příloha 5.0.1 na straně 32 konečné účetní závěrky agentury 

Frontex za rozpočtový rok 2020. 

197 Otázka rozdílného výkladu právního rámce, pokud jde o příspěvky zemí mimo EU, je 
zdůrazněna také v přezkumu EÚD č. 3/2021. Dospěli jsme v něm k závěru, že neexistuje 
jednotný automatický vzorec pro stanovení příspěvků do rozpočtů EU a agentur EU ani 
standardizované metody pro jejich úpravu. 
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menší a je také obtížnější zjistit, kolik finančních prostředků EU agentura v roce 2020 obdržela 
a jak se tato částka v průběhu času změnila. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.30.18. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 



 262 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2015 Existuje neřešené riziko dvojího financování jednak z Fondu pro vnitřní bezpečnost, který je řízen 
Evropskou komisí, a jednak z prostředků agentury. Probíhá 

2015 
Státy, které se účastní přeshraničních operací, vykazují vzniklé náklady na základě výkazů nákladů. 
Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 12/2016 doporučil, aby agentury všude tam, kde je to vhodné, 
využívaly zjednodušeného vykazování nákladů, aby takové neefektivnosti zamezily. 

Dokončeno: přidělení 
personálních zdrojů 

Probíhá: nasazení těžkého 
technického vybavení 

2016 
Míra přenosů byla vysoká. Je nutné, aby spolupracující země poskytovaly přesnější odhady nákladů a 
výkazy nákladů předkládaly včas. Agentura by také měla zvážit, zda nezavést rozlišené rozpočtové 
prostředky. 

Probíhá 

2017 Přestože se agentura přestěhovala do svých nových prostor již v roce 2014, stále nemá komplexní 
plán zachování kontinuity činnosti schválený správní radou. Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018/2019 Agentura provedla úhrady spolupracujícím zemím, aniž by byly podloženy nezbytnými doklady. Dokončeno 

2018 Prověrky ex ante byly neúčinné. Agentura by měla vyvinout zjednodušený a transparentní 
mechanismus financování, který se vztahuje i na náklady týkající se zařízení.  

Dokončeno pro ověření 
ex ante 

Probíhá zjednodušování 
nákladů týkajících se těžkého 

technického vybavení  

2018 Agentura by měla přijmout politiku týkající se citlivých pracovních pozic. Probíhá 

2018 Objem rozpočtových přenosů do roku 2019 a zrušených přenosů do roku 2018 byl příliš vysoký. 
Agentura by měla usilovat o přesnější odhady nákladů a rozpočtové prognózy. Probíhá 

2019 U jednoho grantu byla žádost o úhradu podána mimo období stanovené v grantové dohodě.  Není relevantní 

2018/2019 
Agentura nedosáhla požadovaného počtu obsazených míst stanoveného v plánu pracovních míst. 
Agentura by měla zlepšit pokyny poskytované členům výběrových komisí a důkladněji ověřovat 
finanční nároky uchazečů na výplatu mezd. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

U jedné platby na rekonstrukci upravila agentura smluvní ujednání ve velmi pozdní fázi projektu, aby 
nemusela rušit závazek k prostředkům a rozpočtové prostředky. Po provedení této změny 
neodpovídá čerpání prostředků realitě operace a může ovlivnit možnost sledovat plnění rozpočtu a 
činností agentury. 

Není relevantní 
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Odpověď agentury 
Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.30.9. Odhady členských států nemohou být přesné vzhledem k značné nepředvídatelnosti 
návratových operací/činností. Za účelem zmírnění vysokého rizika ztráty případně 
nevyčerpaných rozpočtových prostředků, např. v případě rušení prostředků C8, je zaveden 
následující systém: 
• rozpočet je zpočátku nízký; agentura jej odhaduje na minimální požadované 
úrovni na základě informací poskytnutých členskými státy, 
• členské státy zasílají každý měsíc monitorovací tabulky, ve kterých uvádějí 
aktuální skutečně vzniklé náklady, 
• na základě monitorovacích tabulek agentura upraví původně přidělený rozpočet, 
tj. rozpočtové prostředky navýší, nebo sníží. 
Tento systém s sebou nese určitou míru rizika nesouladu v případě nepřesných nebo opožděně 
předložených monitorovacích tabulek, ale ukázalo se, že přispívá k mnohem lepší správě zdrojů 
a mnohem menší míře kritického rušení prostředků. 
Plnění monitorovací povinnosti vyplývající z poskytnutí dotace je zásadním prvkem při 
odhadování nákladů členskými státy. Agentura Frontex pokračuje v práci na zdokonalování 
monitorovacích mechanismů a získávání přesnějších odhadů, aby i nadále splňovala rozpočtová 
pravidla. 
 
3.30.10. Agentura dbá na úzkou spolupráci s evropským veřejným ochráncem práv v otázkách 
základních práv a rovněž s úřadem OLAF a Evropským parlamentem, která spočívá v poskytování 
požadovaných informací a dokumentace týkajících se zmíněných údajných porušování 
základních práv. 

3.30.11. Agentura Frontex se plně ztotožňuje se zjištěními a posouzením rizik poskytnutými 
Účetním dvorem. 
Úkol zaměstnat do prosince 2020 40 osob pověřených sledováním základních práv se stal 
v důsledku pandemie COVID-19 a vnějších faktorů, které uvádí Účetní dvůr, neproveditelným. 
Vedení agentury Frontex nemohlo zmíněná zpoždění v náboru těchto osob nijak zmírnit vlivem 
výslovné absence jmenovacích pravomocí (nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži 
svěřuje veškeré pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování úředníkovi pro otázky základních 
práv, který je při své činnosti zcela nezávislý na vedení agentury Frontex). 
Výkonný ředitel však dne 25. listopadu 2019 a 10. června 2020 uzavřel s Agenturou pro základní 
práva dvě na sebe navazující dohody s cílem: 
- zaprvé podpořit dočasného úředníka pro otázky základních práv agentury Frontex při 
přípravě náboru 40 osob pověřených sledováním základních práv a při přípravě právního 
a operačního rámce jejich nasazení v terénu; 
- a za druhé nabídnout úředníkovi pro otázky základních práv agentury Frontex 
překlenovací řešení ve formě osob pověřených sledováním, které zajistí Agentura pro 
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základní práva a které budou placeny z rozpočtu agentury Frontex a nezávisle 
povolávány úředníkem pro otázky základních práv agentury Frontex. 
Administrativa agentury Frontex poskytovala správní radě v průběhu celého roku 2020 
významnou podporu ve formě podávání pravidelných zpráv o těchto otázkách a výkonný ředitel 
zajistil, aby oddělení pro lidské zdroje v maximální míře podpořilo nábor osob pověřených 
sledováním základních práv (po zveřejnění volných pracovních míst) za účelem dokončení 
příslušných postupů v co nejkratším možném termínu. 
 
Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.30.12. Agentura Frontex se během přípravy nového nařízení o Evropské agentuře pro 
pohraniční a pobřežní stráž neúčastnila jednání o potřebách personálního zajištění. Od listopadu 
2019 agentura Frontex písemně namítala a snažila se s Komisí vyjasnit nesrovnalosti v počtu 
pracovních míst ve funkční skupině AD na svém ústředí, respektive pokles počtu těchto 
pracovních míst (z nichž mnoho bylo fakticky obsazeno nebo v jejich případě probíhalo náborové 
řízení) v plánu pracovních míst na rok 2020 v návaznosti na přijetí nového nařízení o Evropské 
agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise ve své odpovědi v květnu 2020 umožnila 
určitou míru flexibility, kterou si agentura Frontex vyložila jako známku pochopení jejích potřeb. 
Agentura Frontex rozšířila počet nabízených pracovních míst ve funkční skupině AD7 na poslední 
chvíli, kdy ještě bylo možné, aby nově jmenovaní mohli dotčené pozice přijmout a absolvovat 
povinné školení, jehož začátek byl naplánován na polovinu října 2020. Agentura Frontex si plně 
uvědomovala riziko poškození dobré pověsti, které bylo zvažováno jako něco, co je v rozporu 
s cílem rychlého vybudování pevných základů pro nově vytvořený stálý útvar, kterému je 
přikládána nejvyšší politická priorita. Riziko soudních sporů bylo zmírněno rychlou následnou 
komunikací s uchazeči a zajištěno zachováním dostatečné rezervy volných pracovních míst 
v platové třídě AD na konci roku 2020. 

3.30.13. Kvůli lidské chybě došlo k nesprávnému výpočtu letových hodin (při evidování faktury 
dodavatel navrhl změnit počet letových hodin pro účely zpracování platby ze 100 na 50). Toto 
opomenutí však bylo zachyceno a stav předplacených letových hodin byl vyrovnán při konečné 
platbě, takže agentura Frontex nezaplatila ani za jednu letovou hodinu navíc. Událost byla řádně 
zachycena v evidenci problémů / získaných poznatků oddělení sdílených zdrojů, přičemž 
schvalující osoba a její nadřízený okamžitě vyhotovili a podepsali záznam o výjimce v souladu 
s příslušným rámcem. Podepsaný záznam však nebyl postoupen úřadu pro inspekci a kontrolu 
k zanesení do centrální evidence z důvodu opomenutí, ke kterému došlo v začátcích zavádění 
režimu práce na dálku v souvislosti s pandemií.  Opomenutí řádné evidence bylo napraveno 
podpisem záznamu o neshodě. Od dubna 2020 je evidence výjimek automatizovaná a provádí 
se záznam v systému správy dokumentů, aby se v budoucnu podobné události neopakovaly. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.30.14. Agentura vítá připomínku Účetního dvora o tom, že je zapotřebí, aby Komise vydala pro 
instituce EU horizontální pokyny týkající se jednotného způsobu výpočtu příspěvků ze zemí 
mimo EU. Agentura je i nadále připravena upravit způsob výpočtu podle obdržených pokynů. 
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Postup, který agentura používá pro příspěvky zemí přidružených k Schengenu, se od roku 2016 
nijak nezměnil. 

Stávající způsob výpočtu schválila správní rada podle stanoviska Komise. 

Aktuální způsob výpočtu podle dohod uzavřených se zeměmi přidruženými k Schengenu spočívá 
ve výpočtu příspěvků těchto zemí podle HND/HDP té které země v poměru k celkovému 
HND/HNP přispívajících států. Jakmile je tento poměr určen, použije se pro příspěvek obdržený 
z EU (dotace EU) poskytnutý agentuře v daném roce. 

Procentuální výše příspěvku zemí přidružených k Schengenu v roce 2020 zůstala stejná od 
okamžiku návrhu rozpočtu až po fázi počátečního rozpočtu, tedy 7,43 % nebo 31 795 000 EUR. 
Procentuální výše příspěvku se mění na 6,49 % pouze v případě, kdy vypočítáváme příspěvek 
zemí přidružených k Schengenu do celkového rozpočtu (který již obsahuje jejich příspěvek), 
nikoli dotaci ES, jak vyplývá z následující tabulky: 

 Dotace ES Celkový rozpočet 

Finanční prostředky 428 160 029,00 459 955 029,00 

Země přidružené k Schengenu (v %) 7,43 % 6,9 % 

Země přidružené k Schengenu (v EUR) 31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. Na plnění rozpočtu a míře plnění plateb se zásadně podepsala pandemie COVID-19 a 
její dopady. Do činností v oblasti správy hranic a navracení nelegálních migrantů výrazně zasáhlo 
uzavření vnějších hranic EU, celosvětové omezení cestování a pozastavení leteckých spojení. Je 
však namístě poznamenat, že agentura i přesto využila 99 % dostupných prostředků. Vzhledem 
k tomu, že pandemie způsobila zpomalení činností a také zpoždění několika z nich, musely být 
závazky, které by byly splněny na začátku roku, splněny v pozdější fázi, což mělo vliv na míru 
plateb. 

Stálý útvar evropské pohraniční a pobřežní stráže měl být v souladu se zakládajícím nařízením 
nasazen od 1. ledna 2021. 
Z důvodu technických omezení nového systému podpory nasazení (OPERA Evo), který 
neumožňuje vydání rozhodnutí o nasazení (právní dokument o nasazení stálého útvaru) 
v prosinci 2020 na operační rok 2021; nebylo tudíž možné schválit až 500 individuálních misí 
trvajících od konce prosince 2020 do srpna 2021. Na konci roku 2020 byl vytvořen prozatímní 
závazek k pokrytí nasazení stálého útvaru do 3. čtvrtletí 2021. Každý měsíc se na financování 
nasazení stálého útvaru kategorie 1 a 2 odhadem vynaloží přibližně 3 mil. EUR, takže dochází 
k převedení částky 18 mil. EUR. 
Agentura pracuje na tom, aby k této situaci v budoucnu nedocházelo. 

3.30.16. Prezentace účetní závěrky není v rozporu s rozhodnutími správní rady týkajícími se 
opravných rozpočtů. Pohlíží se na ně jako na operace k naplnění rozpočtu, protože při jejich 
přijetí nebyl uplatněn „stejný postup“, jak je vysvětleno v právním rámci (článek 34 rozhodnutí 
správní rady 19/2019 a čl. 115 odst. 9, 11 a 12 nařízení (EU) 2019/1896). Snížení rozpočtu 
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znamená rušení prostředků, přičemž správní rada nepotřebuje k přijetí takovýchto rozhodnutí 
žádné další souhlasy. 

V příloze 5.0 roční účetní závěrky, „Rozpočet běžného roku“, je v tabulkách navíc uveden 
odhlasovaný rozpočet, rozpočet zrušený na základě rozhodnutí správní rady a dostupné zůstatky 
anebo dostupné zůstatky po těchto dvou rozhodnutích správní rady. 

3.30.17. Dne 17. dubna 2020 přijal Evropský parlament usnesení o postoji Rady k návrhu 
opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2020 na rozpočtový rok 2020, na jehož základě měla 
agentura obdržet dalších 10 milionů EUR na podporu operací navracení z Řecka. Tyto prostředky 
na účty agentury nikdy nedorazily. 

V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 byla řada návratových operací pozastavena a 
v polovině roku 2020 agentura dospěla k závěru, že nebude k financování těchto operací 
potřebovat žádnou další podporu. Rozhodnutím správní rady (stejně jako u ostatních oprav 
rozpočtu) bylo proto stanoveno, že přiznaná částka ve výši 10 milionů EUR bude uvolněna do 
souhrnného rozpočtu EU. 
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3.31. Evropská nadace odborného 
vzdělávání (ETF) 

Úvod 

3.31.1. Evropská nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“ nebo „ETF“), která 
sídlí v Turíně, byla zřízena nařízením Rady (EHS) č. 1360/90198 (přepracované znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008199). Úkolem nadace je podporovat reformu 
odborného vzdělávání v partnerských zemích Evropské unie. Za tímto účelem nadace pomáhá 
Evropské komisi při realizaci různých programů odborné přípravy. Obrázek 3.31.1 obsahuje 
základní údaje o nadaci200. 

Obrázek 3.31.1 – Základní údaje o nadaci 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka nadace za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla nadace. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.31.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které nadace zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením nadace. 

                                                             
198 Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1. 

199 Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82. 

200 Více informací o pravomocích a činnostech nadace je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.etf.europa.eu. 

21

21

Rozpočet (v mil. EUR)*

127

124

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.etf.europa.eu/
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3.31.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.31.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání, jež obsahuje finanční 
výkazy201 a zprávy o plnění rozpočtu202 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.31.5. Podle našeho názoru účetní závěrka nadace za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci nadace k 31. prosinci 2020, 
výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
201 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

202 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.31.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.31.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.31.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.31.9. Nadace nedodržela zásadu vnitřní kontroly č. 12 svého vlastního rámce vnitřní 
kontroly, podle níž musí všechny odchylky od předpisů zaznamenat v evidenci výjimek. Při 
auditu jsme zjistili několik odchylek od stanovených postupů, které měly být zaznamenány 
(například elektronické podpisy některých dokumentů, které vyžadovaly tradiční podpisy). 
Zápisy v evidenci výjimek však nebyly provedeny. Tato skutečnost oslabuje transparentnost a 
účinnost vnitřních kontrolních systémů nadace. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.31.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 
V zadávacím řízení na poskytování služeb dočasných pracovníků použila nadace kritéria, která 
většinou sestávala z nekonkurenčních cenových prvků. Nadace by měla udílet zakázky na základě 
kritérií, která zohledňují konkurenční cenové prvky. 

Zatím neprovedeno 
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Odpověď nadace 
3.31.9. Agentura bere na vědomí zprávu Účetního dvora. 
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Agentury financované z okruhu 5 

víceletého finančního rámce — Správa 
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Zásobovací agentura Euratomu (ESA) 

 

3.32. Zásobovací agentura Euratomu 
(ESA) 

Úvod 

3.32.1. Zásobovací agentura Euratomu (dále jen „agentura“ nebo „ESA“), která sídlí 
v Lucemburku, byla založena v roce 1958203. Předchozí stanovy agentury nahradilo rozhodnutí 
Rady 2008/114/ES, Euratom204. Hlavním úkolem agentury je zajištění řádného zásobování 
uživatelů v Evropské unii jadernými materiály, zejména jadernými palivy, pomocí společné 
politiky zásobování vycházející ze zásady rovného přístupu ke zdrojům. Obrázek 3.32.1 
obsahuje základní údaje o agentuře205. 

Obrázek 3.32.1 – Základní údaje o agentuře 

 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.32.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

                                                             
203 Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534/58. 

204 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15. 

205 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0.3

0.4

Rozpočet (v mil. EUR)*

17

16

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.32.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.32.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu, jež obsahuje finanční výkazy206 a 
zprávy o plnění rozpočtu207 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.32.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
206 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

207 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.32.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.32.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.32.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k rozpočtovému řízení 

3.32.9. Agentura přenesla vysoký objem prostředků přidělených na závazky v hlavě II 
(správní výdaje), a to 177 445 EUR, tj. 80 % prostředků agentury v této hlavě. Míru 
přenesených prostředků částečně ovlivnila pandemie COVID-19. Téměř polovina (46 %) částky 
přenesené z roku 2020 do roku 2021 měla být využita na služby v oblasti IT poskytnuté v roce 
2021. Vzhledem k tomu, že míra rušení v uplynulých letech byla vysoká, vznikají tak 
v souvislosti s čerpáním prostředků na platby roku 2021 rizika. 

Tyto služby měla agentura uhradit z rozpočtu na rok 2021. Aby bylo zajištěno dodržování 
zásady ročního rozpočtu, agentura by měla dále zlepšit své rozpočtové plánování a prováděcí 
cykly. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.32.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2018 Míra rušení prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018 je vysoká a činí 21 %, což svědčí 
o neopodstatněných závazcích v předchozím roce. Dokončeno 
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Odpověď agentury 
3.32.9. Projekt Noemi představuje investici (355 000 EUR v období 2019–2021) do aplikace IT, 
která agentuře umožní bezpečně uchovávat a zpracovávat citlivé údaje o jaderných smlouvách. 
Projekt reaguje na opakované žádosti orgánu příslušného k udělení absolutoria o pokračování 
digitalizace s cílem omezit byrokracii. 

Závazek z prosince 2020 zajistil kontinuitu týmu, pokud jde o provádění schváleného plánu 
projektu. 

Agentura uznává rizika spojená s prováděním a bude aktivně zajišťovat monitorování projektu 
až po jeho realizaci. 
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Finančně plně soběstačné agentury 
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Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (CPVO) 

 

3.33. Odrůdový úřad Společenství 
(CPVO) 

Úvod 

3.33.1. Odrůdový úřad Společenství („úřad“ nebo „CPVO“), který sídlí v Angers, byl 
zřízen nařízením Rady (ES) č. 2100/94208. Jeho hlavním úkolem je prošetřovat žádosti o udělení 
práv průmyslového vlastnictví Unie na rostlinné odrůdy, zapisovat je do úředního seznamu a 
dále zajišťovat, aby příslušné úřady členských států prováděly nutné technické zkoušení. 
Obrázek 3.33.1 obsahuje základní údaje o úřadu EASO209. 

Obrázek 3.33.1 – Základní údaje o úřadu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka úřadu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl úřad. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.33.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením úřadu. 

                                                             
208 Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. 

209 Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.cpvo.europa.eu. 

19

20

Rozpočet (v mil. EUR)*

51

48

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.cpvo.europa.eu/
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3.33.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.33.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství, jež obsahuje finanční výkazy210 a 
zprávy o plnění rozpočtu211 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.33.5. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
210 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

211 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.33.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.33.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.33.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2014 Přestože úřad zahájil svou činnost v roce 1995, dosud nebyla s hostitelským členským státem 
podepsána dohoda o sídle. 

Probíhá 

(mimo vliv úřadu) 

2015 Míra neuhrazených poplatků byla příliš vysoká. Dokončeno 

2016 Zakládací nařízení úřadu nevyžaduje, aby se pravidelně provádělo externí hodnocení výkonnosti. 
Zatím neprovedeno 

(mimo vliv úřadu) 

2017 Dokumentace zadávacích řízení a udílení grantů v roce 2017 byla nedostatečná. Dokončeno 
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Odpověď úřadu 
Úřad vzal zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.34. Úřad Evropské unie pro duševní 
vlastnictví (EUIPO) 

Úvod 

3.34.1. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad“ nebo „EUIPO“), do 
23. března 2016 nazývaný Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu („OHIM“), byl zřízen v roce 
1993. Jeho zakládací nařízení bylo naposledy revidováno nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1001212. Agentura odpovídá za správu ochranné známky EU a zapsaný 
(průmyslový) vzor Společenství, evropskou a mezinárodní spolupráci v oblasti duševního 
vlastnictví, jakož i za Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. 
Obrázek 3.34.1 obsahuje základní údaje o úřadu213. 

Obrázek 3.34.1 – Základní údaje o úřadu 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka úřadu za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytl úřad. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.34.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením úřadu. 

                                                             
212 Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1. 

213 Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.euipo.europa.eu. 

477

465

Rozpočet (v mil. EUR)*

1 092

1 093

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.euipo.europa.eu/
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3.34.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.34.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, jež obsahuje finanční 
výkazy214 a zprávy o plnění rozpočtu215 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.34.5. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
214 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

215 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.34.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.34.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.34.8. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací  

3.34.9. Ve své výroční zprávě za rozpočtový rok 2018 jsme dospěli k závěru, že 
v zadávacím řízení úřadu na úklidové služby se vyskytly nesprávnosti. V důsledku toho všechny 
následné platby provedené na základě příslušné rámcové dohody v rozporu s předpisy. V roce 
2020 dosáhly související platby 1 411 329,42 EUR. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.34.10. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2018 

Úřad podepsal smlouvu na úklidové služby s uchazečem, který předložil abnormálně nízkou 
nabídku. Zadávací řízení a související platby jsou v rozporu s předpisy. Úřad by měl důsledně 
analyzovat situace, kdy byly předloženy potenciálně abnormálně nízké nabídky, aby byl zaručen 
soulad s finančním nařízením a spravedlivá hospodářská soutěž. 

Probíhá 

(Viz bod 3.34.9) 

2018 
Úřad využíval smlouvu o poskytování konzultačních služeb, která ve skutečnosti vedla 
k zapůjčení pracovníků místo poskytování služeb. Nejedná se ovšem o službu, kterou může 
poradenská společnost poskytovat. 

Dokončeno 

2018 
Roční pracovní program ani výroční zpráva o činnosti neobsahují informace o ekvivalentech 
plného pracovního úvazku, které poskytli externí poskytovatelé služeb plnící úkoly vedlejší 
povahy, ale začleněné do hlavní činnosti úřadu. Takové informace by zvýšily transparentnost. 

–  
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Úřad uveřejnil oznámení o volném pracovním místě se záměrem vytvořit rezervní seznam 
projektových odborníků pro své zákaznické oddělení. V oznámení o volném pracovním místě 
byly stanoveny dva různé profily uchazečů, které měly být vyhodnoceny samostatně. Během 
výběrového řízení však byli všichni uchazeči hodnoceni podle všech výběrových kritérií, což 
zvýhodňovalo uchazeče s oběma profily.  
V tomtéž řízení dále výběrová komise nahradila uchazeče, který odmítl pozvání k pohovoru, 
uchazečem, který nedosáhl předem stanoveného minimálního bodového hodnocení. Přestože 
nejméně stejný počet bodů jako pozvaný uchazeč získalo 17 jiných uchazečů, výběrová komise 
nijak nedoložila, proč byl pozván právě tento uchazeč, který byl úřadem již zaměstnán.  
Výběrové řízení proto neproběhlo v souladu s předpisy, neboť tyto nedostatky oslabily zásadu 
transparentnosti a zásadu rovného zacházení s uchazeči. 

Probíhá 

2019 

V případě tří prověřovaných výběrových řízení členové výběrové komise podepsali obecný 
dokument o zachování důvěrnosti, který obsahoval prohlášení o střetu zájmů. Dokument 
podepsali před tím, než byl znám seznam uchazečů.  
Ustanovení služebního řádu vyžadují, aby poté, co jsou uchazeči známi, podepsal každý člen 
komise prohlášení, v němž oznámí veškeré pracovní či osobní vztahy s uchazeči.  
V prověřovaných výběrových řízení členové výběrové komise své pracovní vztahy s uchazeči 
neoznámili. Tyto nedostatky oslabují zásadu transparentnosti a rovného zacházení. 

Dokončeno 



 292 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) 

 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Úřad poskytuje příspěvek za pracovní pohotovost doma pracovníkům pracujícím v oblasti 
infrastruktury.  
Podle plánu kontinuity provozu úřadu mají zaměstnanci nárok na příspěvek za pracovní 
pohotovost, „pokud je doloženo, že pravidelná pracovní pohotovost je nutná“.  
Při auditu jsme zjistili, že v předešlých čtyřech letech nebyl plán kontinuity provozu uplatněn.  
Vzhledem k tomu, že plán kontinuity provozu se uplatňuje jen ve velmi výjimečných případech, 
domníváme se, že není doloženo, že vyššímu vedení úřadu by se měl příspěvek za pracovní 
pohotovost vyplácet. Tento postup je v souladu s praxí v orgánech a institucích EU. Současná 
velikost týmu, který vykonává pracovní pohotovost, je nepřiměřená a není v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení.  
Úřad by měl také zlepšit kontroly prováděné v souvislosti s pracovní pohotovostí, aby 
nedocházelo k nesprávným platbám. 

Probíhá 

2019 

V březnu 2014 úřad sdělil Rozpočtovému výboru, že zahajuje jednání o koupi pozemku, který 
má vyřešit potřeby úřadu, pokud jde o budoucí kancelářské prostory. V listopadu 2018 schválil 
Rozpočtový výbor koupi pozemku za 4 700 000 EUR. Potřebu zajistit dlouhodobé rozšíření 
areálu úřad nijak dále nezdůvodnil. Úřad odhaduje, že počet pracovníků se do roku 2025 zvýší 
o přibližně 300. Současná kapacita a možnost rozšířit ji na pozemku, který úřad již vlastní, před 
pořízením nového pozemku umožňuje pojmout dalších 439 pracovníků.  
Nenalezli jsme žádné důkazní informace dokládající, že by úřad pozemek potřeboval pořídit. 
Domníváme se tudíž, že koupě pozemku nepředstavovala produktivní způsob využití 
rozpočtového přebytku úřadu a že byla v rozporu se zásadou řádného finančního řízení. 

Není relevantní 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Připomínáme, že Účetní dvůr ve svém stanovisku č. 1/2019 o finančním nařízení úřadu 
konstatoval, že rozpočtové přebytky úřadu se nevyužívají produktivním způsobem ani na úrovni 
úřadu, ani na úrovni Evropské unie a že úřad by měl spolu s Evropskou komisí hledat například 
možnosti, jak tyto rozpočtové přebytky využít ve prospěch finančních nástrojů podporujících 
výzkumné a inovační činnosti a růst evropských podniků.  

Probíhá 
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Odpověď úřadu 
3.34.9. Tento bod se týká připomínky vznesené v souvislosti s auditem za rok 2018. Jak je 
uvedeno v odpovědi úřadu obsažené ve zprávě o auditu za rok 2018, úřad dospěl k závěru, že 
schvalující osoba v rámci daného zadávacího řízení řádně využila pravomoci na základě 
vlastního uvážení, kterou jí přiznává finanční nařízení. Kromě toho se tato připomínka týká 
mimořádných služeb, které jsou požadovány jen zřídka. Úřad při projednávání nabídky, která 
by se mohla jevit jako neobvykle nízká, dodržel všechny kroky stanovené ve finančním nařízení. 
Úřad tedy nesouhlasí s tvrzením Účetního dvora, že nabídka služby (která je mimořádná a 
zřídka využívaná) za sníženou cenu představuje nekalou praktiku a nabízí nespravedlivou 
konkurenční výhodu. Je třeba také poznamenat, že cílem konceptu abnormálně nízké nabídky 
je především zajistit, aby poskytovatel mohl vykonávat nezbytné služby po celou dobu trvání 
smlouvy, jak je tomu v daném případě. Úřad tedy nezjistil žádné důvody pro předčasné 
ukončení smlouvy, která proto stále platí. Plánuje se, že v roce 2021 bude zveřejněna nová 
výzva k podávání nabídek, neboť stávající smlouva končí. Výše uvedené odůvodnění 
poskytnuté úřadem bylo podrobně vysvětleno orgánu příslušnému k udělení absolutoria a 
absolutorium za rok 2018 bylo uděleno výkonnému řediteli. 
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3.35. Jednotný výbor pro řešení krizí 
(SRB) 

Úvod 

3.35.1. Jednotný výbor pro řešení krizí („SRB“ nebo „výbor“), který sídlí v Bruselu, byl 
zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 o jednotném mechanismu 
pro řešení krizí („nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí“)216. Úkolem výboru je 
zajistit, aby úvěrové instituce a určité investiční podniky (dále jen „úvěrové instituce“), které se 
ocitnou v selhání nebo u nichž je selhání pravděpodobné, související problémy řešily řádným 
způsobem s co nejmenším dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných 
členských států bankovní unie. 

3.35.2. Výbor vykonává správu Jednotného fondu pro řešení krizí, který byl zřízen 
nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí a který má jednotný mechanismus pro 
řešení krizí podporovat. Jednotný fond pro řešení krizí bude postupně budován v období od 
roku 2016 do roku 2023 a do 31. prosince 2023 by měl dosáhnout nejméně 1 % hodnoty 
pojištěných vkladů všech úvěrových institucí v evropské bankovní unii. 

3.35.3. Výbor má vlastní rozpočet, který není součástí rozpočtu EU. Přispívají do něj 
úvěrové instituce zřízené v členských státech účastnících se bankovní unie. Obrázek 3.35.1 
obsahuje základní údaje o výboru217. 

                                                             
216 Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1. 

217 Více informací o pravomocích a činnostech výboru je k dispozici na jeho internetových 
stránkách srb.europa.eu. 

http://www.srb.europa.eu/
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Obrázek 3.35.1 – Základní údaje o výboru 

 
el* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: roční účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019 a konečná roční 
účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020. Údaje o zaměstnancích 
poskytl výbor. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.35.4. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které výbor zavedl. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením výboru. 

3.35.5. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

29 443

37 988
Rozpočet (v mil. EUR)*

372

397

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

135

29 308

122

37 866

Část I (správní rozpočet 
výboru)

Část II (rozpočet fondu 
a rezerva)
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.35.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Jednotného výboru pro řešení krizí, jež obsahuje finanční výkazy218 a 
zprávy o plnění rozpočtu219 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.35.7. Podle našeho názoru účetní závěrka výboru za rok 2020 zobrazuje věrně ve 
všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci výboru k 31. prosinci 2020, 
výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu 
s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla 
vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Zdůraznění skutečnosti  

3.35.8. Upozorňujeme na přílohu 8.L konečné účetní závěrky výboru, která popisuje 
správní odvolání nebo soudní řízení týkající se příspěvků ex ante mezi některými 
úvěrovými institucemi a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a výborem a další 
soudní řízení proti SRB u Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie. Tato odvolání a řízení 
nebyla předmětem našeho auditu. Jejich potenciální dopad na účetní závěrku výboru za 
rozpočtový rok 2020 (zejména podmíněné závazky, rezervy a závazky) je předmětem 
zvláštního ročního auditu v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro 
řešení krizí. 

                                                             
218 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

219 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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3.35.9. Upozorňujeme na přílohu 8.R k finančním výkazům konečné účetní závěrky 
výboru, v níž se popisuje možný dopad současné krize COVID-19 na portfolio investic. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.35.10. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Zdůraznění skutečnosti  

3.35.11. Upozorňujeme na přílohu 8.L konečné účetní závěrky výboru, která 
popisuje správní odvolání nebo soudní řízení týkající se příspěvků ex ante mezi některými 
úvěrovými institucemi a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a výborem a 
dalšími soudními řízeními proti SRB u Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie. Tato 
odvolání a řízení nebyla předmětem našeho auditu. Jejich potenciální dopad na legalitu a 
správnost příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka výboru, je předmětem zvláštního 
auditu v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 

Jiná skutečnost  

3.35.12. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výrok vyjádřený výše, rád by zdůraznil, 
že příspěvky ex ante se vypočítávají na základě informací, které výboru poskytnou úvěrové 
instituce. Při auditu příjmů výboru jsme vycházeli z těchto informací, ale jejich spolehlivost 
jsme neověřovali. Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí nezavádí komplexní 
a konzistentní kontrolní rámec, který by zajistil spolehlivost informací. SRB však provádí 
kontroly konzistentnosti a analýzy informací a také některé kontroly ex post úvěrových 
institucí. Výbor nemůže zveřejnit podrobnosti o výpočtech příspěvků jednotlivých 
úvěrových institucí, u nichž bylo vyhodnoceno riziko, neboť spolu vzájemně souvisí a 
obsahují důvěrné informace o jiných úvěrových institucích. To má vliv na transparentnost 
těchto výpočtů. 
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Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.35.13. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.35.14. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.35.15. V roce 2018 výbor podepsal s jednou národní centrální bankou dohodu 
o správě investic Eurosystému týkající se externího zajištění provozních aspektů investičního 
procesu Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF). Ve stejném roce s touto národní centrální 
bankou podepsal dohodu o správě aktiv, řízení hotovosti a povinnostech týkajících se 
sesouhlasení a dohledu nad spravovanými aktivy. Obě dohody poskytují výboru právo na 
přístup k záznamům a provádění kontrol na místě. Výbor však nevyhodnotil, zda poskytovatel 
služeb zavedl odpovídající a účinná organizační a administrativní opatření, aby zabránil 
potenciálnímu střetu zájmů vyplývajícímu z převzetí úlohy investičního manažera i správce. 
Tento stav je v rozporu s požadavky rámce vnitřní kontroly výboru SRB220 a požadavky článku 
16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/451 ze dne 16. prosince 2016221 týkající 
se externího zajištění služeb. 

3.35.16. Schopnost procesu řízení rizik SRB nezávisle monitorovat investiční portfolium 
Jednotného fondu pro řešení krizí je omezená. První omezení spočívá v tom, že proces není 
automatizován. Druhým omezením je, že se opírá o zprávy a analýzy národní centrální banky a 
útvaru front office SRB. Pokud by své nástroje automatizoval a využíval nezávislé zdroje, lépe 
by splňoval požadavky čl. 28 odst. 4 finančního nařízení SRB týkající se prvků efektivní vnitřní 
kontroly a zásady ICF 7 o posuzování rizik, které vyžadují, aby SRB identifikoval rizika pro 
dosažení svých cílů v celé organizaci a provedl analýzu rizik, na jejímž základě stanoví, jak by 
měla být rizika řízena. Výbor SRB v současné době vyvíjí nástroj IT222 k posílení schopnosti 
manažera rizik vypočítávat další ukazatele rizik a automatizovat plnění úkolů. 

                                                             
220 Rozhodnutí o přijetí rámce vnitřní kontroly výboru ze dne 17. března 2021: Příslušné zásady 

č. 7, 13 a 16.  

221 Úř. věst. L 79, 30.3. 2016, s. 2. 

222 Investiční analýza a databáze výboru SRB. 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.35.17. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let  

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 Zjistili jsme, že v rozporu s článkem 8 jednacího řádu výboru nebyla shrnutí zápisů z jednání schůzí 
výboru na jeho plenárním zasedání v letech 2018 a 2019 podepsána. Dokončeno 
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Odpověď výboru 
3.35.12. Roční příspěvky ex ante hrazené do fondu se vypočítávají na základě informací, které 
výboru poskytují úvěrové instituce a některé investiční podniky. Ačkoli nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí nestanoví komplexní a konzistentní kontrolní rámec k zajištění 
spolehlivosti informací, Jednotný fond pro řešení krizí se touto otázkou v rámci svých možností 
zabývá. Poskytnuté údaje se ověřují prostřednictvím porovnání s údaji předloženými příslušnými 
institucemi v předcházejícím roce, jakož i s údaji z databáze Evropské centrální banky. Na portálu 
pro shromažďování údajů byla zavedena pravidla pro ověřování a od významných institucí jsou 
shromažďovány zprávy o dohodnutých postupech nebo schvalující formuláře, které představují 
další zajištění. Nesrovnalosti se oznamují vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krize, 
přičemž se od nich požaduje vysvětlení. Díky tomu bylo v předchozích cyklech dosaženo zlepšení 
kvality údajů. Výbor navíc nemůže zveřejnit podrobnosti o části výpočtů příspěvků ex ante 
jednotlivých institucí, u nichž existuje riziko, neboť spolu vzájemně souvisí, a došlo by tedy 
k odhalení důvěrných informací o jiných institucích. Jednotný fond pro řešení krizí nicméně 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krize představil metodiku výpočtu, jakož i podrobné 
informace o kalibraci, čímž dosáhl zajištění transparentnosti a spolupráce. Kromě postupů pro 
ověřování údajů ex ante, které výbor již zavedl, jsou formou dokumentárních přezkumů 
prováděny následné kontroly, a to za účelem shromáždění dalších důkazů o spolehlivosti údajů. 

3.35.15. Výbor uznává důležitost řádného dohledu, včetně případné kontroly na místě. Výbor by 
rád zdůraznil, že specifická povaha poskytovatele služeb omezuje riziko střetu zájmů, a stojí si za 
svým rozhodnutím zadat dotčené služby témuž veřejnému subjektu. Ochranná opatření jsou 
rovněž zakotvena v dohodě o správě investic a v dohodě o správě aktiv. Kromě toho jsou denně 
předkládány zprávy o nezávislém oceňování a kontrolách souladu prováděných investičním 
manažerem a správcem. Byl vybrán druhý investiční manažer, který výboru poskytne externí 
pohled na sesouhlasení vykonávané správcem. Výbor nicméně souhlasí s tím, že provedení 
kontroly na místě, jak to umožňuje podepsaná smlouva, by bylo užitečné k posouzení 
významnosti zbytkového rizika střetu zájmů. Jakmile to hygienické podmínky dovolí, bude 
kontrola na místě naplánována. Výbor by rád upozornil na to, že kontrola na místě byla 
naplánována již v roce 2020, ale vzhledem k pandemii COVID-19 byla odložena. 

3.35.16. Výbor první omezení uznává a vyvíjí nástroj IT k jeho zmírnění (interní databázi a 
související automatizované zprávy, zejména v oblasti řízení rizik). Pokud jde o druhé omezení, 
výbor by rád upozornil, že za současné situace je poskytování dat investičním manažerem 
a správcem běžnou obchodní praxí, která nebrání nezávislému posuzování rizik, zejména 
vzhledem k tomu, že výbor má přístup rovněž k datům od poskytovatelů Bloomberg a Markit. 
Posuzování rizik provádí na plný úvazek nezávislý manažer rizik, přičemž je zaveden 
odpovídající záložní systém. Navíc díky přijetí druhého investičního správce bude mít manažer 
rizik k dispozici větší množství dat. V současné době se kromě toho zavádí nové organizační 
uspořádání funkce řízení rizik, což roli manažera rizik v Jednotném fondu pro řešení krizí posílí. 
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3.36. Překladatelské středisko pro 
instituce Evropské unie (CdT)  

Úvod 

3.36.1. Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“ nebo 
„CdT“), které sídlí v Lucemburku, bylo zřízeno nařízením Rady (ES) č. 2965/94223. Úkolem 
střediska je poskytovat všem orgánům a institucím Evropské unie překladatelské služby nutné 
pro jejich činnost. Obrázek 3.36.1 obsahuje základní údaje o středisku224. 

Obrázek 3.36.1 – Základní údaje o středisku 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka střediska za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytlo středisko. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.36.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které středisko zavedlo. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením centra. 

3.36.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

                                                             
223 Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1. 

224 Více informací o pravomocích a činnostech střediska je k dispozici na jeho internetových 
stránkách www.cdt.europa.eu. 

49

50

Rozpočet (v mil. EUR)*

201

202

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.cdt.europa.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.36.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, jež obsahuje 
finanční výkazy225 a zprávy o plnění rozpočtu226 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.36.5. Podle našeho názoru účetní závěrka střediska za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní 
Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.36.6. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

                                                             
225 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

226 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.36.7. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.36.8. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 



 306 

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2016 
V roce 2016 se objem hotovosti a krátkodobých vkladů na účtech střediska snížil na 34,2 milionu EUR 
(38,3 milionu EUR na konci roku 2015) a rezervy na 31,1 milionu EUR (34 milionů EUR na konci roku 
2015). 

Dokončeno 

2017 Je třeba vyjasnit budoucí mandát a provozní model střediska. Dokončeno 

2019 Středisko ve své konečné účetní závěrce náležitě nevykázalo dopad opatření spojených s pandemií 
COVID-19 na jeho současné a budoucí činnosti. Dokončeno 

2019 
Středisko podepsalo smlouvy se společnostmi IT na poskytování služeb IT. Tyto smlouvy byly 
formulovány způsobem, který v praxi může vést k přidělování dočasných pracovníků agentury práce 
na blíže nevymezené úkoly namísto poskytování jasně definovaných služeb či produktů v oblasti IT.  

Není relevantní 
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Odpověď střediska 
Středisko vzalo zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.37. Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 

Úvod 

3.37.1. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen 
„agentura“ nebo „EACEA“), která sídlí v Bruselu, byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 
2013/776/EU, které zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES227. 

3.37.2. Nové prováděcí rozhodnutí Komise228 (EU) 2021/173 o výkonných agenturách 
nahrazuje prováděcí rozhodnutí o agentuře EACEA 2013/776/EU. Platí od 1. dubna 2021 do 
31. prosince 2028. Agentura se bude nadále tematicky zaměřovat na vzdělávací a tvůrčí 
činnosti a na projekty blízké občanům EU. Obrázek 3.37.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře229. 

Obrázek 3.37.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
227 Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 46. 

228 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

229 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.eacea.europa.eu. 

56

56

Rozpočet (v mil. EUR)*

429

432

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.eacea.europa.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.37.3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.37.4. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.37.5. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, jež 
obsahuje finanční výkazy230 a zprávy o plnění rozpočtu231 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.37.6. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
230 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

231 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.37.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.37.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.37.9. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 Agentura v konečné roční účetní závěrce za rok 2019 náležitě nezveřejnila informace o dopadu 
opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na její činnosti. Není relevantní 
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Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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3.38. Výkonná agentura pro malé a 
střední podniky (EASME) 

Úvod 

3.38.1. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (dále jen „agentura“ nebo 
„EASME“) sídlí v Bruselu. Byla zřízena na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024 
prováděcím rozhodnutím Komise 2013/771/EU232. V těsné spolupráci se sedmi generálními 
ředitelstvími Evropské komise řídí akce EU týkající se malých a středních podniků v oblasti 
výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti, životního prostředí a klimatu a námořní politiky a 
rybolovu. 

3.38.2. Novým prováděcím nařízením Komise233 (EU) 2021/173, platným od 
1. dubna 2021 do 31. prosince 2028, byla zřízena Výkonná agentura Evropské rady pro inovace 
a pro malé a střední podniky (EISMEA) jako nástupce agentury EASME. Agentura EISMEA bude 
díky svému portfoliu jasně zaměřena na inovace a jednotný trh. Mezi její úkoly bude patřit 
vytvářet silné synergie na podporu oživení evropského hospodářství, a to na základě seskupení 
všech činností Evropské rady pro inovace (ERI) a programů týkajících se malých a středních 
podniků do jedné agentury. Obrázek 3.38.1 obsahuje základní údaje o agentuře234. 

Obrázek 3.38.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
232 Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 73. 

233 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

234 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.ec.europa.eu/easme/. 

52

54

Rozpočet (v mil. EUR)*

472

485

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.38.3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.38.4. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.38.5. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední 
podniky, jež obsahuje finanční výkazy235 a zprávy o plnění rozpočtu236 za rozpočtový 
rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.38.6. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 

                                                             
235 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

236 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.38.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.38.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.38.9. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.38.10. Evropská komise v roce 2018 podepsala jménem více než 60 subjektů EU 
(včetně agentury EASME) rámcovou smlouvu na nákup softwarových licencí a poskytování 
služeb v oblasti IT. Smluvní dodavatel, který jedná jako zprostředkovatel, má nárok si účtovat 
přirážku k dodavatelským cenám. V roce 2020 agentura za softwarové licence a údržbu na 
základě této rámcové smlouvy zaplatila, aniž by provedla vnitřní kontroly, jimiž by se ujistila, že 
smluvní dodavatel účtoval ceny a přirážku ve správné výši. Svědčí to o slabých vnitřních 
kontrolách ex ante. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.38.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Agentura přijala právní závazek, aniž by byl schválen odpovídající rozpočtový závazek. Platba 
provedená podle této smlouvy v roce 2019 ve výši 10 345 EUR je proto v rozporu s předpisy. Tento 
případ nedodržení předpisů nebyl zapsán do evidence výjimek a agentura jej dále neřešila. Za 
podobných okolností došlo ke čtyřem dalším takovým případům. Popis těchto dalších chyb byl 
v evidenci výjimek zaznamenán. Vzniká tak konkrétní riziko nesrovnalostí v řízení závazků agentury. 

Probíhá 

2019 

Agentura vypsala výběrové řízení, u kterého jeden člen výběrové komise nebyl formálně do výběrové 
komise jmenován a nepodepsal prohlášení o zachování důvěrnosti a o absenci střetu zájmů, přestože 
podle služebního řádu tak měl učinit. Agentuře tedy hrozí riziko, že může zůstat neodhalen 
potenciální střet zájmů. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Agentura měla vysoký objem přenosů. To svědčí o tom, že agentura se snaží vykazovat míru čerpání 
rozpočtu co možná nejvíce se blížící 100 %. Může to také naznačovat, že agentura přednostně 
realizuje závazky, které se ve skutečnosti týkají činností z následujícího roku. Z vysoké míry rušení 
prostředků předchozích let rovněž vyplývá, že rozpočtové potřeby na rok 2019 byly nadhodnoceny. 
Tento stav je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. Agentura by měla zlepšit rozpočtové plánování 
a prováděcí cykly, aby se tento problém vyřešil. 

Dokončeno 
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Odpověď agentury 
3.38.10. Agentura se zjištěním souhlasí. V cenové nabídce dodavatele nebyly odděleně 
uvedeny původní ceny nezávislých prodejců softwaru a přirážky dodavatele. Ověření ex ante 
správnosti účtovaných cen a přirážek nebylo zdokumentováno. Jako nápravné opatření 
agentura zahrne do postupu zadání objednávky tento bod: Kontrola správnosti ceny produktu 
(původní cena nezávislého prodejce softwaru a přirážka). 
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3.39. Výkonná agentura Evropské rady 
pro výzkum (ERCEA) 

Úvod 

3.39.1. Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (dále jen „agentura“ nebo ERCEA), 
která sídlí v Bruselu, byla zřízena rozhodnutím Komise 2008/37/ES237. Agentura vznikla na 
období, které začíná dnem 1. ledna 2008 a končí dnem 31. prosince 2017, s cílem řídit zvláštní 
program Unie „Myšlenky“ spadající pod 7. rámcový program pro výzkum. Rozhodnutím Rady 
2013/743/EU238 byl mandát agentury prodloužen. 

3.39.2. Nové prováděcí rozhodnutí Komise239 (EU) 2021/173 o výkonných agenturách 
nahrazuje prováděcí rozhodnutí o agentuře EACEA 2013/779/EU. Platí od 1. dubna 2021 do 
31. prosince 2028. Agentura ERCEA se bude i nadále zaměřovat na provádění akcí Evropské 
rady pro výzkum v rámci programu Horizont Evropa. Obrázek 3.39.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře240. 

Obrázek 3.39.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici.  

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty.  

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

                                                             
237 Úř. věst. L 9, 12.1.2008, s. 15. 

238 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965. 

239 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

240 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.ercea.europa.eu. 

54

55

Rozpočet (v mil. EUR)*

499

515

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://www.ercea.europa.eu/


 321 

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) 

 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.39.3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.39.4. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.39.5. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum, jež obsahuje finanční 
výkazy241 a zprávy o plnění rozpočtu242 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.39.6. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
241 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

242 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.39.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.39.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

3.39.9. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k legalitě a správnosti operací 

3.39.10. V červenci 2019 zahájila agentura zadávací řízení na poskytování 
audiovizuálních služeb. Hodnotící výbor řádně neposoudil kritérium kvality případové studie, 
neboť vítězný uchazeč nesplnil požadavek týkající se pořízení audiovizuálních záznamů ve třech 
zemích, a jeho nabídka tedy neměla v řízení postoupit dále, protože nedosáhla minimální 
požadované úrovně kvality. Zásada rovného zacházení se všemi nabídkami nebyla dodržena, a 
řízení je tudíž v rozporu s předpisy, stejně jako související platby ve výši 36 400 EUR provedené 
v roce 2020. 

Agentura na základě žádosti jednoho dodavatele o vyjasnění následně nabídky přehodnotila, 
vypověděla rámcovou smlouvu s vítězným uchazečem a stanovila nové pořadí nabídek. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.39.11. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2018 

Agentura využívá služby se společnostmi v oblasti IT na poskytování služeb konzultantů, kteří pracují 
v prostorách agentury na základě smluv s pevně stanovenou cenou podle vynaloženého času a 
prostředků. Na základě konkrétních a obecných kritérií podle belgického práva by agentura neměla 
v souvislosti s plněním takových smluv určovat, jaké úkoly budou přiděleny zaměstnancům 
poskytovatele služeb. Zjistili jsme, že pokyny pro konzultanty IT by mohly vést k nejasnostem ohledně 
toho, kdo stanoví úkoly přidělené zaměstnancům poskytovatele služeb. Agentura by se měla ujistit, 
že při využívání konzultantů IT jsou dodržena všechna právní ustanovení práva EU a vnitrostátního 
práva. 

Dokončeno 

2018 

Kromě uvedených konzultantů v oblasti IT využila agentura v roce 2018 také 36 dočasných pracovníků 
na základě rámcových smluv s jednou agenturou práce. Související objednávky však neuvádějí důvody 
pro využití dočasných pracovníků, což belgické pracovní právo vyžaduje. Podle toho, o jaké důvody se 
jedná, je potřeba dodržovat různé schvalovací a vykazovací požadavky. Agentura by měla využívat 
objednávky, které obsahují všechny zákonem požadované informace. 

Dokončeno 
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Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) 

 

Odpověď agentury 
3.39.10. Agentura ERCEA souhlasí s tím, že řízení je v rozporu s předpisy, jelikož nesplňovalo 
požadavky čl. 167 odst. 3 a čl. 170 odst. 1 finančního nařízení týkající se řádného uplatnění 
kritérií pro zadání. Agentura ERCEA však po zjištění této chyby vynaložila veškerou náležitou 
péči, aby znovu zajistila dodržení zásady rovného zacházení. Platby byly provedeny v souladu s 
právními závazky. Agentura ERCEA se rozhodla pokračovat v provádění jednotlivých veřejných 
zakázek, aby neohrozila včasné provedení komunikační strategie ERC. 
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Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 

 

3.40. Výkonná agentura pro inovace a 
sítě (INEA) 

Úvod 

3.40.1. Výkonná agentura pro inovace a sítě (dále jen „agentura“ nebo „INEA“), která 
sídlí v Bruselu, byla zřízena rozhodnutím Komise 2013/801/EU243, aby nahradila Výkonnou 
agenturu pro transevropskou dopravní síť a pokračovala v její činnosti. Agentura byla zřízena 
na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024, aby řídila činnost Unie související 
s nástrojem pro propojení Evropy, programem pro financování výzkumu a inovací Horizont 
2020, transevropskou dopravní sítí a programem Marco Polo.  

3.40.2. Novým prováděcím nařízením Komise244 (EU) 2021/173, platným od 
1. dubna 2021 do 31. prosince 2028, byla zřízena Evropská výkonná agentura pro klima, 
infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) jako nástupce agentury INEA. Portfolio agentury 
CINEA jí poskytuje jasné zaměření coby agentury pro klima a životní prostředí. Bude 
zodpovědná za program LIFE, inovační fond, infrastrukturní činnosti v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy Doprava a Nástroje pro propojení Evropy Energetika, klastr 5 programu 
Horizont Evropa, který se týká klimatu, energetiky a mobility, úvěrový nástroj pro veřejný 
sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a 
akvakulturní fond. Obrázek 3.40.1 obsahuje základní údaje o agentuře245. 

                                                             
243 Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 65. 

244 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

245 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 

 

Obrázek 3.40.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.40.3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.40.4. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.40.5. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě, jež obsahuje finanční výkazy246 a 
zprávy o plnění rozpočtu247 za rozpočtový rok 2020; 

                                                             
246 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

247 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 

30

32

Rozpočet (v mil. EUR)*

299

313

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019
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Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 

 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.40.6. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.40.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.40.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 
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Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 

 

Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

 

3.41. Výkonná agentura pro výzkum 
(REA) 

Úvod 

3.41.1. Výkonná agentura pro výzkum (dále jen „agentura“ nebo „REA“), která sídlí 
v Bruselu, byla zřízena rozhodnutím Komise 2008/46/ES248. Agentura byla zřízena na časově 
omezené období ode dne 1. ledna 2008 do dne 31. prosince 2017 s cílem řídit některé činnosti 
Unie v oblasti výzkumu. Dne 15. června 2009 Evropská komise agentuře oficiálně udělila 
správní a operační samostatnost. Dne 13. prosince 2013 Evropská komise svým prováděcím 
rozhodnutím 2013/778/EU249 prodloužila dobu trvání agentury do roku 2024 a pověřila ji také 
prováděním částí nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. 

3.41.2. Nové prováděcí rozhodnutí Komise250 (EU) 2021/173 o výkonných agenturách 
nahrazuje prováděcí rozhodnutí o agentuře EACEA 2013/778/EU. Platí od 1. dubna 2021 do 
31. prosince 2028. Agentura bude i nadále zaměřena na výzkumné činnosti, k nimž se přidá 
program opatření na podporu zemědělství. Obrázek 3.41.1 obsahuje základní údaje 
o agentuře251. 

                                                             
248 Úř. věst. L 11, 15.1.2008, s. 9. 

249 Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 54 

250 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

251 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách www.ec.europa.eu/rea. 

http://www.ec.europa.eu/rea/
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Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

 

Obrázek 3.41.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.41.3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 
Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.41.4. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.41.5. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury pro výzkum, jež obsahuje finanční výkazy252 a 
zprávy o plnění rozpočtu253 za rozpočtový rok 2020; 

                                                             
252 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

253 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 

82

87

Rozpočet (v mil. EUR)*

753

781

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019
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Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.41.6. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.41.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.41.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.41.9. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

 

Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let  

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 
Elektronické zadávání veřejných zakázek: agentura do konce roku 2017 zavedla pro určitá řízení 
elektronickou fakturaci, avšak neměla příležitost zavést elektronické zadávání zakázek a elektronické 
podávání nabídek. 

Probíhá 
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Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

 

Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) 

 

3.42. Výkonná agentura pro 
spotřebitele, zdraví, zemědělství a 
potraviny (Chafea) 

Úvod 

3.42.1. Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (dále jen 
„agentura“ nebo „Chafea“) sídlila od svého založení dne 1. ledna 2005 do uzavření dne 
31. března 2021 v Lucemburku. Na základě prováděcího rozhodnutí Komise254 (EU) 2021/173 
o výkonných agenturách byly dne 1. dubna 2021 úkoly agentury převedeny na výkonné 
agentury sídlící v Bruselu a na nově vytvořenou Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a 
digitální oblast (HaDEA). Obrázek 3.42.1 obsahuje základní údaje o agentuře255. 

Obrázek 3.42.1 – Základní údaje o agentuře 

 
* Údaje o rozpočtu vycházejí z celkových prostředků na platby, které byly během rozpočtového roku 

k dispozici. 

** Zaměstnanci zahrnují úředníky EU, dočasné a smluvní zaměstnance EU a vyslané národní 
odborníky, nikoliv ale dočasné pracovníky a konzultanty. 

Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019 a konečná roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2020; údaje o zaměstnancích poskytla agentura. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.42.2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování 
operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. 

                                                             
254 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021 (Úř. věst. L 50, 

15.2.2021, s. 9). 

255 Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových 
stránkách http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

13

Rozpočet (v mil. EUR)*

75

75

Počet zaměstnanců (k 31. prosinci)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/chafea/
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Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) 

 

Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 
informací poskytnutých vedením agentury. 

3.42.3. Popis východiska tohoto výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 340. 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého auditora 

Výrok 
3.42.4. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, 
jež obsahuje finanční výkazy256 a zprávy o plnění rozpočtu257 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, 

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.42.5. Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2020 zobrazuje věrně 
ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury 
k 31. prosinci 2020, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný 
rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. 
Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                             
256 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

257 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) 

 

Jiná skutečnost 

3.42.6. Agentura ukončila svou činnost a její úkoly byly přerozděleny mezi další 
agentury. Jelikož jsou však tyto agentury dalšími konsolidovanými subjekty EU, nemá to 
na částky aktiv a pasiv v roční účetní závěrce za rok 2020 žádný dopad. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.42.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.42.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.42.9. Přehled opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 
dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Opatření přijatá na základě 
zjištění Účetního dvora 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 
Agentura zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech pro dočasné zaměstnance na svých 
internetových stránkách a v sociálních médiích, ale nikoli na internetových stránkách Evropského 
úřadu pro výběr personálu (EPSO). 

Není relevantní258 

2019 

Na základě sdělení Komisi C(2020)2880/1 ze dne 29. dubna 2020 o pověření výkonných agentur 
prováděním programů EU na období 2021–2027 budou úkoly agentury Chafea převedeny na další 
konsolidované agentury EU. V době auditu za rok 2019 nebylo možné spolehlivě odhadnout 
podmíněné závazky plynoucí z tohoto převodu. 

Probíhá 

2019 
Míra rušení prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019 byla vysoká a dosahovala 20 %, což 
svědčí o neopodstatněných závazcích v předchozím roce. Agentura by měla rozpočtové prostředky 
přenášet pouze v oprávněných případech. 

Není relevantní 

                                                             
258 Agentura přestala existovat dne 1. dubna 2021. 
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Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) 

 

Odpověď agentury 
Agentura vzala zprávu Účetního dvora na vědomí. 
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Tým EÚD 

 

Alex Brenninkmeijer (člen EÚD) 

Di Haiová (tajemnice kabinetu) 

Ioanna Metaxopuluová (ředitelka senátu IV), Valeria Rotaová (vyšší manažerka). Vedoucí 
úkolu: Andreja Pavlakovic-Milosavljevicová, Joao Pedro Bento, Marco Corradi, Peter Eklund, 
Svetoslava Tashkova a Leonidas Tsonakas. 

Auditoři: Bob De Blick, Christine Beckerová, Hans Christian Monz, Iveta Adovicaová, Janis 
Gaisonoks (vyslaný národní odborník), Julio Cesar Santin Santos, Nikolaos Alampanos, Paulo 
Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova a Tomas 
Mackevicius. 

Administrativní podpora: Jana Humajová. 

Alexandra Maziluová (grafička) a Richard Moore (jazyková podpora). 
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Mihails KOZLOVS, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 21. září 2021. 

Za Účetní dvůr 

Klaus-Heiner LEHNE 
předseda 
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