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Podľa článku 287 ods. 1 a ods. 4 ZFEÚ, článku 258 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 

na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, 
a článku 43 nariadenia Rady (EÚ) 2018/1877 z 26. novembra 2018 o finančných pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond a o zrušení nariadenia (EÚ) 2015/323 

 

Dvor audítorov Európskej únie prijal na svojich zasadnutiach v dňoch 8. a 15. júla 2021  

 

VÝROČNÉ SPRÁVY 
za rozpočtový rok 2020  

 

Správy boli spolu s odpoveďami inštitúcií na pripomienky Dvora audítorov zaslané orgánom 
udeľujúcim absolutórium a ostatným inštitúciám. 
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Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, 

Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, 
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Všeobecný úvod 
0.1. Európsky dvor audítorov (EDA) je inštitúcia1 Európskej únie (EÚ) a externý
audítor financií EÚ2. V tejto funkcii vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných 
záujmov všetkých občanov EÚ, a to predovšetkým zlepšovaním finančného riadenia 
EÚ. Viac informácií o našej práci môžete nájsť v našich výročných správach o činnosti, 
osobitných správach, preskúmaniach a stanoviskách k novým alebo aktualizovaným 
právnym predpisom alebo k iným rozhodnutiam EÚ s vplyvom na finančné riadenie3. 

0.2. Všeobecný rozpočet EÚ prijíma každoročne Rada Európskej únie a Európsky
parlament. Naša výročná správa, v príslušných prípadoch spolu s ďalšími produktmi, je 
základom postupu udelenia absolutória, pri ktorom Parlament na základe odporúčania 
Rady rozhoduje, či Európska komisia uspokojivo plnila svoje rozpočtové povinnosti. 
Po uverejnení zasielame našu výročnú správu národným parlamentom členských 
štátov, Európskemu parlamentu a Rade. 

0.3. Naša výročná správa za rok 2020 je opäť rozdelená na dve samostatné časti.
Táto časť správy sa týka spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej závierky EÚ a zákonnosti 
a správnosti transakcií. Druhá časť sa týka správy o výkonnosti rozpočtu EÚ na konci 
roka 20204. 

0.4. Hlavnou časťou našej správy je vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa
spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti transakcií. 
Toto vyhlásenie dopĺňajú špecifické hodnotenia každej hlavnej oblasti činnosti EÚ. 

1 EDA bol zriadený ako inštitúcia na základe článku 13 Zmluvy o Európskej únii, známej tiež 
ako Maastrichtská zmluva (Ú. v. ES C 191, 29.7.1992, s. 1). Ako nový orgán Spoločenstva 
zodpovedný za vykonávanie externého auditu bol však prvýkrát zriadený Bruselskou 
zmluvou v roku 1977 (Ú. v. ES L 359, 31.12.1977, s. 1). 

2 Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, 
s. 169).

3    Dostupné na našom webovom sídle: www.eca.europa.eu. 

4    Správa Európskeho dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2020

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://www.eca.europa.eu/


  

 

0.5. Táto časť našej správy má takúto štruktúru: 

— v kapitole 1 sa nachádza vyhlásenie o vierohodnosti a zhrnutie výsledkov auditu 
spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti transakcií, vrátane 
informácií Komisie o správnosti a zhrnutie nášho audítorského prístupu, 

— v kapitole 2 predkladáme analýzu rozpočtového a finančného riadenia, 

— v kapitole 3 sa nachádzajú naše zistenia v súvislosti s príjmami EÚ, 

— v kapitolách 4 až 9 uvádzame výsledky nášho testovania zákonnosti a správnosti 
transakcií a preskúmania výročných správ o činnosti Komisie, prvkov jej systémov 
vnútornej kontroly a iných mechanizmov riadenia, rozdelené podľa hlavných 
okruhov viacročného finančného rámca (VFR)5. 

0.6. Keďže k jednotlivým okruhom VFR sa neviažu samostatné finančné výkazy, 
závery za jednotlivé kapitoly nepredstavujú audítorské stanoviská. V kapitolách sú 
namiesto toho opísané dôležité záležitosti týkajúce sa jednotlivých okruhov VFR. 

0.7. Našou snahou je prezentovať pripomienky jasne a stručne. Nie vždy je možné 
vyhnúť sa používaniu termínov, ktoré sú špecifické pre EÚ, jej politiky a rozpočet 
či účtovníctvo a audit. Na našom webovom sídle sme uverejnili glosár s vysvetlením 
väčšiny týchto špecifických termínov6. Termíny definované v glosári sa v jednotlivých 
kapitolách pri prvej zmienke objavujú v kurzíve. 

                                                      
5 Nepredkladáme špecifické hodnotenie výdavkov v rámci okruhu 6 („Kompenzácie“) 

ani iných výdavkov mimo VFR. V prípade okruhu 3 („Bezpečnosť a občianstvo“) v kapitole 7 
a okruhu 4 („Globálna Európa“) v kapitole 8 neposkytujeme osobitné posúdenie. 

6 https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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0.8. Ako externý audítor sme povinní predkladať kontrolné zistenia a vyvodiť 
potrebné závery, a tým poskytovať nezávislé a nestranné hodnotenie spoľahlivosti 
účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti transakcií. Cestovné obmedzenia 
spojené s pandémiou COVID-19 nám takmer vo všetkých prípadoch bránili vykonať 
kontroly na mieste a väčšinu svojej práce sme preto vykonávali prostredníctvom 
administratívnych previerok a pohovorov s kontrolovanými subjektmi na diaľku. Hoci 
nevykonanie kontrol na mieste môže zvýšiť detekčné riziko, dôkazy, ktoré sme získali, 
nám umožnili našu prácu dokončiť a dospieť k záverom. 

0.9. V tejto správe sa uvádzajú aj odpovede Komisie na naše pripomienky (prípadne 
odpovede ostatných inštitúcií a orgánov EÚ). 
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Vyhlásenie Dvora audítorov 
o vierohodnosti predkladané 
Európskemu parlamentu a Rade – 
správa nezávislého audítora 

Stanovisko 

I. Kontrolovali sme: 

a) konsolidovanú účtovnú závierku Európskej únie, ktorá pozostáva 
z konsolidovaných finančných výkazov1 a správ o plnení rozpočtu2 
za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2020 a ktorú Komisia schválila 
30. júna 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, ako sa vyžaduje podľa článku 
287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

II. Zastávame názor, že konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie (EÚ) 
za rok končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu EÚ k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jej operácií, 
peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami vychádzajúcimi 
z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. 

                                                      
1 Konsolidované finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, výkaz 

o peňažnom toku, výkaz zmien v čistých aktívach, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky (vrátane vykazovania po segmentoch). 

2 Súčasťou správ o plnení rozpočtu sú aj vysvetľujúce poznámky. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príjmov 

III. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke 
za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Výdavky 

Záporný výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov 

IV. Zastávame názor, že vzhľadom na dôležitosť skutočnosti opísanej v bode 
týkajúcom sa základu pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti 
výdavkov sú výdavky schválené v účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2020 významne ovplyvnené chybami. 

Základ pre vyjadrenie výroku 

V. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných 
inštitúcií INTOSAI (ISSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov 
a kódexov sú podrobnejšie opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti 
audítora. Splnili sme tiež požiadavky nezávislosti a etické povinnosti v súlade 
s etickým kódexom účtovných odborníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada 
pre etické štandardy pre účtovníkov. Sme presvedčení, že sme získali dostatočné 
a primerané audítorské dôkazy na vyjadrenie stanoviska. 

Základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti výdavkov 

VI. Náš odhad celkovej chybovosti výdavkov schválených v účtovnej závierke 
za rok končiaci sa 31. decembra 2020 predstavuje 2,7 %. Podstatná časť týchto 
výdavkov, viac než polovica, je významne ovplyvnená chybami. Týka sa to najmä 
výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia nákladov, v ktorých je odhadovaná 
chybovosť 4,0 %. Najmä v dôsledku výdavkov v oblasti súdržnosti sa takéto 
výdavky v roku 2020 ďalej zvýšili na 87,2 mld. EUR, čo predstavuje 59,0 % nášho 
kontrolovaného súboru3. Účinky chýb, ktoré sme zistili, sú teda v schválených 
výdavkoch za daný rok významné i rozšírené. 

Hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 

Posúdili sme záväzky týkajúce sa dôchodkov a ostatných zamestnaneckých 
požitkov 
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VII. Súvaha EÚ zahŕňa záväzok týkajúci sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov, ktorý bol na konci roku 2020 vo výške 116,0 mld. EUR 
a predstavuje viac než tretinu celkových záväzkov za rok 2020 vo výške 313,5 mld. 
EUR. 

VIII. Väčšia časť tohto záväzku týkajúceho sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov sa vzťahuje na systém dôchodkového zabezpečenia 
úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie a predstavuje 100,7 mld. 
EUR. Záväzok zaznamenaný v účtovnej závierke predstavuje odhad súčasnej 
hodnoty očakávaných budúcich platieb, ktoré bude EÚ povinná uhradiť, 
aby vyrovnala dôchodkové záväzky. 

IX. Dávky uhrádzané v rámci dôchodkového systému sa účtujú na ťarchu 
rozpočtu EÚ. Hoci EÚ nevytvorila osobitný dôchodkový fond na pokrytie nákladov 
budúcich dôchodkových záväzkov, členské štáty spoločne ručia za vyplácanie 
dávok a úradníci prispievajú jednou tretinou nákladov na financovanie systému. 
Eurostat vypočítava tento záväzok každoročne v mene účtovníka Komisie 
s použitím parametrov, ako je vekový profil a stredná dĺžka života úradníkov EÚ 
a predpoklady o budúcich hospodárskych podmienkach. Tieto parametre 
a predpoklady posudzujú aj poistno-matematickí poradcovia Komisie. 

X. Dôchodkový záväzok sa v roku 2020 zvýšil najmä preto, že sa znížila 
nominálna diskontná sadzba, ktorá je ovplyvnená znížením globálnych úrokových 
sadzieb4. To je hlavný faktor, ktorý sa podieľal na 98 % zvýšení objemu 
dôchodkových záväzkov v rokoch 2014 až 2020 z 50,9 mld. EUR na 100,7 mld. 
EUR5. 

XI. Druhá najväčšia časť záväzku týkajúceho sa dôchodkov a ostatných 
zamestnaneckých požitkov je odhadovaný záväzok EÚ voči spoločnému systému 
zdravotného poistenia, ktorý na konci roka 2020 dosiahol 12,9 mld. EUR. Tento 
záväzok sa týka nákladov na zdravotnú starostlivosť o zamestnancov EÚ 
vyplácaných v období po odchode zamestnancov do dôchodku (po odpočítaní ich 
príspevkov). 

XII. V rámci nášho auditu posudzujeme poistno-matematické predpoklady 
vykonané pre tieto systémy a výsledné ocenenie. Naše hodnotenie sa zakladá 
na práci, ktorú vykonal externý nezávislý poistno-matematický expert. 
Kontrolujeme základné údaje, na ktorých sú založené výpočty, poistno-

                                                      
3 Bližšie informácie uvádzame v bodoch 1.21 až 1.26 našej výročnej správy za rok 2020. 

4 Ročná účtovná závierka EÚ za rok 2020, poznámka 2.9. 

5 Vykázané v poznámke 2.9 ročnej účtovnej závierky EÚ v rokoch 2014 – 2020. 
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matematické parametre a výpočet záväzku. Preskúmavame aj prezentáciu 
záväzkov v konsolidovanej súvahe a v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej 
závierke. 

XIII. Dospeli sme k záveru, že odhad celkového záväzku týkajúceho sa 
dôchodkov a ostatných zamestnaneckých požitkov uvedený v konsolidovanej 
súvahe zodpovedá realite a sú spoľahlivé. Napokon budeme i naďalej posudzovať 
výpočet tohto významného záväzku vrátane spoľahlivosti príslušných údajov, 
a prispievať tak k jeho priebežnému monitorovaniu zo strany Komisie.  

Posúdili sme významné odhady na konci roka uvedené v účtovnej závierke 

XIV. Na konci roka 2020 predstavovala odhadovaná hodnota oprávnených 
výdavkov, ktoré prijímateľom už vznikli, no ešte neboli vykázané, 107,8 mld. EUR 
(na konci roka 2019: 105,7 mld. EUR Tieto sumy boli zaznamenané ako časovo 
rozlíšené náklady6. 

XV. Na konci roka 2020 predstavovala odhadovaná suma nevyužitých 
finančných nástrojov v rámci zdieľaného riadenia a režimov pomoci 
zaznamenaných v účtovnej závierke 7,2 mld. EUR (na konci roka 2019: 6,9 mld. 
EUR) a v súvahe je uvedená ako „Iné zálohy členským štátom“.  

XVI. S cieľom posúdiť tieto odhady na konci roka sme preskúmali systém, ktorý 
vytvorila Komisia na výpočet rozdelenia účtovných období, a preverili sme jeho 
správnosť a úplnosť v rámci generálnych riaditeľstiev, v ktorých sa realizovala 
väčšina platieb. Počas auditu vzorky faktúr a platieb v rámci predbežného 
financovania sme preskúmali príslušné výpočty rozdelenia účtovných období 
s cieľom riešiť riziko nesprávnosti časového rozlíšenia. Účtovné útvary Komisie 
sme požiadali o dodatočné vysvetlenie všeobecnej metodiky stanovovania týchto 
odhadov. 

XVII. Dospeli sme k záveru, že odhad celkovej sumy časovo rozlíšených 
nákladov a iných záloh členským štátom uvedený v konsolidovanej súvahe 
zodpovedá realite.  

Preskúmali sme výšku aktív a zodpovedajúcich súm príjmov (z nedevízových 
transakcií) vzniknutých v nadväznosti na proces vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ 

XVIII. Spojené kráľovstvo prestalo byť 1. februára 2020 členským štátom EÚ. 
Po uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

                                                      
6 Tvoria ich časovo rozlíšené náklady vo výške 64,4 mld. EUR na strane pasív v súvahe 

a 43,4 mld. EUR, ktoré znižujú hodnotu predbežného financovania, na strane aktív. 
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Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu („dohoda 
o vystúpení“) medzi dvoma stranami sa Spojené kráľovstvo zaviazalo plniť všetky 
finančné záväzky prijaté v rámci predchádzajúceho viacročného finančného rámca 
plynúce z jeho členstva v EÚ. Počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 
31. decembra 2020, Spojené kráľovstvo naďalej prispievalo do rozpočtu EÚ 
a využívalo ho, ako keby bolo členským štátom. 

XIX. Po skončení prechodného obdobia vedú ďalšie vzájomné záväzky EÚ 
a Spojeného kráľovstva k vzniku určitých záväzkov a pohľadávok pre EÚ. Tieto 
záväzky musia byť zachytené v ročnej účtovnej závierke EÚ. Komisia odhadla, 
že k dátumu zostavenia súvahy dlhuje Spojené kráľovstvo Európskej únii 49,6 mld. 
EUR a Európska únia dlhuje Spojenému kráľovstvu 2,1 mld. EUR. Preto k dátumu 
zostavenia súvahy vykazovali účty EÚ čisté splatné pohľadávky voči Spojenému 
kráľovstvu vo výške 47,5 mld. EUR. 

XX. V rámci našich bežných audítorských postupov sme s Komisiou diskutovali 
o načasovaní, presnosti a úplnosti zaúčtovaných aktív a zodpovedajúcich súm 
príjmov. Príslušné sumy sme prepočítali, zosúladili sme ich s podkladovými 
záznamami a skontrolovali sme vhodnosť použitých predpokladov. 

XXI. Dospeli sme k záveru, že odhady celkových aktív a príjmov vykázané 
v súvislosti s procesom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sú verne uvedené 
v konsolidovanej ročnej účtovnej závierke. Tieto sumy budeme ďalej skúmať. 

Posudzovali sme vplyv opatrení spojených s ochorením COVID-19 na účtovnú 
závierku 

XXII. V reakcii na pandémiu COVID-19 Komisia uvoľnila značné zdroje 
na posilnenie sektorov verejného zdravia členských štátov a zmiernenie sociálno-
ekonomického vplyvu krízy v Európskej únii. To zahŕňalo financovanie naliehavých 
zdravotníckych potrieb, zavedenie väčšej flexibility pri využívaní finančnej podpory 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a poskytovanie úverov 
členským štátom za výhodných podmienok. Finančné účinky týchto iniciatív mali 
významný vplyv na finančné výkazy. 

XXIII. V rámci našich bežných audítorských postupov sme kontrolovali aktíva, 
pasíva, príjmy a výdavky EÚ vrátane tých, ktoré sa týkajú opatrení prijatých 
Komisiou. Dospeli sme k záveru, že sú verne zobrazené v konsolidovanej ročnej 
účtovnej závierke. 

Ďalšie pripomienky 

XXIV. Za poskytovanie „ostatných informácií“ nesie zodpovednosť vedenie. 
Tento termín zahŕňa „Finančné udalosti roka“, avšak konsolidovanú účtovnú 
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závierku ani našu správu o nej už nie. Naše stanovisko ku konsolidovanej účtovnej 
závierke sa na tieto ostatné informácie nevzťahuje a my k nim žiadny záver 
s uistením nevydávame. V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je 
našou zodpovednosťou prečítať ostatné informácie a posúdiť, či sú vo významnej 
miere v rozpore s konsolidovanou účtovnou závierkou alebo s poznatkami, ktoré 
sme získali v priebehu auditu, alebo či vyvolávajú dojem, že sú inak významne 
nesprávne. Ak dospejeme k záveru, že ostatné informácie obsahujú významné 
nesprávnosti, sme povinní o tejto skutočnosti zodpovedajúcim spôsobom 
informovať. V tejto súvislosti nemáme žiadne pripomienky. 

Zodpovednosť vedenia 

XXV. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a nariadením o rozpočtových 
pravidlách vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie konsolidovanej 
účtovnej závierky EÚ na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Táto 
zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol 
relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie 
tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné transakcie 
a informácie uvedené vo finančných výkazoch (zákony, nariadenia, zásady, 
pravidlá a štandardy) v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Konečnú 
zodpovednosť za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, na ktorých sa 
zakladá účtovná závierka EÚ, nesie Komisia (článok 317 ZFEÚ). 

XXVI. Pri vyhotovovaní konsolidovanej účtovnej závierky je vedenie 
zodpovedné za posúdenie schopnosti EÚ zabezpečiť nepretržitosť činnosti, 
za zverejnenie všetkých relevantných záležitostí a za používanie účtovníctva 
založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti, ak nezamýšľa účtovnú 
jednotku zrušiť alebo ukončiť činnosť, alebo nemá inú reálnu možnosť, ako to 
uskutočniť. 

XXVII. Komisia zodpovedá za dohľad nad postupom finančného výkazníctva 
EÚ. 

XXVIII. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (hlava XIII) je 
účtovník Komisie povinný predložiť konsolidovanú účtovnú závierku EÚ na audit 
najprv v predbežnej podobe do 31. marca nasledujúceho roka a v konečnej 
podobe do 31. júla. Už predbežná účtovná závierka by mala pravdivo a verne 
vyjadrovať finančnú situáciu EÚ. Preto je nevyhnutné, aby boli všetky položky 
v predbežnej účtovnej závierke uvedené ako konečné výpočty, čo nám umožní 
vykonať našu úlohu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (hlava XIII) 
a v stanovených lehotách. K zmenám medzi predbežnou a konečnou účtovnou 
závierkou by za bežných okolností malo dôjsť len v dôsledku našich pripomienok. 
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Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky a príslušných 
transakcií 

XXIX. Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v konsolidovanej 
účtovnej závierke EÚ nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné 
transakcie zákonné a správne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu 
parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej 
závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie 
predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite odhalia 
všetky významné nesprávnosti či porušenie pravidiel. Môžu vzniknúť v dôsledku 
podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene 
predpokladať, že by jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnili ekonomické rozhodnutia 
prijaté na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 

XXX. V súvislosti s príjmami sú východiskovým bodom nášho preskúmania 
vlastných zdrojov založených na DPH a HND súhrnné makroekonomické údaje, 
na základe ktorých sa vypočítava výška týchto zdrojov. Pri preskúmaní sa ďalej 
posudzujú systémy Komisie na spracovanie údajov až po prijatie príspevkov od 
členských štátov a ich zaznamenanie do konsolidovanej účtovnej závierky. Pri 
tradičných vlastných zdrojoch preskúmavame účtovné závierky colných úradov 
a analyzujeme tok cla až po prijatie súm Komisiou a ich zaznamenanie v účtovnej 
závierke. 

XXXI. V súvislosti s výdavkami preverujeme platobné transakcie v okamihu, 
keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa týka 
všetkých kategórií platieb v momente, keď sa uhrádzajú, s výnimkou záloh. 
Skúmame zálohové platby, keď príjemca prostriedkov poskytol dôkazy o ich 
riadnom využití a príslušná inštitúcia alebo orgán tieto dôkazy schválili zúčtovaním 
zálohovej platby, k čomu môže dôjsť až v nasledujúcom roku. 

XXXII. Uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus. Rovnako: 

a) identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností 
v konsolidovanej účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia 
požiadaviek právnych predpisov EÚ v súvislosti s príslušnými transakciami, 
či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Navrhujeme a vykonávame audítorské 
postupy prijímané v reakcii na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, 
ktoré predstavujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie stanoviska. 
Prípady významných nesprávností alebo porušenia pravidiel vyplývajúce 
z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré vznikli v dôsledku chýb, pretože 
podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné opomenutie, 
skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej kontroly. V takýchto 
prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie. 
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b) rozumieme vnútornej kontrole, ktorá je relevantná pre audit, s cieľom 
navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie však na účel vyjadrenia stanoviska 
k účinnosti vnútornej kontroly; 

c) hodnotíme primeranosť účtovných postupov uplatnených vedením 
a primeranosť účtovných odhadov vedenia a súvisiacich zverejnených 
informácií; 

d) vyjadrujeme záver o tom, či vedenie vhodne uplatnilo účtovníctvo založené 
na predpoklade nepretržitosti činnosti, a na základe získaných audítorských 
dôkazov aj o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami 
a podmienkami, ktorá môže vyvolať vážne pochybnosti o schopnosti účtovnej 
jednotky naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, 
že takáto významná neistota existuje, sme povinní v audítorskej správe 
upozorniť na príslušné informácie zverejnené v konsolidovanej účtovnej 
závierke alebo ak tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikované 
stanovisko. Naše závery sa zakladajú na audítorských dôkazoch získaných 
do dátumu našej správy. Budúce udalosti či podmienky však môžu viesť 
k tomu, že účtovná jednotka už nebude ďalej nepretržite pokračovať 
v činnosti. 

e) hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej 
závierky, vrátane všetkých zverejnených informácií, a posudzujeme, 
či konsolidovaná účtovná závierka verne odráža príslušné transakcie 
a udalosti; 

f) získavame dostatok primeraných audítorských dôkazov, pokiaľ ide o finančné 
informácie o subjektoch v rámci rozsahu konsolidácie EÚ, ktoré umožnia 
vyjadriť stanovisko ku konsolidovanej účtovnej závierke a k príslušným 
transakciám. Zodpovedáme za riadenie auditu, dohľad nad ním a jeho 
vykonanie a za audítorské stanovisko nesieme výhradnú zodpovednosť. 

XXXIII. S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a načasovaní auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane zistení 
o prípadných závažných nedostatkoch vo vnútornej kontrole. 

XXXIV. Zo záležitostí prediskutovaných s Komisiou a inými kontrolovanými 
subjektmi vyberáme tie, ktoré boli pre audit konsolidovanej účtovnej závierky 
najvýznamnejšie a predstavujú teda hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 
za príslušné obdobie. Tieto skutočnosti opisujeme v správe, ak zákon alebo právny 
predpis nezakazuje tieto skutočnosti zverejniť alebo keď v mimoriadne ojedinelých 
prípadoch určíme, že daná skutočnosť by nemala byť zverejnená v našej správe, 
pretože možno reálne predpokladať, že negatívne dôsledky tohto kroku prevážia 
nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 
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Klaus-Heiner LEHNE 
predseda 

 

Európsky dvor audítorov 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Úvod 

Úloha Európskeho dvora audítorov 

1.1. Sme nezávislým audítorom EÚ. V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ)7: 

a) vydávame stanovisko k účtovnej závierke EÚ; 

b) kontrolujeme, či sa rozpočet EÚ plní v súlade s platnými zákonmi a právnymi 
predpismi; 

c) podávame správy o tom, či sú výdavky EÚ hospodárne, efektívne a účinné8; 

d) poskytujeme stanovisko k návrhom právnych predpisov s finančným vplyvom. 

1.2. Naša práca týkajúca sa vyhlásenia o vierohodnosti (vysvetlená v prílohe 1.1) 
napĺňa prvý a druhý z týchto cieľov. V samostatnej časti našej výročnej správy 
predstavujeme výkonnostné aspekty plnenia rozpočtu (hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť výdavkov)9. Naša audítorská práca ako celok tiež zásadným spôsobom 
prispieva k našim stanoviskám k navrhovaným právnym predpisom. 

1.3. V tejto kapitole výročnej správy: 

a) uvádzame informácie, na ktorých je založené naše vyhlásenie o vierohodnosti, 
a zhrnutie našich zistení a záverov o spoľahlivosti účtovnej závierky a správnosti 
transakcií, vrátane informácií Komisie o správnosti; 

b) sa nachádzajú informácie o prípadoch podozrenie z podvodu, ktoré sme nahlásili 
úradu OLAF, a o našich auditoch týkajúcich sa opatrení EÚ v boji proti podvodom; 

c) podávame prehľad o našom audítorskom prístupe (pozri prílohu 1.1). 

                                                      
7 Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, 

s. 47). 

8 Pozri glosár: Správne finančné riadenie. 

9 O týchto aspektoch informujeme v správe s názvom „Správa Európskeho dvora audítorov 
o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2020“ a v osobitných správach týkajúcich sa 
výkonnosti. 
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1.4. Cestovné obmedzenia spojené s pandémiou COVID-19 nám takmer vo všetkých 
prípadoch bránili vykonávať kontroly na mieste, získať originály dokumentov, osobne 
viesť rozhovory so zamestnancami kontrolovaných subjektov a overiť fyzickú existenciu 
výstupov financovaných EÚ. Väčšinu svojej práce sme preto vykonali prostredníctvom 
administratívnych kontrol a rozhovorov s kontrolovanými subjektmi na diaľku. Hoci 
nevykonanie kontrol na mieste môže zvýšiť detekčné riziko10, dôkazy, ktoré sme získali 
od kontrolovaných subjektov, nám umožnili našu prácu dokončiť a dospieť k záverom. 

Výdavky EÚ sú významným nástrojom na dosahovanie cieľov 
politík 

1.5. Výdavky EÚ sú významným, ale nie jediným nástrojom na dosahovanie cieľov 
politík. Ďalšími dôležitými opatreniami sú uplatňovanie právnych predpisov a právo 
na voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v rámci EÚ. V roku 2020 výdavky EÚ 
dosiahli 173,3 mld. EUR11, čo predstavuje 1,1 % spoločného hrubého národného 
dôchodku členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva12 (pozri rámček 1.1). 

                                                      
10 Detekčné riziko je riziko, že audítor nezistí odchýlku, ktorá nebola napravená vnútornými 

kontrolami subjektu. 

11 Pozri konsolidovanú ročnú účtovnú závierku EÚ za rok 2020, správy o plnení rozpočtu 
a vysvetľujúce poznámky, 4.3 VFR: Plnenie platobných rozpočtových prostriedkov. 

12 Spoločný HND členských štátov EÚ plus Spojeného kráľovstva, ročnú účtovnú závierku 
Európskej komisie za rok 2020 – príloha A – Príjmy; verejné výdavky členských štátov 
v EÚ27 pozri https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Rámček 1.1 

Podiel výdavkov EÚ za rok 2020 na hrubom národnom dôchodku 
(HND) a verejných výdavkoch členských štátov 

* Spoločný HND členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva vzhľadom na to, že v roku 2020
prispelo do rozpočtu EÚ rovnako ako ostatné členské štáty EÚ.

** Ako podiel na hrubom národnom dôchodku EÚ27 bez Spojeného kráľovstva by výdavky 
verejnej správy EÚ27 predstavovali 54 %. 

Zdroj: HND členských štátov: ročná účtovná závierka Európskej komisie za rok 2020 – príloha A – 
Príjmy; verejné výdavky členských štátov: Eurostat – ročné národné účty; výdavky EÚ: Európska 
komisia – konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie za rok -2020. 

1.6. Finančné prostriedky EÚ sa prijímateľom vyplácajú buď vo forme jednotných
platieb/ročných splátok, alebo série platieb v rámci viacročných výdavkových 
programov. Platby z rozpočtu EÚ na rok 2020 zahŕňali 134,6 mld. EUR v rámci 
jednotných platieb, priebežných platieb alebo záverečných platieb plus 38,7 mld. EUR 
v rámci predbežného financovania. Ako sa uvádza v rámčeku 1.2, najväčší podiel 
na rozpočte EÚ predstavovala oblasť „Prírodné zdroje“ a „Súdržnosť“, za ktorými 
nasledovala „Konkurencieschopnosť“. 

100 %
Hrubý národný dôchodok EÚ27 + 
Spojeného kráľovstva*  
15 480 mld. EUR

46 %**
Verejné výdavky členských štátov EÚ27
7 119 mld. EUR

1,1 %
Výdavky z rozpočtu EÚ
173 mld. EUR
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Rámček 1.2 

Platby v roku 2020 podľa okruhov viacročného finančného rámca 
(VFR) 

Zdroj: EDA. 

VFR 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (Konkurencieschopnosť)
VFR 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť (Súdržnosť) 
VFR 2 Prírodné zdroje
VFR 3 Bezpečnosť a občianstvo 
VFR 4 Globálna Európa 
VFR 5 Administratíva 
VFR 9 Osobitné nástroje

Súdržnosť 
59,5 (34,3 %)

Konkurenciescho
pnosť 
24,1 (13,9 %)

Osobitné nástroje  
1,1 (0,6 %)

Administratíva 
10,3 (6,0 %)

Globálna Európa 
11,4 (6,6 %)

Bezpečnosť a 
občianstvo 
6,3 (3,7 %)

Prírodné zdroje 
60,6 (34,9 %)

(mld. EUR)

173,3
mld. EUR 

Platby
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Kontrolné zistenia za rozpočtový rok 
2020 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými nesprávnosťami 

1.7. Naše zistenia sa týkajú konsolidovanej účtovnej závierky EÚ13 (ďalej len 
„účtovná závierka“) za rozpočtový rok 2020. Účtovnú závierku sme dostali spolu 
s vyhlásením účtovníka dňa 1. júla 2021, pred konečným termínom na ich predloženie 
stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách14. K účtovnej závierke je priložený 
dokument „Finančné udalosti roka“, ktorý zahŕňa analýzu finančných výkazov15. Táto 
časť sa na audítorské stanovisko nevzťahuje. Podľa audítorských štandardov sme však 
posudzovali, či je analýza v súlade s informáciami v účtovnej závierke. 

1.8. Z účtovnej závierky uverejnenej Komisiou vyplýva, že k 31. decembru 2020 
dosiahli celkové pasíva výšku 313,4 mld. EUR a celkové aktíva výšku 280,0 mld. EUR. 
Rozdiel vo výške 33,4 mld. EUR predstavovali (záporné) čisté aktíva, ktoré pozostávali 
z rezerv a tej časti výdavkov, ktoré už vznikli Európskej únii do 31. decembra a ktoré 
musia byť financované z budúcich rozpočtov. Hospodársky výsledok za rok 2020 
predstavoval 57,4 mld. EUR. 

                                                      
13 Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje: 

a) konsolidované finančné výkazy pozostávajúce zo súvahy (zobrazujúcej aktíva a pasíva 
ku koncu roka), z výkazu finančných výsledkov (obsahuje príjmy a výdavky za daný 
rok), výkazu peňažných tokov (zobrazuje, ako zmeny v účtoch ovplyvňujú peňažné 
prostriedky a peňažné ekvivalenty), výkazu zmien čistých aktív a súvisiacich poznámok 
k finančným výkazom; 

b) správy o plnení rozpočtu týkajúce sa príjmov a výdavkov za daný rok, ako aj súvisiace 
poznámky. 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 Pozri usmernenie k odporúčaným postupom č. 2 „Diskusia o finančných výkazoch a ich 
analýza“ Rady pre medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (IPSASB). 
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1.9. Pri audite sme zistili, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. Výsledky našej práce týkajúcej sa finančného a rozpočtového riadenia 
finančných prostriedkov EÚ dodatočne uvádzame v kapitole 2. 

Hlavné otázky auditu týkajúce sa finančných výkazov za rok 2020 

1.10. Hlavné záležitosti auditu sú tie, ktoré boli podľa nášho odborného úsudku 
pri audite finančných výkazov za bežné obdobie najvýznamnejšie. Týmto záležitostiam 
sme sa venovali v kontexte nášho auditu finančných výkazov ako celku, ako 
aj pri formulovaní nášho stanoviska k nim, no nevyjadrujeme k nim osobitné 
stanovisko. V našom vyhlásení o vierohodnosti informujeme o hlavných otázkach 
týkajúcich sa auditu. 

Správnosť transakcií 

1.11. Preskúmali sme príjmy a výdavky EÚ, aby sme posúdili, či sa získali 
a vynakladali v súlade s platnými zákonmi a právnymi predpismi. Výsledky auditu 
príjmov uvádzame v kapitole 3 a výsledky auditu výdavkov v kapitolách 4 – 9. 

Predmetom nášho auditu sú príjmové a výdavkové transakcie, ktoré sú 
základom účtovnej závierky 

1.12. V prípade príjmov sme získali uistenie ohľadom nášho audítorského 
stanoviska na základe posúdenia vybraných hlavných systémov doplnených 
o testovanie transakcií. Na preskúmanie sme vybrali vzorku transakcií reprezentatívnu 
pre všetky zdroje príjmov, ktoré zahŕňajú tri kategórie vlastných zdrojov a príjmy 
z iných zdrojov (pozri body 3.2 – 3.3). 

1.13. Pri výdavkoch sme definovali reprezentatívnu vzorku 728 transakcií. 
Pozostávajú z prevodov prostriedkov z rozpočtu EÚ určených konečným príjemcom 
výdavkov EÚ (pozri body (11) a (12) prílohy 1.1.). Naše testovanie týchto transakcií 
prispelo k vyhláseniu o vierohodnosti a nášmu odhadu podielu transakcií vykazujúcich 
nezrovnalosti v celom kontrolovanom súbore, vo výdavkoch s vysokým a nízkym 
rizikom (pozri bod 1.18) a v každom okruhu VFR, za ktorý predkladáme špecifické 
hodnotenie (1a, 1b, 2 a 5 VFR). 
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1.14. V roku 2020 predstavoval náš kontrolovaný súbor na účely testovania 
príjmov 174,3 mld. EUR (pozri rámček 3.1 a bod 3.4) a celková suma na testovanie 
výdavkov bola 147,8 mld. EUR. Tieto sumy zahŕňajú príspevky Spojeného kráľovstva, 
ako aj platby v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s podmienkami dohody 
o vystúpení16. 

1.15. V rámčeku 1.3 je zobrazené rozdelenie kontrolovaného súboru na jednotné, 
priebežné (v prípade schválenia Komisiou) a záverečné platby, zúčtovanie predbežného 
financovania a ročné rozhodnutia o schválení účtovnej závierky v porovnaní 
s výdavkami EÚ podľa okruhu VFR (pozri bod (11) prílohy 1.1). 

                                                      
16 V článku 135 ods. 1 dohody o vystúpení  sa uvádza: „V súlade so štvrtou časťou prispieva 

Spojené kráľovstvo v rokoch 2019 a 2020 do rozpočtov Únie a zúčastňuje sa na ich plnení.“ 
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Rámček 1.3 

Porovnanie nášho kontrolovaného súboru (147,8 mld. EUR) 
a výdavkov EÚ (173,3 mld. EUR) podľa okruhov VFR v roku 2020 

(*) Suma predbežného financovania v okruhu „Súdržnosť“ vo výške 58,3 mld. EUR zahŕňa priebežné 
platby z obdobia 2014 – 2020 súvisiace s výdavkami, ktoré zatiaľ neboli prijaté Komisiou 47,2 mld. 
EUR (pozri rámček 5.1). 

Zdroj: EDA. 
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1.16. V rámčeku 1.4 sa uvádza, že oblasť „Prírodné zdroje“ predstavuje najväčší
podiel na našom celkovom súbore (40,8 %), po nej nasleduje „Súdržnosť“ (32,8 %) a 
„Konkurencieschopnosť“ (11,0 %). 

Rámček 1.4 

Prehľad nášho kontrolovaného súboru za rok 2020 vo výške 
147,8 mld. EUR podľa okruhov VFR 

Zdroj: EDA. 

V konkrétnych druhoch výdavkov sa naďalej objavujú chyby 

1.17. V súvislosti so správnosťou príjmov a výdavkov EÚ sme dospeli k týmto
hlavným zisteniam: 

a) Celkovo z audítorských dôkazov vyplýva, že chybovosť v oblasti príjmov nebola
významná. Systémy týkajúce sa príjmov, ktoré sme preskúmali, boli
vo všeobecnosti účinné. Avšak hlavné vnútorné kontroly tradičných vlastných
zdrojov (TVZ), ktoré sme posudzovali v niektorých členských štátoch, a uzavretie
cyklu overovania HND, ktoré sme posudzovali v Komisii, boli pre pretrvávajúce
nedostatky len čiastočne účinné (pozri body 3.9 – 3.17). Zistili sme aj vážne
nedostatky v kontrolách členských štátov na zníženie výpadku ciel, ktoré si
vyžadujú riešenie zo strany EÚ. Tieto nedostatky nemajú vplyv na naše audítorské
stanovisko k príjmom, pretože sa netýkajú transakcií, na ktorých je založená

Konkurenciescho
pnosť 
16,3 (11,0 %)

Osobitné nástroje  
0,1 (0,1 %)

Administratíva 
10,4 (7,0 %)

Globálna Európa 
9,2 (6,2 %)

Bezpečnosť a 
občianstvo 
3,1 (2,1 %)

Súdržnosť 
48,4 (32,8 %)

Prírodné zdroje 
60,3 (40,8 %)

(mld. EUR)

147,8
mld. EUR 

Kontrolovaný súbor
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účtovná závierka, ale rizika, že TVZ sú neúplné. V našej nedávnej osobitnej správe 
o colných kontrolách sme odporučili zlepšenia v tejto oblasti (pozri body 3.18 
a 3.19)17. 

b) V prípade výdavkov z našich audítorských dôkazov vyplýva významná celková 
chybovosť 2,7 %18 (pozri rámček 1.5). Na tejto chybovosti sa najviac podieľala 
oblasť „Súdržnosť“ (41,8 %), po nej nasledovala oblasť „Prírodné zdroje“ (29,3 %), 
„Konkurencieschopnosť“ (15,5 %) a „Globálna Európa“ (8,1 %). Výdavky s vysokým 
rizikom, ktoré vznikajú hlavne v dôsledku preplatenia nákladov, naďalej vykazujú 
významnú chybovosť (pozri body 1.18 a 1.21 – 1.22). Takéto výdavky tvorili 59,0 % 
nášho kontrolného súboru. 

                                                      
17 Pozri osobitnú správu č. 4/2021 Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni 

presadzovaniu finančných záujmov EÚ. 

18 Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je v rozmedzí od 
1,8 % do 3,6 % (spodná a horná hranica chybovosti). 

31

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04/SR_Customs_controls_SK.pdf


Rámček 1.5 

Odhadovaná chybovosť (od roku 2016 do 2020) 

Chybu vymedzujeme ako sumu finančných prostriedkov, ktorá sa nemala z rozpočtu EÚ vyplatiť. 
Chyby vznikajú, keď sa finančné prostriedky nevyužijú v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ a teda nie sú v súlade buď s tým, čo Rada a Európsky 
parlament plánovali dosiahnuť prostredníctvom príslušných právnych predpisov EÚ, alebo 
s konkrétnymi vnútroštátnymi pravidlami v členských štátoch. 

Zdroj: EDA. 

Zložitosť pravidiel a spôsob vyplácania finančných prostriedkov EÚ majú 
vplyv na riziko chýb 

1.18. Po vykonaní analýzy rizika, ktorá sa zakladá na našich výsledkoch minulých
auditov a posúdení systémov riadenia a kontroly, sme kontrolovaný súbor príslušných 
transakcií rozdelili na výdavky s vysokým a nízkym rizikom s cieľom vybrať našu 
reprezentatívnu vzorku. 

— Riziko chýb je nižšie v prípade výdavkov, ktoré podliehajú zjednodušeným 
pravidlám. Tento typ výdavkov zahŕňa najmä platby na základe nárokov19, 
pri ktorých musia prijímatelia splniť určité, často jednoduché, podmienky. 

19 Výdavky založené na nárokoch zahŕňajú administratívne výdavky. 
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— Riziko chýb je vysoké v prípade výdavkov, ktoré podliehajú zložitým pravidlám. 
Týka sa to najmä platieb, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia nákladov, 
keď musia prijímatelia predložiť žiadosti o náhradu oprávnených nákladov, ktoré 
im vznikli. Na tento účel musia okrem preukázania reálneho zapojenia do činnosti 
oprávnenej na podporu predložiť dôkazy o vzniknutých nákladoch, ktoré možno 
preplatiť. Musia pri tom dodržiavať často zložité pravidlá, v ktorých sa stanovuje, 
o preplatenie čoho možno žiadať (oprávnenosť) a ako môžu náklady vzniknúť 
(pravidlá v oblasti verejného obstarávania alebo štátnej pomoci). 

1.19. V roku 2020 sme opätovne zistili, že vo výdavkoch s nízkym rizikom sa 
nenachádzajú významné chyby, no výdavky s vysokým rizikom sú stále ovplyvnené 
významnou chybovosťou. Výsledky našich auditov v roku 2020 preto opätovne 
potvrdzujú naše posúdenie a klasifikáciu rizika, čo odzrkadľuje, že spôsob úhrady 
finančných prostriedkov má vplyv na riziko chýb. 

1.20. Rámček 1.6 a body 1.21 – 1.30 poskytujú viac informácií o celkovom súbore 
s vysokým rizikom a chybách, ktoré sme v nich našli. 

Rámček 1.6 

Rozčlenenie kontrolovaného súboru za rok 2020 na výdavky 
s vysokým a nízkym rizikom 

 
Zdroj: EDA. 
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Podstatná časť nášho kontrolovaného súboru je ovplyvnená významnými chybami 

1.21. Výdavky s vysokým rizikom tvoria 59,0 % nášho kontrolovaného súboru
a v porovnaní s minulým rokom, keď tvorili približne 53,1 %, sa zvýšili. Vyšší podiel 
výdavkov s vysokým rizikom v tomto roku je spôsobený z veľkej časti ďalším zvýšením 
výdavkov v našom kontrolovanom súbore „Súdržnosť“ o 20,0 mld. EUR. V rámčeku 1.7 
sa uvádza, že oblasť „Súdržnosť“ predstavuje najväčší podiel na našom súbore 
s vysokým rizikom (48,4 mld. EUR), po nej nasledujú oblasti „Prírodné zdroje“ 
(18,8 mld. EUR) a “Konkurencieschopnosť“ (10,3 mld. EUR). 

1.22. S ohľadom na výsledky nášho testovania výdavkov s vysokým rizikom
vo všetkých okruhoch viacročného finančného rámca odhadujeme chybovosť pri tomto 
type výdavkov na 4,0 % (2019: 4,9 %), čo prekračuje 2,0 % prah významnosti (pozri 
rámček 1.6). 

Rámček 1.7 

Rozčlenenie výdavkov s vysokým rizikom podľa okruhov VFR 

Zdroj: EDA. 
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1.23.  „Súdržnosť“ (kapitola 5): výdavky v tejto oblasti sa vykonávajú najmä 
prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu 
a Európskeho sociálneho fondu. Prevládajú v nej platby, ktoré vznikli v dôsledku 
preplatenia výdavkov, čo považujeme za zdroj vysokého rizika. Medzi hlavné zistené 
a vyčíslené typy chýb patria neoprávnené projekty a výdavky, porušenie pravidiel 
vnútorného trhu (najmä nesúlad s pravidlami štátnej pomoci) a chýbajúce hlavné 
podporné dokumenty. 

1.24.  „Prírodné zdroje“ (kapitola 6): v oblastiach výdavkov, ktoré sme označili 
ako výdavky s vysokým rizikom (rozvoj vidieka, trhové opatrenia, opatrenia v oblasti 
rybárstva, životného prostredia a klímy) a ktoré tvoria približne 31 % platieb v rámci 
tohto okruhu, sme opäť zistili významnú chybovosť. Výdavky v týchto oblastiach majú 
hlavne formu preplatenia nákladov. Najčastejšími chybami v tejto oblasti sú 
neoprávnené náklady, administratívne chyby a chýbajúce hlavné podporné 
dokumenty. 

1.25.  „Konkurencieschopnosť“ (kapitola 4): podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch v tejto oblasti (program Horizont 2020 a siedmy rámcový 
program, 7. RP) výdavky na výskum zostávajú vysoko rizikovou oblasťou a sú hlavným 
zdrojom chýb. Chyby vo výdavkoch na výskum zahŕňajú rôzne kategórie 
neoprávnených nákladov (najmä priame osobné náklady a iné priame náklady), 
chýbajúce základné podporné dokumenty a nedostatok audítorských záznamov. 

1.26.  „Globálna Európa“ (kapitola 8): výdavky v tejto oblasti väčšinou vznikli 
v dôsledku preplatenia nákladov a zahŕňajú vonkajšie činnosti financované z rozpočtu 
EÚ. V rámci tohto okruhu sa za výdavky s vysokým rizikom považujú všetky výdavky 
okrem platieb rozpočtovej podpory, ktoré tvoria približne 19 % týchto výdavkov. 
Väčšina chýb zistených v tejto oblasti sa týka chýbajúcich podkladových dokumentov, 
nedodržania pravidiel verejného obstarávania, nákladov, ktoré nevznikli, 
a neoprávnených nákladov. 
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Najviac k odhadovanej chybovosti pri výdavkoch s vysokým rizikom stále prispievajú 
chyby oprávnenosti 

1.27. Podobne ako v posledných rokoch podrobnejšie opisujeme typy chýb zistené
vo výdavkoch s vysokým rizikom, keďže v tejto oblasti pretrváva významná chybovosť. 
V rámčeku 1.8 je zobrazený podiel jednotlivých typov chýb vo výdavkoch s vysokým 
rizikom na odhadovanej chybovosti v roku 2020 a odhady za roky 2016 až 2019. 

Rámček 1.8 

Podiel na odhadovanej chybovosti za rok 2020 pri výdavkoch 
s vysokým rizikom podľa typu chýb 

Zdroj: EDA. 
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1.28. V roku 2020 sme naďalej zisťovali chyby oprávnenosti, ktoré významne 
prispeli 65,9 % podielom (2019: 74 %) k nami odhadovanej chybovosti 
vysokorizikových výdavkov, najmä v oblasti „Konkurencieschopnosť“, „Súdržnosť“ a 
„Prírodné zdroje“. Z týchto chýb neoprávnené náklady zahrnuté do žiadostí 
o preplatenie nákladov prispeli 45,1 % podielom a neoprávnené projekty, činnosti 
alebo prijímatelia 20,8 % podielom. 

1.29. Okrem toho sme zistili chyby súvisiace s porušením pravidiel štátnej pomoci 
v oblasti „Súdržnosť“ a pravidiel verejného obstarávania v oblasti 
„Konkurencieschopnosť“ a „Globálna Európa“. V prípade výdavkov s vysokým rizikom 
tieto chyby prispeli k odhadovanej chybovosti 18,7 % podielom (2019: 20 %). 

1.30. Okrem toho sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 výrazne zvýšil podiel 
odhadovanej chybovosti platieb, ku ktorým nebola poskytnutá žiadna základná 
podporná dokumentácia, najmä v oblasti „Globálna Európa“ a 
„Konkurencieschopnosť“. Tieto chyby prispeli k nami odhadovanej chybovosti 
vo výdavkoch s vysokým rizikom 11,4 % (2019: 4 %). 

Vo výdavkoch s nízkym rizikom sme nezistili významnú chybovosť 

1.31. Pri výdavkoch s nízkym rizikom, ktoré tvorili 41,0 % nášho kontrolovaného 
súboru, konštatujeme, že odhadovaná chybovosť je podobne ako v roku 2018 aj 2019 
nižšia ako 2,0 % prah významnosti. Výdavky s nízkym rizikom tvoria najmä platby 
na základe nárokov a administratívne výdavky (pozri rámček 1.9). Platby na základe 
nárokov zahŕňajú priamu pomoc poľnohospodárom („Prírodné zdroje“ – kapitola 6), 
štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov („Konkurencieschopnosť“ – 
kapitola 4) a rozpočtovú podporu pre krajiny mimo EÚ („Globálna Európa“ – 
kapitola 8). Administratívne výdavky tvoria najmä platy a dôchodky úradníkov EÚ 
(„Administratíva“ – kapitola 9). 
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Rámček 1.9 

Rozčlenenie výdavkov s nízkym rizikom podľa okruhov VFR 

Zdroj: EDA. 

Informácie Komisie o správnosti 
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na spôsob riadenia (priame, nepriame alebo zdieľané riadenie). Komisia zdôvodňuje 
svoje konanie v troch správach, ktoré sa nachádzajú v Integrovanom balíku finančných 
správ20: 

a) konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie;

b) výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ;

c) správa o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória
za predchádzajúci rozpočtový rok.

20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-
2019_en. 
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Odhad chybovosti vykonaný Komisiou je na spodnej hodnote nášho 
rozsahu 

1.33. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti predkladá Komisia pri transakciách, 
ktoré sú základom účtovnej závierky za rok 2020, posúdenie rizika pri platbe21. Riziko 
pri platbe predstavuje odhad Komisie týkajúci sa sumy, ktorá v čase úhrady nebola 
vyplatená v súlade s platnými pravidlami. Tento koncept sa najviac približuje k nami 
odhadovanej chybovosti. 

1.34. V rámčeku 1.10 sa prezentujú údaje Komisie o riziku pri platbe a rozsah nami 
odhadovanej chybovosti. Riziko Komisie pri platbách za rok 2020 je 1,9 %, čo je 
pod nami odhadovanou chybovosťou na úrovni 2,7 % (2019: 2,7 %) a približuje sa 
k spodnej hodnote nášho rozsahu, ktorá je od 1,8 % do 3,6 %. Faktory, ktoré prispeli 
k rozdielu v týchto údajoch, opisujeme v bodoch 1.35 – 1.39. 

Rámček 1.10 

Odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe v porovnaní s nami 
odhadovanou chybovosťou 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
21 Podľa článku 247 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách musí výročná 

správa o riadení a výkonnosti obsahovať odhad úrovne chybovosti vo výdavkoch Únie. 

3,1 %

2,4 % 2,6 % 2,7 % 2,7 %

1,7 % 1,7 % 1,7 %
2,1 %

1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

95 % interval 
spoľahlivosti

Horná hranica chybovosti

Chybovosť odhadovaná EDA

Spodná hranica chybovosti

2,0 % významnosť

Komisia: riziko pri platbe
EDA: odhadovaná chybovosť

2017 2018 2019 20202016

39

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SK#d1e15555-1-1


 

 

Pretrvávajúce problémy v procese prípravy výročnej správy o riadení 
a výkonnosti a v informáciách o správnosti, ktoré sa v nej uvádzajú 

1.35. Výročná správa o riadení a výkonnosti je zhrnutím hlavných informácií 
o vnútornej kontrole a finančnom riadení uvedených vo výročných správach o činnosti 
(VSČ) jednotlivých generálnych riaditeľstiev (GR) Komisie22. Zodpovednosť za tieto 
správy vyplýva z rozdelenia povinností stanovených v mechanizmoch riadenia Komisie. 
Za spoľahlivosť informácií uvedených vo výročných správach o činnosti síce 
zodpovedajú príslušní generálni riaditelia, no výročnú správu o riadení a výkonnosti 
prijíma kolégium komisárov, ktoré teda v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť 
za vypracovanie tejto správy a za informácie, ktoré sú v nej predstavené. 

1.36. Na podporu kolégia komisárov v tomto procese preskúmava Generálne 
riaditeľstvo pre rozpočet (GR BUDG) a generálny sekretariát informácie vo výročných 
správach o činnosti ostatných generálnych riaditeľstiev a využíva ich ako základ 
na podávanie správ vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. V spoločnom oznámení 
tiež informujú o výsledkoch prieskumu riadiacu radu23. Hoci GR BUDG a generálny 
sekretariát majú pri vypracovávaní výročnej správy o riadení a výkonnosti vedúcu 
úlohu, nie sú im poskytnuté podrobné pokyny týkajúce sa obsahu a rozsahu výročnej 
správy o riadení a výkonnosti a súvisiaceho preskúmania výročných správ o činnosti 
iných generálnych riaditeľstiev. Vydávanie takýchto pokynov by kolégiu pomohlo 
zabezpečiť poskytovanie relevantných a spoľahlivých informácií. 

                                                      
22 Ako sa vyžaduje v článku 247 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

23 Riadiaca rada zabezpečuje koordináciu, dohľad, poradenstvo a strategické vedenie v oblasti 
správy a riadenia. Jej členmi sú generálni riaditelia zodpovední za rozpočet, ľudské zdroje 
a bezpečnosť a generálny riaditeľ právneho servisu. Rada podáva správy predsedovi 
a komisárovi alebo komisárom zodpovedným za rozpočet, ľudské zdroje a administratívu 
a kolégiu komisárov predkladá výročnú správu. 
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1.37. Minulý rok sme informovali o otázkach ovplyvňujúcich riziko pri platbe, ktoré 
sa uvádzajú jednotlivo pre rôzne oblasti politiky v príslušných výročných správach 
o činnosti a ako súhrnný údaj vo výročnej správe o riadení a výkonnosti24. Zistili sme, 
že tieto odhady boli ovplyvnené osobitnou úlohou Komisie, ktorá sa odráža v jej 
metodike, a nedostatkami v ex post kontrolách. Problémy, o ktorých sme informovali, 
sa týkali ex post auditov vykonaných útvarom Komisie pre spoločný audit 
(„Konkurencieschopnosť“), kontrol členských štátov, ktoré sa odrážajú v ich 
kontrolných štatistikách („Prírodné zdroje“), kontrol vykonávaných orgánmi auditu 
členských štátov („Súdržnosť“) a každoročne zadanej štúdie o zvyškovej chybovosti 
(RER) („Globálna Európa“). Domnievame sa, že tieto problémy stále existujú 
a ovplyvňujú odhad rizika pri platbe. Podrobnejšie o nich informujeme v kapitole 4, 
v ktorej konštatujeme, že chybovosť v prípade „Konkurencieschopnosti“ môže byť 
podhodnotená, kapitole 5, v ktorej sa domnievame, že údaj v prípade „Súdržnosti“ je 
minimálnou mierou, a kapitole 8, v ktorej konštatujeme, že problémy, ktoré sme zistili, 
môžu prispieť k podhodnoteniu miery pre „Globálnu Európu“.  

1.38. V rámčeku 1.11 porovnávame našu odhadovanú chybovosť s odhadmi 
Komisie v prípade tých okruhov VFR, pre ktoré poskytujeme špecifické posúdenie25. 

                                                      
24 Pozri rámček 1.11 (výročná správa za rok 2019. 

25 Vzhľadom na to, že Komisia v správe o riadení a výkonnosti (Komisia ju rozdeľuje do dvoch 
oblastí politiky) nevykazuje celkový údaj o riziku pri platbe, pokiaľ ide o okruh 1a VFR 
(„Konkurencieschopnosť“), museli sme údaje vykázané Komisiou zoskupiť vo výročnej 
správe o činnosti. 
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Rámček 1.11 

Náš odhad chybovosti za rok 2020 v porovnaní s Komisiou 
odhadovaným rizikom pri platbe podľa jednotlivých okruhov VFR(*) 

(*) V oblasti „Administratíva“ ani Komisia, ani EDA nezistili významnú chybovosť. 
(**) GR a útvary Komisie: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, TAXUD, EAC, 
EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA a DEFIS. Niektoré generálne riaditeľstvá spadajú pod viacero 
okruhov VFR (EACEA a INEA). 
(***) GR Komisie EMPL, REGIO, REFORM a INEA. 
(****) GR Komisie AGRI, CLIMA, ENV a MARE. 

Zdroj: EDA. 

1.39. Z porovnania vyplýva, že údaje, ktoré predstavila Komisia, sú nižšie ako naše
odhady v prípade týchto troch oblastí politiky. Zistili sme, že: 

— pokiaľ ide o Konkurencieschopnosť, odhad rizika pri platbe v okruhu VFR 1,6 %, 
ktorý sme vypočítali na základe informácií vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti, je nižší ako náš rozsah odhadovanej chybovosti (pozri bod 4.37). 

— pokiaľ ide o „Súdržnosť“, odhad Komisie pre okruh VFR je 2,4 %, čo potvrdzuje, 
že chybovosť v tejto oblasti politiky je významná. Odhad Komisie je v spodnej 
polovici nášho rozsahu, pod nami odhadovanou chybovosťou (pozri bod 5.58). 
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— Pokiaľ ide o „Prírodné zdroje“, odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe (1,9 %) 
je mierne pod nami odhadovanou chybovosťou a v našom rozsahu (pozri 
bod 6.38). 

Správy Komisie o finančných opravách a spätnom získavaní prostriedkov 
sú zložité a nie vždy jasné 

1.40. Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách predkladá 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti informácie o preventívnych a nápravných 
opatreniach na ochranu rozpočtu pred nezákonnými výdavkami alebo výdavkami 
vykazujúcimi nezrovnalosti. Hoci sa vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
zdôrazňuje význam týchto opatrení, spôsob, akým sú v nej uvedené skutočné finančné 
opravy a spätne získané sumy, je podľa našich zistení zložitý a nie vždy jasný. 

1.41. Uvádza sa v nej niekoľko rôznych súm skutočných finančných opráv a spätne 
získaných prostriedkov. V závislosti od toho, v akej fáze sa opravy alebo spätne získané 
sumy nachádzajú, môžu byť „potvrdené“ (to znamená, že bolo prijaté rozhodnutie 
o oprave alebo spätnom získaní prostriedkov) alebo „vykonané“ (to znamená, 
že stanovená suma bola skutočne uplatnená a zaznamenaná v účtovnej závierke 
Komisie). V závislosti od fázy kontrolného procesu, v ktorej sa uskutočňujú, môžu byť 
ex ante (t. j. zníženia pred platbou) alebo ex post (t. j. zníženia po platbe). Vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti sa rozlišuje aj medzi finančnými opravami s „náhradami“, 
pri ktorých môže členský štát v okruhu „Súdržnosť“ stiahnuť výdavky vykazujúce 
nezrovnalosti a deklarovať nové výdavky a „čistými finančnými opravami“, keď to nie je 
možné a sumy sa vrátia do rozpočtu EÚ. Vzhľadom na všetky tieto rozdiely je 
mimoriadne zložité získať jasnú predstavu o výške výdavkov vykazujúcich 
nezrovnalosti, ktoré boli opravené a nakoniec vrátené do rozpočtu EÚ. 

1.42. Túto zložitosť dokladá rámček 1.12, v ktorom je znázornená skladba 
skutočných finančných opráv a spätne získaných prostriedkov vykázaných vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti za rok 2020. 
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Rámček 1.12 

Finančné opravy a spätne získané prostriedky vykázané Komisiou 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2020 

 
Zdroj: EDA na základe výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2020. 
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1.43. V roku 2020 je suma vykázaných vykonaných opráv (1 098 mil. EUR) výrazne 
nižšia než v roku 2019 (2 885 mil. EUR). Podľa Komisie je tento pokles spôsobený 
preplatením opráv z predchádzajúcich rokov v poľnohospodárstve v nadväznosti 
na rozsudky Súdneho dvora a vysokou mierou ukončovania programov politiky 
súdržnosti na roky 2007 – 2013. Čisté opravy a spätne získané prostriedky vykonané 
Komisiou v roku 2020 (t. j. vybrané a nakoniec opravené sumy) dosiahli spolu 557 mil. 
EUR. Táto suma sa týka najmä predchádzajúcich rokov (spätne získaných prostriedkov 
od roku 2005) a programových období (čisté opravy spätne od obdobia 1994 – 1999). 
V oblasti súdržnosti neboli ku konci roka 2020 v programovom období 2014 – 2020 
vykonané žiadne čisté finančné opravy. Sumy, ktoré boli v roku 2020 získané späť 
v súvislosti s výdavkami z toho istého roka (2020), súviseli s vnútornou a vonkajšou 
politikou a predstavovali 1,4 mil. EUR. 
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Podozrenia z podvodu oznamujeme 
úradu OLAF 
1.44. Podvod je akýkoľvek zámerný akt alebo opomenutie v súvislosti s používaním 
alebo predložením nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo 
dokladov, neuvedením požadovaných informácií a nesprávnym použitím finančných 
prostriedkov EÚ26. Podvod má alebo môže mať na finančné záujmy EÚ škodlivé účinky. 

1.45. Hlavná zodpovednosť za predchádzanie podvodom a ich zisťovanie spočíva 
na pleciach riadiaceho subjektu, ako aj osôb poverených jeho riadením. Podľa článku 
325 ZFEÚ je potrebné, aby EÚ a členské štáty zamedzili podvodom a inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. 

1.46. Ako externý audítor EÚ nemáme mandát na vyšetrovanie prípadov 
podozrenia z podvodu poškodzujúceho finančné záujmy EÚ. Ešte pred začatím auditov 
zohľadňujeme riziko podvodu (pozri body (27) – (29) v prílohe 1.1) a pravidelne 
preskúmavame naše postupy. Úradu OLAF zasielame akékoľvek podozrenia z podvodu, 
korupcie či inej nezákonnej činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ, ktoré odhalíme 
v priebehu našej audítorskej práce (vrátane našej práce týkajúcej sa výkonnosti) alebo 
na základe informácií, ktoré nám poskytli priamo tretie strany. OLAF sa týmito 
prípadmi následne zaoberá, rozhoduje o začatí vyšetrovania a podľa potreby 
spolupracuje s orgánmi členských štátov. 

1.47. Európska prokuratúra (EPPO), založená v roku 2017, je nezávislým orgánom 
EÚ s právomocou vyšetrovať, stíhať a podávať žaloby v súvislosti s trestnými činmi 
ohrozujúcimi rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia či závažné cezhraničné podvody 
týkajúce sa DPH. V júni 2021 začal EDA spolupracovať s Európskou prokuratúrou 
na základe administratívnej dohody medzi týmito dvoma organizáciami27. 

1.48. V priebehu roka 2020 sme úradu OLAF oznámili šesť prípadov podozrenia 
z podvodu zistených počas našich auditov (v roku 2019: deväť), pričom OLAF začal šesť 
vyšetrovaní.  

                                                      
26 Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti 

podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. 

27 Články 99, 103, 110 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa 
vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO). 
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1.49. V roku 2020 sa prípady podozrenia z podvodu, ktoré sme zistili v súvislosti 
s našou prácou a oznámili úradu OLAF, najčastejšie týkali umelého vytvorenia 
podmienok potrebných na získanie financovania EÚ, vykázania nákladov, pri ktorých 
neboli splnené kritériá oprávnenosti, používania grantov na iné účely, ako bolo 
povolené, alebo nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní. Na základe informácií 
získaných v rámci našej audítorskej činnosti v rokoch 2011 až 2020 odporučil úrad 
OLAF vymáhanie celkovej sumy 536 mil. EUR v súvislosti s 37 prípadmi28. 

1.50. Okrem podávania správ úradu OLAF sa zaoberáme témami súvisiacimi 
s podvodmi tiež v kapitolách tejto výročnej správy (pozri body 5.45 – 5.47 a 8.28 
a odporúčanie 8.3), v ktorých odkazujeme na príslušné nedostatky v práci orgánov 
auditu a v štúdiách o zvyškovej chybovosti. Okrem toho sa podvodmi zaoberáme 
v rámci samostatných auditov. V roku 2019 sme uverejnili osobitnú správu 
o opatreniach proti podvodom vo výdavkoch EÚ29 a o boji proti podvodom 
vo výdavkoch EÚ na súdržnosť30. V súčasnom období vykonávame audity s cieľom 
preskúmať, či Komisia prijala vhodné opatrenia proti podvodom vo výdavkoch 
na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a proti konfliktom záujmov v rámci 
zdieľaného riadenia (SPP a politika súdržnosti). 

  

                                                      
28 Informáciu poskytol úrad OLAF a my sme ju neoverili. 

29 Osobitná správa č. 1/2019 Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné 
opatrenia. 

30 Osobitná správa č. 6/2019 Boj proti podvodom v rámci výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti: 
riadiace orgány musia posilniť odhaľovanie, reakciu a koordináciu. 
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Závery 
1.51. Hlavným zmyslom tejto kapitoly je podporiť audítorský výrok uvedený 
vo vyhlásení o vierohodnosti. V bodoch 1.52 a 1.53 predkladáme súvisiace výsledky 
auditu. 

Výsledky auditu 

1.52. Dospeli sme k záveru, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. 

1.53. Pokiaľ ide o správnosť transakcií, dospeli sme k záveru, že v príjmoch sa 
nevyskytli významné chyby. Pokiaľ ide o výdavky, z výsledkov nášho auditu vyplýva, 
že odhadovaná chybovosť zostala rovnaká ako v minulom roku na úrovni 2,7 %. 
Výdavky s vysokým rizikom (najmä výdavky, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia 
nákladov) boli ovplyvnené významnou chybovosťou. Tento rok sa podiel tohto typu 
výdavkov v našom kontrolovanom súbore ďalej zvýšil na 59,0 % a predstavuje 
podstatnú časť nášho kontrolovaného súboru. 
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Prílohy 

Príloha 1.1 – Audítorský prístup a metodika auditu 
1) V tejto prílohe sa uvádza náš audítorský prístup a metodika, ktoré sú v súlade 

s medzinárodnými audítorskými štandardmi a zabezpečujú, že naše audítorské 
stanoviská sa zakladajú na dostatočných a primeraných audítorských dôkazoch. 
V tejto prílohe sa odkazuje aj na hlavné rozdiely medzi naším audítorským 
stanoviskom a spôsobom, akým Komisia odhaduje a vykazuje úroveň 
nezrovnalostí31 v rámci svojich funkcií manažéra rozpočtu EÚ. Na tento účel 
objasňujeme, ako: 

— extrapolujeme zistené chyby (bod (6)), 

— štruktúrujeme naše kapitoly v rámci okruhov VFR (bod (8)), 

— uplatňujeme vnútroštátne pravidlá a pravidlá EÚ (bod (9)), 

— vyčísľujeme chyby vo verejnom obstarávaní (bod (18)). 

2) Náš audítorský prístup je k dispozícii na našom webovom sídle32. Na naplánovanie 
našej audítorskej práce používame model uistenia. Pri plánovaní posudzujeme 
riziko výskytu chýb (inherentné riziko) a riziko, že sa nepredíde chybám alebo sa 
tieto chyby neodhalia a neopravia (kontrolné riziko). 

ČASŤ 1 – Audítorský prístup a metodika auditu spoľahlivosti účtovnej závierky 

3) Preskúmavame konsolidovanú účtovnú závierku EÚ, aby sme zistili, či je 
spoľahlivá. Účtovná závierka EÚ pozostáva: 

a) z konsolidovaných finančných výkazov; 

b) zo správ o plnení rozpočtu. 

4) Konsolidovaná účtovná závierka by mala zo všetkých významných hľadísk verne 
zobrazovať: 

a) finančnú situáciu Európskej únie na konci roka; 

                                                      
31 Pozri poznámku pod čiarou č. 83. na strane 72 výročnej správy o riadení a výkonnosti 

Komisie za rok 2020. 

32 https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/AuditMethodology.aspx 
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b) výsledky jej operácií a peňažné toky; 

c) zmeny čistých aktív ku koncu roka. 

5) V rámci auditu: 

a) hodnotíme účtovné kontrolné prostredie; 

b) overujeme fungovanie hlavných účtovných postupov a postupu koncoročnej 
účtovnej závierky; 

c) analyzujeme hlavné účtovné údaje z hľadiska konzistentnosti a primeranosti; 

d) analyzujeme a odsúhlasujeme účty a/alebo zostatky; 

e) vykonávame kontroly vecnej správnosti záväzkov, platieb a špecifických položiek 
súvahy na základe reprezentatívnych vzoriek; 

f) vo vhodných prípadoch využívame v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi prácu iných audítorov, a to najmä pri audite činností súvisiacich 
s prijímaním a poskytovaním úverov riadených Komisiou, ktoré boli osvedčené 
externým audítorom. 

ČASŤ 2 – Audítorský prístup a metodika auditu správnosti transakcií 

6) Náš súčasný prístup k posudzovaniu toho, či boli pri transakciách súvisiacich 
s účtovnou závierkou dodržané pravidlá a právne predpisy EÚ, spočíva hlavne 
v spoliehaní sa na priame testovanie súladu na základe veľkej náhodne vybranej 
reprezentatívnej vzorky transakcií. Podľa uznávaných štatistických postupov 
poskytuje extrapolácia výsledkov štatistickej vzorky najlepší odhad chybovosti. 
Našu vzorku rozdeľujeme na dve kategórie, výdavky s vysokým a nízkym rizikom, 
a rôzne vrstvy pre okruhy VFR, o ktorých predkladáme informácie. Tento postup 
nám umožňuje extrapolovať chyby, ktoré zistíme a týkajú sa príslušných oblastí. 

7) Zvažujeme však, či je možné efektívne využiť kontroly správnosti, ktoré už 
vykonali iní audítori. V prípade, že v našej audítorskej práci chceme v súlade 
s audítorskými štandardmi využiť výsledky týchto kontrol, posudzujeme 
nezávislosť a kompetentnosť druhej strany, ako aj rozsah a adekvátnosť jej práce. 
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Ako testujeme transakcie 

8) Organizujeme svoju audítorskú prácu a predkladáme výsledky o tejto práci podľa 
jednotlivých okruhov VFR v súlade so štruktúrou rozpočtu, o ktorej rozhodol 
zákonodarca. Za každý okruh VFR, za ktorý predkladáme špecifické hodnotenie 
(kapitoly 4, 5, 6 a 9), testujeme reprezentatívnu vzorku transakcií s cieľom 
odhadnúť podiel nesprávnych transakcií v celkovom súbore. 

9) Za každú vybranú transakciu určujeme, či sa žiadosť alebo platba uskutočnili 
na účely schválené v rozpočte a v súlade s právnymi predpismi. Pri našom 
posúdení sa berie do úvahy výklad právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych 
právnych predpisov vnútroštátnymi súdmi alebo nezávislými vnútroštátnymi 
a rozhodujúcimi orgánmi a Súdnym dvorom Európskej únie. Skúmame, ako bola 
vypočítaná žiadosť alebo platba (pri väčších žiadostiach na základe vybraných 
položiek reprezentatívnych pre všetky položky v danej transakcii). To zahŕňa 
vysledovanie transakcie z rozpočtových účtov až po úroveň konečného príjemcu 
(napr. poľnohospodára, organizátora školenia či projektu rozvojovej pomoci), 
pričom sa na každej úrovni testuje súlad s pravidlami. 

10) Pri testovaní príjmových transakcií sú východiskovým bodom nášho preskúmania 
vlastných zdrojov založených na dani z pridanej hodnoty a HND makroekonomické 
súhrnné údaje, na základe ktorých sa vypočítava výška týchto zdrojov. 
Posudzujeme systémy kontroly Komisie, ktoré sa vzťahujú na príspevky členských 
štátov až do momentu ich prijatia a zaznamenania do konsolidovanej účtovnej 
závierky. Pri tradičných vlastných zdrojoch preskúmavame účty colných úradov 
a tok ciel, znovu až po ich prijatie a zaznamenanie Komisiou. 

11) V súvislosti s výdavkami preskúmavame výdavky v momente, keď koneční 
príjemcovia finančných prostriedkov EÚ zrealizovali činnosti alebo keď im vznikli 
náklady, a keď Komisia tieto výdavky schváli (tzv. schválené výdavky). To sa týka 
všetkých kategórií platieb (vrátane platieb za nákup majetku). V praxi to znamená, 
že v našom celkovom súbore transakcií sú priebežné a záverečné platby. platby 
predbežného financovania neskúmame v čase ich uhradenia, ale vtedy, keď: 

a) konečný príjemca prostriedkov EÚ (napr. poľnohospodár, výskumný ústav, 
spoločnosť realizujúca verejnú zákazku na práce alebo služby) predloží doklad 
o ich využití; 

b) a Komisia (alebo iná inštitúcia alebo orgán spravujúci financie EÚ) schváli konečné 
použitie týchto prostriedkov zúčtovaním zálohovej platby. 
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12) Zmeny právnych predpisov pre oblasť „Súdržnosť“ v období 2014 – 2020 mali 
vplyv na to, čo Komisia v tejto oblasti považuje za schválené výdavky. Od roku 
2017 tvoria náš kontrolovaný súbor za tento okruh VFR na obdobie 2014 – 2020 
výdavky uvedené v účtovnej závierke, ktorú každoročne schvaľuje Komisia, 
a na obdobie 2007 – 2013 záverečné platby (vrátane predbežného financovania, 
ktoré už bolo zúčtované). To znamená, že sme testovali transakcie, v súvislosti 
s ktorými mali členské štáty mať vykonané všetky relevantné nápravné opatrenia 
na opravu chýb, ktoré samy zistili. Okrem príspevku k vyhláseniu o vierohodnosti 
za rok 2020 je naším cieľom aj preskúmať činnosť orgánov auditu a dospieť 
k záveru o spoľahlivosti kľúčového ukazovateľa Komisie za správnosť v tejto 
oblasti – zvyškovej chybovosti. 

13) Naša audítorská vzorka je navrhnutá tak, aby poskytla odhad chybovosti 
za výdavky ako celok, a nie za jednotlivé transakcie (napr. konkrétny projekt). Na 
výber vzorky žiadostí alebo platieb a na nižšej úrovni na výber jednotlivých 
položiek transakcie (napr. faktúr týkajúcich sa projektu, pozemkov v žiadosti 
poľnohospodára) používame výber podľa hodnoty peňažnej jednotky (MUS). 
Chybovosť vykázaná za tieto položky by sa nemala považovať za záver 
o súvisiacich transakciách, ale za priamy podiel na celkovej chybovosti 
vo výdavkoch EÚ ako celku. 

14) Nepreskúmavame transakcie v každom členskom štáte, prijímateľskom štáte 
a regióne každý rok. Ak uvádzame určité členské štáty, prijímateľské štáty a/alebo 
regióny, neznamená to, že tieto príklady sa inde nevyskytujú. Názorné príklady 
uvedené v tejto správe nepredstavujú základ pre vyvodenie záverov o daných 
členských štátoch, prijímateľských štátoch a/alebo regiónoch. 

15) Náš prístup nie je určený na zber údajov o frekvencii chýb v celom súbore. Údaje 
o počte chýb zistených v danom okruhu VFR, vo výdavkoch riadených určitým 
generálnym riaditeľstvom alebo výdavkoch v konkrétnom členskom štáte nie sú 
ukazovateľom frekvencie chýb v transakciách financovaných z prostriedkov EÚ 
ani v jednotlivých členských štátoch. 

Ako hodnotíme a prezentujeme výsledky testovania transakcií 

16) Chyba sa môže týkať celej sumy jednotlivej transakcie alebo jej časti. My 
posudzujeme, či sú chyby vyčísliteľné alebo nevyčísliteľné, teda či je možné 
zmerať, aká časť kontrolovanej sumy bola ovplyvnená chybou. Chyby zistené 
a opravené pred našimi kontrolami a nezávisle od nich sa vylučujú z výpočtu 
a frekvencie chýb, pretože ich odhalenie a náprava sú dôkazom toho, že systémy 
dohľadu a kontroly fungujú účinne. 
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17) Naše kritériá na vyčíslenie chýb vo verejnom obstarávaní sú opísané v dokumente 
s názvom Nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – typy nezrovnalostí 
a základ pre vyčíslenie33. 

18) Naše vyčíslenie sa môže líšiť od vyčíslenia, ktoré používa Komisia alebo členské 
štáty pri rozhodovaní o tom, ako reagovať na nesprávne uplatnenie pravidiel 
verejného obstarávania. Vyčísľujeme len vážne porušenie pravidiel verejného 
obstarávania. Ako 100 % chyby vo verejnom obstarávaní vyčísľujeme len tie 
porušenia, v dôsledku ktorých nevyhrala najlepšia ponuka a tým sa výdavky 
v rámci tejto zákazky stali neoprávnené. Pre jednotlivé druhy porušenia pravidiel 
obstarávania nepoužívame paušálne náklady ako Komisia34. Chyby vo verejnom 
obstarávaní zakladáme na sume neoprávnených výdavkov v preskúmaných 
transakciách. 

Odhadovaná chybovosť 

19) Vo väčšine okruhov VFR a v celkovom rozpočte EÚ prezentujeme odhadovanú 
chybovosť (estimated level of error – ELE) vyjadrenú v percentách, v ktorej sa 
zohľadňujú len vyčísliteľné chyby. Príkladmi chýb sú vyčísliteľné porušenia 
platných právnych predpisov, pravidiel alebo podmienok zmlúv alebo grantov. 
Odhadujeme tiež spodnú hranicu chybovosti (lower error limit – LEL) a hornú 
hranicu chybovosti (upper error limit – UEL). 

20) Pri vydávaní stanoviska používame ako referenčnú hodnotu 2,0 % prah 
významnosti. Do úvahy takisto berieme povahu, sumu a kontext chýb a ďalšie 
dostupné informácie. 

21) Naše vyhlásenie o vierohodnosti už nie je založené len na našom celkovom 
odhade chybovosti. Od roku 2016 pokračujeme v odhaľovaní nízkorizikových 
oblastí rozpočtu EÚ, v ktorých očakávame, že v schválených výdavkoch sa nezistí 
významná chybovosť, a vysokorizikových oblastí, v ktorých očakávame významnú 
chybovosť. Na tento účel zohľadňujeme okrem inherentného a kontrolného rizika 
naše posúdenie systémov riadenia a kontroly spolu s výsledkami minulých 
auditov. Napríklad na základe našich skúseností z minulých auditov niektoré 
výdavky na rozvoj vidieka založené na nárokoch považujeme za vysoko rizikové. 

                                                      
33 Vyčíslenie chýb pri verejnom obstarávaní (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx. 

34 Usmernenia Komisie pre rok 2019 k finančným opravám v prípade nezrovnalostí 
vo verejnom obstarávaní v prílohe k rozhodnutiu Komisie zo 14.5.2019, ktorým sa stanovujú 
usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky 
financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania, C(2019) 3452. 
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Toto rozdelenie nám umožňuje čo najefektívnejšie určiť, či sú zistené významné 
chyby rozšírené. 

Ako hodnotíme systémy a podávame správy o výsledkoch 

22) Komisia, iné inštitúcie a orgány EÚ, orgány členských štátov, prijímateľské krajiny 
a regióny zriaďujú systémy na riadenie rizík pre rozpočet a dohľad 
nad správnosťou transakcií a jej zaistenie. Preskúmavanie týchto systémov je 
užitočné na to, aby sa určili oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť. 

23) Na každý okruh VFR vrátane príjmov sa vzťahuje množstvo jednotlivých systémov. 
Výsledky svojej systematickej práce predkladáme spolu s odporúčaniami 
na zlepšenie. 

Ako dospievame k stanoviskám vo vyhlásení o vierohodnosti 

24) Svoju prácu plánujeme tak, aby sme získali dostatočné, relevantné a spoľahlivé 
audítorské dôkazy pre svoje stanovisko o správnosti transakcií, na ktorých je 
založená konsolidovaná účtovná závierka EÚ. Táto práca je témou kapitol 3 až 9. 
Naše stanovisko je uvedené vo vyhlásení o vierohodnosti. Na základe svojej práce 
môžeme zaujať informované stanovisko k otázke, či chyby v súbore prekračujú 
prah významnosti alebo nie. 

25) V prípade, že zistíme významnú chybovosť a stanovíme jej vplyv na audítorské 
stanovisko, musíme určiť, či sú chyby alebo absencia audítorských dôkazov 
„rozšírené“. Uplatňujeme pri tom usmernenie ISSAI 170535 (v súlade s naším 
mandátom rozširujeme platnosť tohto usmernenia aj na otázky zákonnosti 
a správnosti). V prípade, že sú chyby významné a rozšírené, predkladáme záporný 
výrok. 

26) Chyba alebo absencia audítorských dôkazov sa považujú za rozšírené, ak sa podľa 
úsudku audítora neobmedzujú na konkrétne prvky, účty alebo položky finančných 
výkazov (t. j. vyskytujú sa na rôznych účtoch alebo v rôznych testovaných 
transakciách). Aj ak sú takto obmedzené, stále sú rozšírené, ak tvoria alebo môžu 
tvoriť značnú časť finančných výkazov alebo sa týkajú zverejnenia informácií, 
ktoré sú zásadné pre pochopenie finančných výkazov osobami, ktoré ich 
využívajú. 

                                                      
35 ISSAI 1705 – Zmeny stanoviska v nezávislej audítorskej správe. 
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ČASŤ 3 – Audítorské postupy v súvislosti s podvodmi 

27) Identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností v konsolidovanej 
účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právnych 
predpisov EÚ v súvislosti s príslušnými transakciami, či už z dôvodu podvodu alebo 
chyby. 

28) Navrhujeme a vykonávame audítorské postupy prijímané v reakcii na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré predstavujú dostatočný a primeraný základ 
na vyjadrenie stanoviska. Prípady významných nesprávností alebo porušenia 
pravidiel vyplývajúce z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré vznikli 
v dôsledku chýb, pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, úmyselné 
opomenutie, skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej kontroly. 
V takýchto prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie. 

29) Ak máme dôvod na podozrenie, že došlo k podvodnej činnosti, oznámime to 
úradu OLAF, Európskemu úradu pre boj proti podvodom. OLAF zodpovedá 
za vykonanie následného vyšetrovania. Úradu OLAF oznamujeme niekoľko 
prípadov ročne. 

ČASŤ 4 – Súvislosť medzi audítorským stanoviskom k spoľahlivosti účtovnej závierky 
a audítorským stanoviskom k správnosti transakcií 

30) Vydali sme: 

a) audítorské stanovisko ku konsolidovanej účtovnej závierke EÚ za skončený 
rozpočtový rok; 

b) audítorské stanoviská k správnosti príslušných príjmov a príslušných výdavkov. 

31) Naša práca a stanoviská sú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných 
inštitúcií INTOSAI. 

32) Keď audítori vydávajú audítorské stanoviská k spoľahlivosti účtovnej závierky 
aj k správnosti príslušných transakcií, v štandardoch sa uvádza, že modifikované 
stanovisko k správnosti transakcií automaticky nevedie k modifikácii stanoviska 
k spoľahlivosti účtovnej závierky. 
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Kapitola 2 

Rozpočtové a finančné riadenie 
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Úvod 
2.1. V tejto kapitole sa uvádzajú hlavné rozpočtové a finančné záležitosti, ktoré sme 
zistili pri našej práci za rok 2020, rozpočtový rok, v ktorom bol rozpočet EÚ výrazne 
ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. V tejto kapitole informujeme 
aj o rozpočtových a finančných rizikách a výzvach, ktorým môže EÚ čeliť v budúcich 
rokoch. Kapitola je založená na našom preskúmaní rozpočtových údajov VFR na roky 
2014 – 2020, na našej vlastnej práci vykonanej v súvislosti s výročnou správou, 
osobitnými správami, preskúmaniami a stanoviskami, ako aj na dokumentoch 
uverejnených Komisiou a inými zainteresovanými stranami. 
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Rozpočtové a finančné riadenie v roku 
2020 

Rozpočet na rok 2020 sa takmer v plnej miere využil a vo veľkej 
miere sa využili nástroje dostupné na reakciu na pandémiu 
COVID-19 

2.2. V nasledujúcich častiach analyzujeme, ako sa rozpočet EÚ plnil v roku 2020, 
ktorý je posledným rokom viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 20201. 
Analyzujeme aj to, ako EÚ využila kapacitu a flexibilitu rozpočtu na reakciu 
na pandémiu ochorenia COVID-19. 

Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo vysoké 

2.3. Strop stanovený vo VFR na rok 2020 bol vo výške 168,8 mld. EUR pre viazané 
rozpočtové prostriedky2. Rozpočtový orgán schválil v pôvodnom rozpočte 
168,7 mld. EUR na viazané rozpočtové prostriedky. Pozri rámček 2.1. Počas roku 2020 
rozpočtový orgán schválil deväť opravných rozpočtov, z ktorých sedem zmenilo 
výdavkovú stranu rozpočtu EÚ na rok 2020. Viazané rozpočtové prostriedky sa nimi 
zvýšili o 5,2 mld. EUR. Viazané rozpočtové prostriedky sa zvýšili na 173,9 mld. EUR, čo 
je suma presahujúca strop VFR. Prekročenie tohto stropu bolo umožnené použitím 
osobitných nástrojov, ako je Fond solidarity Európskej únie3. Využili sa takmer všetky 
dostupné viazané rozpočtové prostriedky. Viazaná bola suma vo výške 172,9 mld. EUR, 
čo predstavuje 99,5 % celkovej dostupnej sumy. 

                                                      
1 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 

viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884). 

2 COM(2019) 310 final  – Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Technická 
úprava finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND (ESA 2010) (článok 6 
nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020). 

3 Úplný zoznam je v článku 3 ods. 2 a článku 9 – 15 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. 
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2.4. Strop stanovený vo VFR na rok 2020 bol vo výške 172,4 mld. EUR pre platobné 
rozpočtové prostriedky4. Rozpočtový orgán schválil v pôvodnom rozpočte 
153,6 mld. EUR na platobné rozpočtové prostriedky. V priebehu roka 2020 sa 
v opravných rozpočtoch zvýšili platobné rozpočtové prostriedky o 10,5 mld. EUR. 
Platobné rozpočtové prostriedky sa zvýšili na 164,1 mld. EUR, čo je v rámci stropu VFR. 
Využitie dostupných platobných rozpočtových prostriedkov bolo o niečo nižšie: 
161,8 mld. EUR bolo vyplatených, čo predstavuje 98,6 % celkovej dostupnej sumy5. 
Pozri rámček 2.1. Celkové platby v roku 2020 vrátane prenosov a pripísaných príjmov 
predstavovali 173,3 mld. EUR, pričom pozostávali z platieb z konečného rozpočtu 
na rok 2020 vo výške 161,8 mld. EUR, prenosov vo výške 1,6 mld. EUR a pripísaných 
príjmov vo výške 9,9 mld. EUR6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final – Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Technická 

úprava finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND (ESA 2010) (článok 6 
nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020). 

5 Prenesené rozpočtové prostriedky a pripísané príjmy sme z tejto analýzy vylúčili, pretože 
nie sú súčasťou prijatého rozpočtu a vzťahujú sa na ne iné pravidlá. 

6 Pozri konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie – rozpočtový rok 2020, správy 
o plnení rozpočtu a vysvetľujúce poznámky – poznámka 4.3. 
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Rámček 2.1 

Plnenie rozpočtu v roku 2020 

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – rozpočtový rok 2020, správy o plnení 
rozpočtu a vysvetľujúce poznámky – poznámky 4.1 – 4.3 a COM(2019) 310 Technická úprava 
finančného rámca na rok 2020. 

Mnoho zmien v rozpočte EÚ z dôvodu pandémie COVID-19 

2.5. S cieľom rýchlo reagovať na pandémiu ochorenia COVID-19 a poskytnúť
podporu sa použili dva hlavné rozpočtové nástroje: prenosy a opravné rozpočty. 
Prenosy sú pohyby finančných prostriedkov medzi rôznymi oddielmi existujúceho 
rozpočtu. Opravnými rozpočtami sa pripočítavajú alebo odpočítavajú finančné 
prostriedky z pôvodného rozpočtu. Päť z deviatich opravných rozpočtov sa aspoň 
čiastočne týkalo ochorenia COVID-19. Časť opravného rozpočtu považujeme 
za súvisiaci s ochorením COVID-19, keď sa ochorenie COVID-19 spomína v príslušnej 
časti rozhodnutia. Niektoré opravné rozpočty sa týkali uvoľnenia platných pravidiel 
zavedených spoluzákonodarcami EÚ s cieľom uľahčiť využívanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), a tým poskytnúť dodatočnú likviditu 
a mimoriadnu flexibilitu pre výdavky súvisiace s ochorením COVID-197. Napríklad 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 , ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných 
odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
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presuny finančných prostriedkov medzi regiónmi, zrušenie požiadavky sústrediť 
financovanie na konkrétne témy a spolufinancovanie až do výšky 100 % sa stali 
možnými na jeden rok. Od členských štátov sa takisto nevyžadovalo, aby do rozpočtu 
EÚ vrátili 7,6 mld. EUR nevyčerpaných ročných zálohových platieb z fondov EŠIF8 
z predchádzajúceho roka. Tým sa zjednodušilo riadenie pokladnice členských štátov. 

2.6. V rámčeku 2.2 sú uvedené zmeny vo viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkoch na rok 2020 vykonané prostredníctvom presunov a opravných rozpočtov 
schválených rozpočtovým orgánom v členení podľa okruhov VFR. Celková suma 
dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov vložených prostredníctvom 
opravných rozpočtov predstavovala 5,2 mld. EUR, z čoho 3,3 mld. EUR bolo na výdavky 
súvisiace s ochorením COVID-19. Pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, celková 
výška opravných rozpočtov v priebehu roka predstavovala 10,5 mld. EUR, z čoho 
9,4 mld. EUR bolo na výdavky súvisiace s ochorením COVID-19. 

                                                      
v reakcii na koronavírus) (CRII), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (CRII+) a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/872 z 24. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej 
podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19. 

8 Na EPFRV sa neposkytuje ročné predbežné financovanie. 
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Rámček 2.2 

Presuny a opravné rozpočty v reakcii na pandémiu COVID-19 
(mil. EUR) 

 Viazané rozpočtové 
prostriedky 

Platobné rozpočtové 
prostriedky 

Okruhy Presuny* Opravné 
rozpočty*  Presuny*  Opravné 

rozpočty*  

 1. Inteligentný 
a inkluzívny rast -8 -12 -215 5 184 

 
1.a Konkurencieschopnosť 

pre rast a zamestnanosť -8 -12  -263 -9 

 
1.b Hospodárska, sociálna 

a územná súdržnosť   48 5 193 

z toho: 
Finančná likvidita v rámci CRII a CRII+ 

a 100 % financovanie EÚ 
  48 5 100 

 
2. Udržateľný rast: 

prírodné zdroje -1 49 22 799 

z toho: 
Poskytnúť úľavu poľnohospodárom 

prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka 

   750 

 
3. Bezpečnosť a občianstvo -69 3 119 50 2 664 

z toho: 
Financovanie núdzovej podpory v rámci 

Únie prostredníctvom opätovnej 
aktivácie nástroja núdzovej podpory 

 2 700  2 500 

 4. Globálna Európa 202  474 586 

 
5. Administratíva -41  -42  

 9. Osobitné nástroje  133  133 

Spolu 84 3 288 289 9 366 
(*) V čistých sumách. Číselné údaje nie sú vzhľadom na zaokrúhlenie vždy presné. 

Zdroj: EDA na základe rozhodnutí rozpočtového orgánu o opravných rozpočtoch a presunoch 
a údajov prijatých od Komisie. 
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Komisia zatiaľ nezverejnila správy o finančných prostriedkoch EÚ 
použitých na účely súvisiace s ochorením COVID-19 

2.7. S cieľom zvýšiť transparentnosť a vzhľadom na žiadosti Európskeho 
parlamentu9 o informácie začala Komisia interne sledovať finančné prostriedky EÚ 
používané na účely súvisiace s ochorením COVID-19 v prvej polovici roka 2020. Komisia 
zatiaľ nezverejnila správu o výdavkoch súvisiacich s ochorením COVID-19. 

2.8. Ako vyplýva z rámčeka 2.3, podľa nezverejnených informácií, ktoré nám 
Komisia poskytla, boli do konca roka 2020 na účely súvisiace s ochorením COVID-19 
sprístupnené záväzky vo výške 12,9 mld. EUR v rámci priameho a nepriameho riadenia. 
Zistili sme, že približne 0,2 mld. EUR súm súvisiacich s ochorením COVID-19 nebolo 
zahrnutých do záväzkov vo výške 12,9 mld. EUR, ktoré nám Komisia predložila, hoci 
boli v centrálnom účtovnom systéme Komisie označené ako súvisiace s ochorením 
COVID-19. Podľa tých istých nezverejnených informácií, ktoré poskytla Komisia, členské 
štáty prisľúbili alebo zazmluvnili ďalších 34,2 mld. EUR v rámci zdieľaného riadenia, čím 
sa celková suma finančných prostriedkov EÚ poskytnutých na účely súvisiace 
s ochorením COVID-19 zvýšila na 47,1 mld. EUR. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, 
Komisia začala zverejňovať informácie týkajúce sa ochorenia COVID-19 na svojom 
prehľade o koronavíruse10. Nenachádza sa tam prehľad o ročných sumách viazaných 
alebo použitých v súvislosti s ochorením COVID-19. 

                                                      
9 Pozri napríklad stanovisko k usmerneniam pre rozpočtový postup na rok 2022 – oddiel III 

2020/2265(BUI). 

10 Webové sídlo prehľadu o koronavíruse. 
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Rámček 2.3 

Prehľad súm súvisiacich s reakciou na pandémiu COVID-19 do konca 
roka 2020 (mil. EUR) 

Okruhy 

Sumy viazané 
v rámci 

priameho 
a nepriameho 

riadenia 

Sumy 
prisľúbené 

alebo zmluvne 
dohodnuté 

v rámci 
zdieľaného 

riadenia 

 1. Inteligentný a inkluzívny rast 2 558 33 496  

 
1.a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 2 554  

z toho: 
Financovanie výdavkov súvisiacich s programom Erasmus+ 1 402  

Pokrytie výdavkov súvisiacich s programom Horizont 2020 1 150  

 1.b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 4 33 496  

z toho: 
Poskytnúť dodatočnú likviditu členským štátom 

prostredníctvom nevymoženia nevyužitého predbežného 
financovania za rok 2019 (v rámci CRII a CRII+) – 

bez priameho vplyvu na rozpočet 

 7 600 

Podpora 100 % financovania EÚ (CRII/CRII+)  6 209 
Poskytovať úplnú flexibilitu/preprogramovanie (CRII a CRII+)  19 687  

 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje 1 705  

 3. Bezpečnosť a občianstvo 3 035  

z toho: 
Zvýšiť nástroj núdzovej podpory na vakcíny 2 151  

 4. Globálna Európa 7 184  

z toho: 
Preprogramovanie finančných prostriedkov s cieľom pomôcť 

krajinám prostredníctvom nástroja rozvojovej spolupráce 
3 181  

Preprogramovanie finančných prostriedkov s cieľom pomôcť 
krajinám prostredníctvom nástroja európskeho susedstva 2 124  

 5. Administratíva 6  

 9. Osobitné nástroje 133  

Spolu 12 917 34 201  

Zdroj: EDA na základe informácií Komisie. 
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Nesplatené záväzky prekročili 300 mld. EUR 

2.9. Nesplatené záväzky naďalej rástli; do konca roka 2020 dosiahli 303,2 mld. EUR. 
Zvýšenie bolo menšie ako v predchádzajúcich rokoch, čiastočne v dôsledku 
sprístupnenia dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov na boj proti 
pandémii COVID-19. Pozri bod 2.5 a rámček 2.4. 

2.10. Ako sme už uviedli11, jedným z hlavných dôvodov vysokej úrovne 
nesplatených záväzkov je ročný rozdiel vyplývajúci z toho, že úroveň záväzkov je vyššia 
ako suma uskutočnených platieb. V prijatom rozpočte na rok 2021 sú viazané 
rozpočtové prostriedky nižšie než platobné rozpočtové prostriedky. 
V predchádzajúcich rokoch sme poznamenali, že ide o jeden z hlavných spôsobov, ako 
možno znížiť nesplatené záväzky12. 

2.11. Podľa dlhodobých prognóz Komisie13, ktoré nezahŕňajú nástroj Next 
Generation EU (NGEU), by výška nesplatených záväzkov mala zostať na tejto vysokej 
úrovni pomerne stabilná až do roku 2027 (pozri rámček 2.4). Bude to spôsobené najmä 
veľmi malým ročným rozdielom medzi viazanými a platobnými rozpočtovými 
prostriedkami vo VFR na roky 2021 – 2027, čo tak nebolo v dvoch predchádzajúcich 
VFR. Nesplatené záväzky sa však zvýšia, ak budú podobne ako v rokoch 2016 – 2020 
záväzky vysoké a žiadosti o platbu budú nižšie, ako sa očakávalo z dôvodu oneskorení 
pri vykonávaní. 

                                                      
11 Naše rýchle preskúmanie veci č. 5/2019 Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ – Bližší pohľad, 

uverejnené v apríli 2019. 

12 Pozri našu výročnú správu za rok 2018, body 2.18 – 2.21, našu výročnú správu za rok 2017, 
body 2.46 – 2.49 a našu výročnú správu za rok 2016, body 2.32 – 2.39. 

13 COM(2020) 298 final, 30.6.2020, „Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov 
do rozpočtu a z rozpočtu EÚ (2021 – 2025)“ a aktualizácia poskytnutá Komisiou k vplyvom 
záverov Európskej rady zo 17. – 21. júla 2020 na VFR na roky 2021 – 2027. 
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Rámček 2.4 

Nesplatené záväzky, záväzky a platby 

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za roky 2014 až 2020. Pokiaľ ide o prognózy 
do roku 2027: „Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a z rozpočtu EÚ 
(2021 – 2025), COM(2020) 298 final, 30.6.2020“ a aktualizácia poskytnutá Komisiou k vplyvom 
záverov Európskej rady zo 17. – 21. júla 2020 na VFR na roky 2021 – 2027. 

V prípade VFR na roky 2014 – 2020 boli platby nižšie, ako sa 
plánovalo  

2.12. Počas VFR na roky 2014 – 2020 bolo na záväzky v prijatých rozpočtoch
k dispozícii 1 120 mld. EUR, zatiaľ čo strop VFR bol 1 087 mld. EUR. Z dostupných 
viazaných rozpočtových prostriedkov bolo skutočne viazaných 1 082 mld. EUR, 97 %14. 

2.13. Celková výška platieb z rozpočtov EÚ v období 2014 – 2020 predstavovala
983 mld. EUR. Táto suma bola o 19 mld. EUR nižšia ako prijaté rozpočty a približne 
o 44 mld. EUR nižšia ako strop VFR na roky 2014 – 2020. Pozri rámček 2.5. Rozdiel
medzi prijatými záväzkami a uhradenými platbami (99 mld. EUR) je hlavnou príčinou
zvýšenia nesplatených záväzkov v rokoch 2013 až 2020.

14 Prenesené rozpočtové prostriedky, pripísané príjmy a preprogramovanie sme z tejto 
analýzy vylúčili, pretože nie sú súčasťou prijatého rozpočtu a vzťahujú sa na ne iné pravidlá. 
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Rámček 2.5 

Vykonávanie VFR na roky 2014 – 2020 – spolu a stropy 

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za roky 2014 – 2020. 

2.14. Záväzky sa približovali stropu v každom roku obdobia 2014 – 2020
s výnimkou roku 2014 (pozri rámček 2.6). Dôvodom bolo, že rozpočtový orgán sa 
rozhodol výnimočne presunúť viazané rozpočtové prostriedky z roku 2014 do roku 
2015 a nasledujúcich rokov z dôvodu neskorého prijatia VFR a oneskoreného 
schválenia operačných programov. 

2.15. Platobné rozpočtové prostriedky sa v rokoch 2014 a 2015 takmer v plnej
miere použili na uzavretie predchádzajúceho VFR na roky 2007 – 2013 (pozri 
rámček 2.6). V rokoch 2016 až 2020 však boli platby nižšie, ako sa očakávalo, keďže 
členské štáty predložili nižšie žiadosti o EŠIF (s výnimkou EPFRV). Preto celková rezerva 
na platby, ktorou sa automaticky upravuje strop platieb smerom nahor presunutím 
nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
do budúcich rokov15, nebola od roku 2018 do roku 2020 do veľkej miery potrebná. 
Vplyv celkovej rezervy na platby sme analyzovali v našej výročnej správe za rok 201816. 

15 Článok 5  nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec 
na roky 2014 – 2020. 

16 Body 2.12 – 2.16, výročná správa za rok 2018. 
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Rámček 2.6 

Rozpočtované a skutočné výdavky na roky 2014 – 2020 

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za roky 2014 – 2020. 

2.16. Vo VFR sú stropy pre viazané rozpočtové prostriedky špecifikované pre každý
okruh VFR17. V okruhoch VFR „Bezpečnosť a občianstvo“ a „Globálna Európa“ bola 
úroveň prijatých záväzkov vyššia ako stropy VFR. Bolo to spôsobené nepredvídanými 

17 Pozri článok 3 a prílohu k nariadeniu Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020. 
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potrebami, ako je utečenecká kríza18 a COVID-1919. Dodatočné financovanie týchto 
okruhov bolo možné vďaka flexibilite, ktorú poskytujú osobitné rozpočtové nástroje. 
Pozri rámček 2.7. 

Rámček 2.7 

Plnenie rozpočtu za hlavné okruhy VFR na roky 2014 – 2020 

Zdroj: Konsolidovaná ročná účtovná závierka EÚ za roky 2014 – 2020. 

18 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020. 

19 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/538 zo 17. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky. 
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Miera čerpania prostriedkov z EŠIF je nižšia ako miera čerpania 
v predchádzajúcom VFR 

2.17. V roku 2020 sa zmiernili pravidlá oprávnenosti EŠIF pre výdavky súvisiace 
s ochorením COVID-19 a zaviedla sa možnosť 100 % financovania EÚ (CRII a CRII+)20. 
Tieto opatrenia neviedli k výraznému zvýšeniu miery čerpania v roku 2020. Miera 
ročného čerpania finančných prostriedkov EŠIF pridelených členským štátom počas 
VFR na roky 2014 – 2020 sa zvýšila z 12 % v roku 2019 na 15 % v roku 2020. Suma 
vyplatená v roku 2020 bola 72 mld. EUR v porovnaní s 57 mld. EUR v roku 2019. To 
viedlo ku kumulatívnemu čerpaniu VFR na roky 2014 – 2020 na úrovni 55 % ku koncu 
roka 2020. Celkovo bolo do konca roka 2020 vyplatených 256 mld. EUR z celkovo 
pridelených prostriedkov EŠIF vo výške 465 mld. EUR. Do konca roka 2020 bolo 
viazaných všetkých 465 mld. EUR pridelených členským štátom21. 

2.18. Celková ročná miera čerpania v roku 2020, poslednom roku súčasného VFR, 
bola rovnaká ako v roku 2013 (15 %), poslednom roku predchádzajúceho VFR 
na roky 2007 – 2013. Kumulatívna miera čerpania však bola približne o 7 % nižšia ako 
v predchádzajúcom VFR. 45 % (209 mld. EUR) celkovej sumy viazaných finančných 
prostriedkov EŠIF sa má ešte čerpať. Táto suma predstavuje hlavnú časť nesplatených 
záväzkov vo výške 303 mld. EUR na konci roka 2020 (pozri bod 2.9). Poznamenávame 
však, že VFR na roky 2007 – 2013 vo všeobecnosti podliehal pravidlu n+2, zatiaľ čo 
pre VFR na roky 2014– 2020 platí pravidlo n+3. 

2.19. Ako vyplýva z rámčeka 2.8, medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely 
v čerpaní prostriedkov z EŠIF, ktoré im boli pridelené počas VFR na roky 2014 – 2020. 
Napríklad Fínsko vyčerpalo 79 % svojich celkových pridelených prostriedkov, zatiaľ čo 
tri členské štáty, v ktorých bola miera čerpania najnižšia (Taliansko, Chorvátsko 
a Španielsko), čerpali približne len 45 % svojich viazaných súm. Taliansko, Španielsko 
a Poľsko predstavujú takmer 40 % zostávajúcich platieb, ktoré sa majú čerpať: približne 
83 mld. EUR z celkovej zostávajúcej sumy (209 mld. EUR). 

                                                      
20 Tieto zmeny sa čiastočne vzťahujú na EPFRV. Hlavné prispôsobenie EPFRV na krízu 

spôsobenú ochorením COVID-19 však bolo prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 2020/872 
z júna 2020. 

21 Jedinou výnimkou bol operačný program v hodnote 8 mil. EUR, za ktorý nebola dokončená 
zmena v roku 2020, ale v roku 2021. 
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Rámček 2.8 

EŠIF na roky 2014 – 2020: sumy, ktoré sa ešte majú čerpať 

Zdroj: EDA na základe informácií Komisie. 

25 166
5 961

22 089
5 081

8 167
445

5 029
15 619

1 375
743
915

7 481
12 669

398
1 682

9 994
35 685

2 283
9 908
11 016

9 857
1 373

3 200
7 824

1 562
1 475

41
789
788

44 %
45 %
45 %
46 %
46 %
47 %
50 %
50 %
51 %
52 %
53 %
54 %
55 %
55 %
57 %
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
61 %
62 %
62 %
62 %
64 %
65 %
70 %
71 %
77 %
79 %

56 %
55 %
55 %
54 %
54 %
53 %
50 %
50 %
49 %
48 %
47 %
46 %
45 %
45 %
43 %
43 %
42 %
41 %
40 %
39 %
39 %
38 %
38 %
38 %
36 %
35 %
30 %
29 %
23 %

21 %

50 %

63 %
58 %
53 %
50 %
49 %
37 %
69 %
54 %
64 %
57 %
71 %
62 %
61 %
63 %
51 %
68 %
66 %
59 %
60 %
79 %
69 %
79 %
70 %
81 %
67 %
68 %
70 %
76 %

Taliansko
Chorvátsko
Španielsko

Viaceré krajiny
Slovensko

Malta
Bulharsko

Rumunsko
Belgicko
Dánsko

Holandsko
Spojené kráľovstvo

Nemecko
EU spolu

Cyprus
Slovinsko

Česká republika
Poľsko

Lotyšsko
Maďarsko

Francúzsko
Portugalsko

Švédsko
Litva

Grécko
Estónsko
Rakúsko

Luxembursko
Írsko

Fínsko

208 619 mil. EUR 

mil. EUR
zostávajúce 
na čerpanie

Percentuálny podiel
vyčerpaný 

ku koncu roka 2020

Percentuálny podiel
vyčerpaný 

ku koncu roka 2013

Percentuálny podiel
zostávajúci na čerpanie 

ku koncu roka 2020

72



 

2.20. V rámčeku 2.9 je uvedené celkové čerpanie EŠIF v jednotlivých rokoch 
do konca roka 2020. Z predchádzajúcich skúseností vyplýva, že miera čerpania sa 
pravdepodobne zvýši22, ale stále to nemusí stačiť na vyčerpanie všetkých finančných 
prostriedkov. V roku 2014 Komisia zriadila pracovnú skupinu pre lepšie vykonávanie 
programov politiky súdržnosti. Pracovná skupina, ktorá fungovala do konca roka 2015, 
mala podporiť členské štáty, ktoré čelia ťažkostiam pri vykonávaní svojich operačných 
programov, pri využívaní zostávajúcich finančných prostriedkov z obdobia rokov 
2007 – 2013. Prijaté opatrenia viedli k výraznému zvýšeniu čerpania prostriedkov 
členskými štátmi, ktorým bola poskytnutá pomoc, zaznamenali sme však nedostatočné 
zameranie na výsledky23. 

                                                      
22 Osobitná správa č. 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných rokoch 

programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli 
dostatočne zamerané na výsledky, ilustrácia 4. 

23 Osobitná správa č. 17/2018, s. 34. 
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Rámček 2.9 

Ročná miera čerpania prostriedkov z EŠIF za každý členský štát 
v rokoch 2014 – 2020 

Zdroj: EDA na základe informácií Komisie. 
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Riziká a výzvy 

Pri vykonávaní VFR na roky 2021 – 2027 a nástroja NGEU 
existujú riziká a výzvy 

2.21. Pandémia COVID-19 bude mať výrazný vplyv na objem finančných 
prostriedkov, ktoré EÚ vynaloží v budúcich rokoch. Viedla k rýchlemu vytvoreniu 
nástroja Next Generation EU (NGEU), ktorého cieľom je bojovať proti účinkom 
pandémie, zachovať ciele stanovené v politikách EÚ a umožniť členským štátom, aby sa 
stali odolnejšími, udržateľnejšími a lepšie pripravenými na budúcnosť. V období VFR 
na roky 2021 – 2027 bude v rámci nástroja NGEU k dispozícii až 750 mld. EUR (pozri 
rámček 2.10). 

Rámček 2.10 

Z NGEU sa bude financovať nový nástroj na podporu obnovy 
a odolnosti a posilní sa niekoľko výdavkových programov VFR 

 
Pozn.: Všetky sumy sú v cenách z roku 2018. 

Zdroj: EDA na základe informácií Komisie. 
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2.22. Na obdobie 2021 – 2027 budú kombinované finančné prostriedky z nástroja 
NGEU a VFR predstavovať 1 824 mld. EUR (v cenách z roku 2018, 1 074 mld. EUR z VFR 
na roky 2021 – 2027 a 750 mld. EUR z nástroja NGEU). Toto kombinované financovanie 
predstavuje takmer dvojnásobok sumy prostriedkov pridelených z predchádzajúceho 
VFR. Identifikovali sme nasledujúce hlavné riziká a výzvy: 

o riziko oneskoreného začiatku vykonávania fondov zdieľaného riadenia vo VFR 
na roky 2021 – 2027, 

o výzvy týkajúce sa správneho finančného riadenia pri využívaní finančných 
prostriedkov v dôsledku zmien súvisiacich s ochorením COVID-19. 

Riziko oneskoreného začiatku vykonávania fondov zdieľaného riadenia 
vo VFR na roky 2021 – 2027 

2.23. Zastávame názor, že k riziku oneskoreného začiatku vykonávania fondov 
zdieľaného riadenia v rámci VFR na roky 2021 – 2027 prispievajú nasledujúce hlavné 
faktory, ktoré sú podobné tým, ktoré spôsobili oneskorenia vo vykonávaní VFR na roky 
2014 – 2020. Poukázali sme už na niekoľko problémov v posledných rokoch; uvádzame 
ich nižšie. 

Neskoré prijatie právnych predpisov 

2.24. Hoci Komisia navrhla nariadenie pre nový VFR na roky 2021 – 2027 v máji 
2018, prijatý bol až 17. decembra 202024. Nové programové obdobie sa začalo v roku 
2021 bez zavedenia potrebného sektorového legislatívneho rámca pre fondy 
zdieľaného riadenia (okrem EPZF a EPFRV25). Nariadenie, ktorým sa riadia fondy 
zdieľaného riadenia (okrem EPZF a EPFRV), nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
bolo prijaté až 24. júna 2021. 

                                                      
24 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje 

viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027. 

25 Prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, 
ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie 
v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto 
podpory v rokoch 2021 a 2022. 
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2.25. Toto oneskorenie je väčšie ako oneskorenie zaznamenané v predchádzajúcich 
dvoch VFR. Vo výročnej správe za rok 201826 sme odporučili, aby sa právne rámce 
prijali včas, aby mali členské štáty dostatok času na plánovanie svojich programov. 
Nariadenie o spoločných ustanoveniach pre obe obdobia VFR bolo prijaté neskoro: šesť 
mesiacov pred začiatkom obdobia VFR na roky 2007 – 2013 a dva týždne pred 
začiatkom VFR na roky 2014 – 202027. V predchádzajúcich správach sme poznamenali, 
že tieto oneskorenia viedli k neskorému prijatiu operačných programov a k presunu 
nevyužitých viazaných rozpočtových prostriedkov z prvého roka do budúcich rokov28. 
V prípade VFR na roky 2021 – 2027 oneskorené prijatie nariadenia o spoločných 
ustanoveniach výrazne nad rámec toho, čo sa stalo v predchádzajúcich VFR, 
pravdepodobne povedie k ešte neskoršiemu prijatiu operačných programov a k ďalším 
oneskoreniam pri začatí vykonávania. Poznamenávame však, že niekoľko zjednodušení, 
ktoré sa zaviedli, napríklad pokračovanie úloh vnútroštátnych orgánov, môže pomôcť 
urýchliť prijímanie programov, a tým čiastočne skrátiť oneskorenia. 

Urýchlenie čerpania a dodatočná dostupnosť finančných prostriedkov bude vyvíjať 
tlak na administratívne zdroje 

2.26. Ako sa uvádza v bode 2.17, kumulatívna miera čerpania prostriedkov z EŠIF 
na konci roka 2020 bola len 55 %: oveľa nižšia ako v rovnakom čase v predchádzajúcich 
obdobiach VFR (2000 – 2006: 68 %; 2007 – 2013: 62 %). V minulosti sme 
poznamenali29, že vykonávanie VFR na roky 2007 – 2013 sa oneskorilo, pretože členské 
štáty stále využívali záväzky, ktoré boli k dispozícii z predchádzajúceho obdobia. Opäť 
zaznamenávame podobnú situáciu, keď členské štáty majú stále značné sumy, ktoré 
majú čerpať z VFR na roky 2014 – 2020, čo môže oddialiť využívanie záväzkov v rámci 
VFR na roky 2021 – 2027. 

                                                      
26 Pozri výročnú správu za rok 2018, odporúčanie 2.1 písm. c).  

27 Všeobecné nariadenie/NSU bolo prijaté 11.7.2006 pre VFR na roky 2007 – 2013 
a všeobecné nariadenie/NSU bolo prijaté 17.12.2013 pre VFR na roky 2014 – 2020.  

28 Pozri napríklad výročnú správu za rok 2015, bod 2.6. 

29 Osobitná správa č. 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných rokoch 
programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli 
dostatočne zamerané na výsledky, s. 22. 
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2.27. Existuje tiež riziko, že úroveň administratívnych zdrojov potrebných 
na paralelné riadenie týchto fondov nemusí byť k dispozícii, najmä v prvých rokoch 
nového VFR30. Pre znázornenie možno uviesť, že administratívne zdroje Komisie 
a členských štátov budú musieť pokryť: 

o EŠIF vo VFR na roky 2014 – 2020 až do ukončenia, 

o fondy zdieľaného riadenia vo VFR na roky 2021 – 2027, 

o zvýšené pridelené prostriedky pre fondy zdieľaného riadenia z nástroja NGEU 
v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch. 

2.28. Takisto je pravdepodobné, že niektoré časti Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti (RRF) budú spravovať tie isté administratívne zdroje od roku 2021. 

2.29. V minulosti sme upozornili na problémy, ktoré vznikajú, keď sa oprávnené 
obdobia dvoch rôznych programových období politiky súdržnosti prekrývajú31. 
Konkrétne je administratívne zaťaženie na určitý čas výrazne zvýšené. Má to vplyv 
na začiatok nasledujúceho programového obdobia. Poznamenávame, že obdobie 
oprávnenosti na finančné prostriedky podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach sa 
končí v roku 2029, čo umožňuje, aby sa prekrývanie medzi ukončením VFR na roky 
2021 – 2027 a postupným zavádzaním nového VFR skrátilo na dva roky. 

2.30. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ponúka možnosť úplného 
financovania odhadovaných nákladov na národné plány podpory obnovy a odolnosti. 
V prípade fondov zdieľaného riadenia to zvyčajne neplatí32. V prípadoch, keď je 
financovanie k dispozícii buď prostredníctvom fondov zdieľaného riadenia alebo RRF, 
táto možnosť úplnej podpory môže viac zatraktívniť RRF pre členské štáty. Uznávame 
však, že miera podpory nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje výber nástroja 
financovania zo strany členských štátov. 

                                                      
30 Stanovisko č. 6/2020 [podľa článku 287 ods. 4 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ] k návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti [COM(2020) 408], body 32 – 33 a 41, s. 13 a s. 18. 

31 Osobitná správa č. 36/2016 Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti 
súdržnosti a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013, body 129 – 130 a odporúčanie 4. 

32 Stanovisko č. 6/2020, bod 32, s. 13. 
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2.31. Nariadenie o VFR na roky 2021 – 2027 nezahŕňa preskúmanie VFR v polovici 
trvania, ktoré bolo stanovené v pôvodnom legislatívnom návrhu VFR. Poznamenávame 
však, že Komisia sa zaviazala predložiť preskúmanie fungovania VFR na roky 
2021 – 2027, ktoré môže ponúknuť príležitosť na akékoľvek potrebné zmeny. 
V článku 7 nariadenia o VFR sa takisto poskytuje základ pre úpravu stropov VFR, ak sa 
finančné prostriedky v rámci zdieľaného riadenia prijmú neskoro. 

Zmeny súvisiace s ochorením COVID-19 umožňujú rýchle reakcie, 
ale predstavujú aj výzvy pre správne finančné riadenie pri využívaní 
finančných prostriedkov 

2.32. S cieľom pomôcť členským štátom v ich úsilí riešiť negatívne účinky pandémie 
COVID-19 sa zvýšila flexibilita a zjednodušili sa administratívne požiadavky 
na využívanie existujúcich fondov EŠIF (pozri bod 2.5). Hoci tieto opatrenia pomohli 
členským štátom rýchlo reagovať, môžu viesť aj k oslabeniu zavedených systémov 
kontroly, čo môže potenciálne zvýšiť riziko chýb a nezrovnalostí33. V minulosti sme 
upozornili na potrebu minimalizovať riziká z hľadiska dodržiavania predpisov 
a správneho finančného riadenia34. 

                                                      
33 IMF report – Fiscal affairs, august 26, 2020 - COVID-19 Funds in Response to the Pandemic. 

34 EDA 2020/C 159/01 stanovisko č. 3/2020 [podľa článku 287 ods. 4 a článku 322 ods. 1 
písm. a) ZFEÚ] k návrhu 2020/0054(COD) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19. Bod 5, s. 2. 

79

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-covid-19-funds-in-response-to-the-pandemic.ashx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_03/OP20_03_SK.pdf


 

2.33. Obdobie, počas ktorého je k dispozícii financovanie z RRF, je oveľa kratšie ako 
financovanie v rámci fondov zdieľaného riadenia. Obdobie oprávnenosti RRF začalo 
so spätnou platnosťou 1. februára 2020. Konečný termín, do ktorého musia byť 
dosiahnuté čiastkové ciele a cieľové hodnoty, je 31. august 202635. Počas tohto VFR 
prekrývanie rozsahu pôsobnosti a cieľov RRF s inými programami EÚ vytvára riziko 
dvojitého financovania najmä preto, že RRF sa bude vzťahovať na projekty, ktoré sú 
potenciálne oprávnené v rámci iných oblastí politiky, ako sú súdržnosť, doprava, 
energetika a výskum36. Poznamenávame, že Komisia v súčasnosti pracuje na vytvorení 
stratégie kontroly RRF, ktorá zahŕňa hlavné kontroly Komisie týkajúce sa vykonávania 
RRF členskými štátmi. 

Rozpočet EÚ je vystavený finančným rizikám  

Nástroj SURE zvýšil vystavenie rozpočtu EÚ finančným rizikám 

2.34. Celková expozícia rozpočtu EÚ voči podmieneným záväzkom – záväzkom, 
ktoré závisia od konkrétnej budúcej udalosti – sa zvýšila z 90,5 mld. EUR na konci roka 
2019 na 131,9 mld. EUR37 do konca roka 2020, čo predstavuje nárast o 46 %. Bolo to 
takmer úplne v dôsledku zavedenia európskeho nástroja dočasnej podpory 
na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (nástroj SURE)38, ktorý 
do konca roka 2020 pridal objem úverov členských štátov vo výške 39,5 mld. EUR 
(pozri rámček 2.11). Členské štáty si budú môcť požičať až 100 mld. EUR v rámci 
nástroja SURE do roku 2022 na naliehavé účely súvisiace s ochorením COVID-19. 
Do konca roka 2020 si už požičali 39,5 mld. EUR. Tieto úvery sú ručené z rozpočtu EÚ. 
Hoci úvery SURE zvyšujú celkovú expozíciu, súvisiace riziká sa znižujú prostredníctvom 
ochranných opatrení začlenených do nástroja, najmä prostredníctvom systému záruk, 
v rámci ktorého všetky členské štáty dodatočne ručia za riziko znášané rozpočtom EÚ 
až do výšky 25 mld. EUR. 

                                                      
35 Článok 18 ods. 4 bod i) a článok 20 ods. 5 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. 

36 Stanovisko č. 6/2020, bod 6, s. 5. 

37 Konsolidovaná účtovná závierka EÚ za rok 2020, poznámky 4.1.1 a 4.1.2. 

38 Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu 
ochorenia COVID-19. 
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Rámček 2.11 

Expozícia rozpočtu EÚ voči rizikám k 31. decembru 2020 v členení 
podľa kategórií 

 
Zdroj: EDA na základe konsolidovanej účtovnej závierky Európskej únie za rok 2020, 
poznámky 4.1.1 a 4.1.2. 
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2.35. Preskúmali sme správy Komisie o expozícii rozpočtu EÚ voči podmieneným 
záväzkom39. Komisia považovala úroveň expozície rozpočtu EÚ ku koncu roka 2020 
za udržateľnú. V našej výročnej správe za rok 201940 sme analyzovali povahu expozície 
rozpočtu EÚ a dospeli sme k záveru, že expozícia sa na konci roka 2019 mohla 
považovať za udržateľnú. Zavedenie nástroja SURE predstavuje kľúčovú podstatnú 
zmenu rizika, ktoré znáša rozpočet EÚ v roku 2020. 

2.36. V roku 2020 Komisia vypočítala, že ročná expozícia rozpočtu EÚ voči rizikám 
v roku 2021 by predstavovala 14,1 mld. EUR. Neskôr však Írsko a Portugalsko požiadali, 
aby sa splatnosť úverov v celkovej výške 9,7 mld. EUR splatných v roku 2021 
preplánovala na budúce roky41. Tým sa riziko presunulo do budúcich rokov a ročné 
riziko pre rozpočet EÚ sa v roku 2021 znížilo na 4,4 mld. EUR. V roku 2020 dosahovalo 
ročné riziko výšku 4,5 mld. EUR. 

Nástroj NGEU bude mať významný vplyv na celkovú expozíciu od roku 
2021 

2.37. Nástroj NGEU umožní EÚ konať rýchlo a rázne. Výrazne však zvýši celkovú 
expozíciu rozpočtu EÚ až o 750 mld. EUR (v cenách z roku 2018) v nadchádzajúcich 
rokoch. Pozri rámček 2.12. Konkrétne sa poskytne 390 mld. EUR vo forme grantov 
a rozpočtových záruk a až 360 mld. EUR sa poskytne členským štátom vo forme 
pôžičiek. Komisia si požičia potrebné finančné prostriedky na finančných trhoch v mene 
EÚ; za toto požičiavanie sa bude ručiť z rozpočtu EÚ. To by mohlo zvýšiť celkovú 
expozíciu až na 940 mld. EUR. V dôsledku toho bude Komisia čeliť výzve zvýšiť svoje 
                                                      
39 COM(2020) 677 – Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zárukách krytých 

všeobecným rozpočtom – Situácia k 31. decembru 2019 s pripojeným pracovným 
dokumentom útvarov Komisie SWD(2020) 241; výročná správa o finančnej architektúre EÚ 
za rok 2019 (bod 16 medziinštitucionálnej dohody); COM(2020) 327 – Správa Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu dvoru audítorov o Garančnom fonde 
pre vonkajšie opatrenia a jeho správe v roku 2019, pracovný dokument útvarov Komisie 
SWD(2020) 136; COM(2020) 385 – Report from the Commission to the European 
Parliament, the Council and the Court of Auditors on the management of the guarantee 
fund of the European Fund for Strategic Investments in 2019 and accompanying the 
document, pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2020) 162. 

40 Pozri našu výročnú správu za rok 2019, body 2.22 – 2.34. 

41 COM(2020) 677 – Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zárukách krytých 
všeobecným rozpočtom – Situácia k 31. decembru 2019 s pripojeným pracovným 
dokumentom útvarov Komisie pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2020) 241. 
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administratívne kapacity s cieľom zabezpečiť náležité riadenie väčších transakcií 
na kapitálových trhoch než kedykoľvek predtým vrátane emisie dlhopisov a riadenia 
finančných rizík42. 

Rámček 2.12 

Porovnanie minulej a možnej budúcej celkovej expozície rozpočtu EÚ 

Zdroj: EDA na základe COM(2020) 677 – Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade 
o zárukách krytých všeobecným rozpočtom – Situácia k 31. decembru 2019; pracovný dokument
útvarov Komisie SWD(2020) 241; a príslušné právne predpisy nástrojov NGEU a SURE.

2.38. Celková expozícia neznamená, že všetky tieto finančné prostriedky môžu byť
vyžiadané v priebehu jedného roka. Takisto poznamenávame, že zvýšená expozícia 
spojená s nástrojom NGEU sa má vyvážiť dočasným, osobitným zvýšením stropu 
vlastných zdrojov vo výške 0,6 % HND počas trvania záväzkov vzniknutých v rámci 
nástroja NGEU. 

42 Naše preskúmanie č. 6/2020 – Riziká, výzvy a príležitosti v rámci reakcie hospodárskej 
politiky EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, bod 87. 
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Závery a odporúčania 

Závery 

2.39. V roku 2020 sa takmer v plnej miere využili viazané a platobné rozpočtové 

prostriedky. Rozpočtový orgán EÚ sa rozhodol použiť osobitné nástroje na prijatie 
záväzkov nad rámec stropu VFR. Platby boli v dostatočnej miere v rámci stropu VFR. 
Pozri body 2.3 – 2.4. 

2.40. V reakcii na pandémiu COVID-19 EÚ urýchlene využila rozpočet 
na poskytnutie podpory prostredníctvom presunov a opravných rozpočtov. Celkové 
sumy vo výške 3,3 mld. EUR dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov 
a 9,4 mld. EUR dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov boli vložené 
prostredníctvom opravných rozpočtov pre výdavky súvisiace s ochorením COVID-19. 
EÚ okrem toho uvoľnila existujúce pravidlá, ktorými sa riadia EŠIF, s cieľom umožniť 
členským štátom dodatočnú likviditu a flexibilitu. Pozri body 2.5 – 2.6. 

2.41. Komisia nás informovala, že do konca roka 2020 boli na účely súvisiace 
s ochorením COVID-19 sprístupnené záväzky vo výške 12,9 mld. EUR v rámci priameho 
a nepriameho riadenia. Zistili sme, že približne 0,2 mld. EUR súm súvisiacich 
s ochorením COVID-19 nebolo zahrnutých do týchto záväzkov vo výške 12,9 mld. EUR, 
hoci boli v centrálnom účtovnom systéme Komisie označené ako súvisiace s ochorením 
COVID-19. Podľa Komisie členské štáty prisľúbili alebo zazmluvnili ďalších 
34,2 mld. EUR v rámci zdieľaného riadenia, čím sa celková suma finančných 
prostriedkov EÚ poskytnutých na účely súvisiace s ochorením COVID-19 zvýšila 
na 47,1 mld. EUR. Komisia zatiaľ nezverejnila správu o výdavkoch súvisiacich 
s ochorením COVID-19. Pozri body 2.7 – 2.8. 

2.42. Nesplatené záväzky prekročili 300 mld. EUR Komisia odhadla, že na tejto 
vysokej úrovni zostanú pomerne stabilné do roku 2027 (bez NGEU). Nesplatené 
záväzky sa však zvýšia, ak budú podobne ako v rokoch 2016 – 2020 záväzky vysoké 
a žiadosti o platbu budú nižšie, ako sa očakávalo z dôvodu oneskorení pri vykonávaní. 
Pozri body 2.9 – 2.11. 
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2.43. Vo VFR na roky 2014 – 2020 boli viazané rozpočtové prostriedky takmer 
v plnej miere využité. Platobné rozpočtové prostriedky sa však počas týchto siedmich 
rokov využili menej, ako sa očakávalo od roku 2016, a to z dôvodu oneskorení 
vo vykonávaní EŠIF. Platby zostali celkovo takmer 45 mld. EUR pod stropom VFR 
na roky 2014 – 2020. Pozri body 2.12 – 2.16. 

2.44. Rýchlosť čerpania zaostáva za rýchlosťou predchádzajúceho VFR. Priemerná 
kumulatívna miera čerpania dosiahla len 55 %. Medzi členskými štátmi existujú značné 
rozdiely v čerpaní prostriedkov. Existuje riziko, že sa nevyčerpá všetkých 209 mld. EUR 
z EŠIF, ktoré sú ešte k dispozícii členským štátom. Pozri body 2.17 – 2.20. 

2.45. Oneskorenia pri prijímaní požadovaných právnych predpisov a pomalé 
celkové čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF na roky 2014 – 2020 môžu viesť 
k oneskoreniam vo využívaní fondov zdieľaného riadenia vo VFR na roky 2021 – 2027. 
Hoci opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 pomohli členským štátom rýchlo 
reagovať na pandémiu, existuje riziko, že úroveň administratívnych zdrojov potrebných 
na riadenie výrazného zvýšenia v dôsledku RRF spolu s novým VFR a starým VFR 
nemusí byť dostatočná. Riziko je obzvlášť vysoké v prvých rokoch nového VFR, čo môže 
viesť k ďalším oneskoreniam, oslabeniu systémov kontroly, nezrovnalostiam 
a nesprávnemu finančnému riadeniu. Pozri body 2.21 – 2.33. 

2.46. V dôsledku zavedenia nástrojov NGEU a SURE sa v nadchádzajúcich rokoch 
výrazne zvýši expozícia rozpočtu EÚ, a to až o 940 mld. EUR. To sa plánuje vyvážiť 
zvýšením finančnej kapacity EÚ v dôsledku dočasného zvýšenia stropu vlastných 
zdrojov. Pozri body 2.34 – 2.38. 
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Odporúčania 

Odporúčanie 2.1 – Podávanie správ o finančných prostriedkoch 
EÚ na účely súvisiace s ochorením COVID-19  

S cieľom umožniť ucelené vykazovanie viazaných a vynaložených súm v súvislosti 
s pandémiou COVID-19, vrátane už viazaných alebo zmluvne dohodnutých súm v roku 
2020, by Komisia mala štandardizovať zaznamenávanie rozpočtových výdavkov EÚ 
na účely súvisiace s ochorením COVID-19 a podávať o nich správu rozpočtovému 
orgánu aspoň raz ročne, a to tak dlho, ako sa to bude považovať za potrebné. 

Termín: do konca roka 2021 

Odporúčanie 2.2 – Postupné znižovanie nesplatených záväzkov 

S cieľom postupne znižovať celkovú úroveň nesplatených záväzkov v nadchádzajúcich 
rokoch by Komisia mala analyzovať faktory prispievajúce k vývoju nesplatených 
záväzkov a na základe výsledkov prijať vhodné opatrenia. 

Termín: do konca roka 2023 

Odporúčanie 2.3 – Presadzovanie riadneho využívania 
finančných prostriedkov EÚ 

Vzhľadom na výrazné zvýšenie úrovne a druhov financovania EÚ, ktoré sú k dispozícii 
v nadchádzajúcich rokoch, vrátane súm, ktoré zostali z predchádzajúceho obdobia VFR, 
by Komisia mala zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že vnútroštátnym orgánom bude 
k dispozícii dodatočná poradenská podpora, čím sa členským štátom uľahčí riadne 
využívanie týchto finančných prostriedkov. 

Termín: do konca roka 2022 
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Kapitola 3 

Príjmy 
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Úvod 
3.1. V tejto kapitole predkladáme naše zistenia týkajúce sa príjmov, ktoré zahŕňajú
vlastné zdroje a ostatné príjmy. V rámčeku 3.1 sa nachádza prehľad príjmov v roku 
2020. 

Rámček 3.1 

Príjmy – prehľad za rok 2020(*) 

Celkové príjmy v roku 2020(**): 174,3 mld. EUR 
(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 10). 
(**) Táto suma predstavuje skutočné rozpočtové príjmy EÚ. Suma vo výške 224,0 mld. EUR 
vo výkaze finančných výsledkov je vypočítaná pomocou systému založeného na časovom rozlíšení. 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Vlastný zdroj 
založený na hrubom 

národnom dôchodku
123,0 (70,6 %)

Tradičné vlastné zdroje 
19,9 (11,4 %)

Vlastný zdroj založený 
na dani z pridanej hodnoty 
17,2 (9,9 %)

Príspevky a náhrady 
vyplývajúce z dohôd 
a programov EÚ
8,2 (4,7 %)

Prebytok 
z predchádzajúceho 

roka
3,2 (1,8 %)

Ostatné príjmy
2,8 (1,6 %)

174,3 
mld. EUR 

(mld. EUR)
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Stručný opis 

3.2. Väčšina príjmov (92 %) pochádza z troch kategórií vlastných zdrojov1: 

a) vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku (HND) tvorí 70,6 % 
príjmov EÚ a využíva sa na vyrovnanie rozpočtu EÚ po výpočte príjmov 
zo všetkých ostatných zdrojov. Každý členský štát prispieva proporcionálne podľa 
svojho HND; 

b) tradičné vlastné zdroje (TVZ) tvoria 11,4 % príjmov EÚ. Zahŕňajú clá z dovozu, 
ktoré vyberajú členské štáty. Do rozpočtu EÚ ide 80 % celkovej sumy. Členské 
štáty si ponechávajú zvyšných 20 % na pokrytie nákladov spojených s výberom; 

c) vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) tvorí 9,9 % príjmov EÚ. 
Príspevky z tohto vlastného zdroja sa počítajú na základe jednotnej sadzby 
uplatnenej na harmonizované vymeriavacie základy DPH členských štátov. 

3.3. Príjmy zahŕňajú aj sumy z iných zdrojov. Najvýznamnejšími spomedzi týchto 
zdrojov sú príspevky a náhrady podľa dohôd a programov EÚ (4,7 % príjmov EÚ), 
napríklad príjmy vyplývajúce z overenia súladu EPZF a EPFRV a príspevky krajín mimo 
EÚ na programy a činnosti EÚ2. 

                                                      
1 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2014/335 z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov 

Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), článok 2. 

2 Pozri preskúmanie č. 3/2021 – Finančné príspevky krajín mimo EÚ pre EÚ a členské štáty. 
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Rozsah auditu a audítorský prístup 

3.4. Uplatniac audítorský prístup a metódy opísané v prílohe 1.1 sme na základe 
posúdenia vybraných kľúčových systémov, ktoré bolo doplnené testovaním transakcií, 
získali uistenie ohľadom nášho audítorského výroku k príjmom. Naším cieľom bolo 
prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to opísané v prílohe 1.1. 
Za oblasť príjmov v roku 2020 sme preskúmali: 

a) vzorku 55 príkazov na vymáhanie vystavených Komisiou, ktorá bola navrhnutá 
tak, aby reprezentovala všetky zdroje príjmov; 

b) systémy Komisie: 

i) na zabezpečenie toho, aby boli údaje členských štátov o HND a DPH 
vhodným základom pre výpočet a výber príspevkov z vlastných zdrojov3; 

ii) na riadenie TVZ a zabezpečenie toho, aby mali členské štáty efektívne 
systémy na výber a vykazovanie správnych súm TVZ a ich sprístupnenie; 

iii) na správu pokút a sankcií; 

iv) na výpočet súm vyplývajúcich z korekčných mechanizmov; 

c) účtovné systémy pre TVZ v troch členských štátoch (Španielsko, Francúzsko 
a Holandsko) vybraných na základe sumy cla, ktoré vybrali, a nášho vlastného 
posúdenia rizík; 

d) spoľahlivosť informácií o správnosti, ktoré sa uvádzajú vo výročných správach 
o činnosti GR BUDG a Eurostatu. 

                                                      
3 Vychádzali sme z odsúhlasených údajov o HND a harmonizovaných vymeriavacích základov 

DPH zostavených členskými štátmi. Štatistiky ani údaje, ktoré poskytla Komisia a členské 
štáty, sme priamo netestovali. 
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3.5. V prípade colných poplatkov existuje riziko, že ich dovozcovia vnútroštátnym 
colným orgánom buď nedeklarujú, alebo ich deklarujú nesprávne. Na tzv. výpadok 
ciel4, t. j. uniknuté sumy, ktoré neboli zachytené v účtovných systémoch TVZ členských 
štátov, sa nevzťahuje naše audítorské stanovisko k príjmom. Keďže však výpadok ciel 
môže ovplyvniť výšku cla stanovenú členskými štátmi, už druhý rok po sebe sme 
posudzovali opatrenia EÚ prijaté na zníženie tohto výpadku a zmiernenie rizika 
neúplnosti TVZ. 

3.6. Pri tom sme preskúmali výsledky následných inšpekcií Komisie týkajúcich sa 
TVZ, pri ktorých Komisia kontrolovala stratégie colných kontrol členských štátov 
zamerané na riešenie rizika podhodnotenia dovozu5. Využili sme aj výsledky 
prezentované v našej nedávnej osobitnej správe o colných kontrolách6, v ktorej sme 
analyzovali, či nový rámec riadenia rizík zavedený Komisiou v spolupráci s členskými 
štátmi zaisťuje jednotné uplatňovanie colných kontrol tak, aby boli ochránené finančné 
záujmy EÚ. 

  

                                                      
4 Rozdiel medzi teoretickou výškou dovozného cla, ktoré sa má vybrať pre ekonomiku ako 

celok, a skutočne vybratým dovozným clom. 

5 Pozri tiež bod 3.14 našej výročnej správy za rok 2019. 

6 Pozri osobitnú správu č. 4/2021 – Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni 
presadzovaniu finančných záujmov EÚ. 
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Správnosť transakcií 
3.7. V tejto časti uvádzame naše pripomienky k správnosti príjmových transakcií. 
Záver o správnosti transakcií, na ktorých je založená účtovná závierka EÚ, vychádza 
z nášho posúdenia systémov Komisie na výpočet a výber príjmov7. Z preskúmania 
vzorky 55 príkazov na vymáhanie vyplynulo, že žiadny z nich neobsahoval vyčísliteľnú 
chybu. Prehľad výsledkov testovania transakcií je uvedený v prílohe 3.1. 

  

                                                      
7 Pozri bod 10 v prílohe 1.1. 
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Preskúmanie zložiek systémov 
vnútornej kontroly 
3.8. Ako je vysvetlené v bode 3.4, vybrali sme a preskúmali sme niekoľko systémov. 
Pripomienky k týmto systémom nemajú vplyv na náš celkový výrok bez výhrad 
o správnosti príjmov EÚ (pozri kapitolu 1). Poukazujeme v nich však na pretrvávajúce 
nedostatky v účinnosti systémov kontroly na úrovni Komisie i členských štátov, 
z ktorých najvýznamnejšie majú vplyv na to, ako Komisia uzatvára svoj cyklus 
overovania HND, a na spoľahlivosť výkazov TVZ v Holandsku. 

Ak sa údaje o HND ponechajú otvorené po dobu desiatich 
rokov, vyvoláva to rozpočtovú neistotu 

3.9. V rámci viacročného cyklu overovania HND Komisia skúma, či sú postupy, ktoré 
členské štáty používajú na zostavenie svojich národných účtov, v súlade s rámcom ESA 
20108 a či sú údaje o HND porovnateľné, spoľahlivé a úplné9. V roku 2020 Komisia 
uzavrela cyklus overovania údajov o HND pre vlastné zdroje od roku 201010 za všetky 
členské štáty okrem Francúzska. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich rokoch11, 
v prípade Francúzska sa overovanie oneskorilo pre neuspokojivý opis postupov 
na zostavovanie údajov v súpise k HND. Tento stav vyvoláva neistotu v súvislosti 
s výpočtom budúcich príspevkov Francúzska i ostatných členských štátov. 

                                                      
8 ESA 2010 (Európsky systém národných a regionálnych účtov) je medzinárodne kompatibilný 

účtovný rámec EÚ. Používa sa na systematický a podrobný opis hospodárstva. Pozri 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1). 

9 Pozri článok 5 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii 
hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) (Ú. v. EÚ L 181, 
19.7.2003, s. 1). Bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 
z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým 
sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 1287/2003 (nariadenie o HND), pozri najmä článok 5 ods. 2. (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, 
s. 19). 

10 S výnimkou Chorvátska, pri ktorom obdobie, počas ktorého údaje zostávajú otvorené, 
začína od roku 2013. 

11 Pozri bod 4.18 našej výročnej správy za rok 2018 a bod 3.21 našej výročnej správy za rok 
2019. 
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3.10. Po uzavretí cyklu overovania Komisia stanovila veľký počet výhrad k HND 
súvisiacich s konkrétnymi postupmi na zostavovanie údajov v členských štátoch, ktoré 
si vyžadovali zlepšenia12 (pozri prílohu 3.2). S výnimkou výhrady o vplyve globalizácie 
na HND (pozri bod 3.11), umožňujú tieto výhrady vykonať zmeny v štatistických 
údajoch členských štátov po dobu desiatich rokov13. Ako sme informovali už 
v minulosti, výrazne to zvyšuje rozpočtovú neistotu vo vnútroštátnych rozpočtoch, 
pokiaľ ide o príspevok založený na HND14. 

Vplyv globalizácie na HND sa riadne nerieši 

3.11. Pokiaľ ide o výhradu k HND súvisiacu s vplyvom globalizácie, ktorá umožňuje, 
aby údaje zahŕňali presnejší odhad aktív nadnárodných spoločností v oblasti výskumu 
a vývoja15, Komisia skrátila obdobie pre revíziu údajov tak, že za východiskový rok 
pre zmeny stanovila rok 2018. Komisia síce reaguje na ťažkosti členských štátov 
pri získavaní údajov za skoršie roky od nadnárodných spoločností, no takáto výnimka 
oslabuje porovnateľnosť, spoľahlivosť a úplnosť údajov o HND členských štátov 
za obdobie od roku 2010 do roku 2017. Toto obmedzenie nie je v súlade s pravidlami 
EÚ16 pre výpočet vlastného zdroja založeného na HND. 

                                                      
12 Výhrady špecifické pre transakcie a prierezové výhrady, ktorými sa nahrádzajú výhrady 

špecifické pre daný proces. 

13 Právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na výpočet vlastných zdrojov poskytujú možnosť upraviť 
údaje o HND za príslušný rozpočtový rok do roka n + 4. Toto štvorročné pravidlo sa môže 
predĺžiť stanovením výhrady k HND v prípadoch, keď je potrebné zlepšiť kvalitu údajov. 

14 Pozri body 68 – 70 a odporúčanie 2 v osobitnej správe č. 11/2013 – Správne údaje 
o hrubom národnom dôchodku (HND): štruktúrovanejším a lepšie zameraným prístupom by 
sa zlepšila účinnosť overenia Komisiou, a body 4.9 – 4.10 a odporúčanie 1 v našej výročnej 
správe za rok 2014. 

15 Pozri bod 3.20 našej výročnej správy za rok 2019. 

16 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe 
sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND 
a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 
7.6.2014, s. 39), článok 10b ods. 4. 
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Napriek zlepšeniam je počet výhrad k DPH a otvorených bodov 
v súvislosti s TVZ stále vysoký 

3.12. Preskúmali sme proces overovania Komisie zameraný na výpočet základu 
DPH a TVZ a uvádzame prehľad nevyriešených výhrad a otvorených bodov stanovených 
Komisiou v súvislosti so zistenými nedostatkami (pozri prílohu 3.2). V porovnaní 
s minulým rokom sa počet výhrad k DPH zvýšil z 95 na 104 (9 %) a počet otvorených 
bodov v súvislosti s TVZ klesol z 356 na 326 (8 %). Zároveň sme zaznamenali, že členské 
štáty pokročili pri riešení nedostatkov zistených v minulých rokoch, čo viedlo 
k stiahnutiu výhrad a uzavretiu otvorených bodov týkajúcich sa TVZ, no stále existuje 
množstvo nevyriešených nedostatkov. 

V členských štátoch pretrvávajú nedostatky v účtovaní a riadení 
TVZ 

3.13. Preskúmali sme, ako tri členské štáty (Španielsko, Francúzsko a Holandsko) 
zostavujú výkazy vybraného a zatiaľ nevybraného cla17, ako aj ich postupy na správu 
TVZ, ktoré majú uhradiť do rozpočtu EÚ (pozri prílohu 3.3). Posúdenie kľúčových 
systémov vnútornej kontroly členských štátov pre TVZ uvádzame na ilustrácii 3.1. 

                                                      
17 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/194 z 8. februára 2018, ktorým sa 

stanovujú vzory výkazov o stave účtov, pokiaľ ide o nároky na vlastné zdroje, ako 
aj formulár na podávanie správ o nevymožiteľných sumách zodpovedajúcich nárokom 
na vlastné zdroje v zmysle nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 (Ú. v. EÚ L 36, 
9.2.2018, s. 20). 

97

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018D0194&qid=1625128439305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018D0194&qid=1625128439305


 

 

Ilustrácia 3.1 – Posúdenie kľúčových systémov vnútornej kontroly 
pre TVZ vo vybraných členských štátoch 

 
Zdroj: EDA. 

3.14. Vo Francúzsku sme v zostavovaní výkazov TVZ (pri vybraných i zatiaľ 
nevybraných clách) nezistili žiadne významné problémy. V zvyšných dvoch 
preskúmaných členských štátoch sme však zistili, že nedostatky, ktoré sme odhalili 
v minulosti, stále pretrvávajú (pozri rámček 3.2). 

Príspevky TVZ 
v roku 2020

HolandskoFrancúzsko Španielsko

Zostavovanie 
výkazov TVZ

Správa 
vybraného cla

Správa 
nevybraného cla

NeúčinnéVšeobecne účinné Čiastočne účinné

1,7 mld. EUR, 8 % 
celkových TVZ

3,1 mld. EUR, 16 % 
celkových TVZ

1,3 mld. EUR, 7 % 
celkových TVZ
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Rámček 3.2 

Pretrvávajúce nedostatky vo vnútroštátnych systémoch kontroly 
pre zostavovanie výkazov TVZ 

Španielsko 

Vo výročnej správe za rok 201818 sme upozornili, že španielske výkazy vybraného 
cla obsahovali manuálne zápisy, ktoré mali vyrovnať automatické zaúčtovania 
vytvorené IT systémom. Zistili sme, že sumy poskytnuté do rozpočtu EÚ boli 
neoprávneným manuálnym zásahom nesprávne znížené o pol milióna eur. 

Berieme na vedomie, že odhaľovanie a oprava chybných automatických účtovných 
zápisov sa zlepšili, podotýkame však, že keďže sa informačný systém nezmenil, 
riziko nesprávneho zostavenia španielskych výkazov TVZ trvá naďalej. 

Holandsko 

Od roku 201319 sme niekoľkokrát informovali, že nie sme schopní riadne posúdiť 
spoľahlivosť holandských výkazov (vrátane výkazov vybraného a zatiaľ 
nevybraného cla), pretože informačné systémy nám neumožňujú stanoviť 
audítorský záznam (audit trail). Pre tieto obmedzenia informačného systému 
neboli ani vnútroštátne colné orgány schopné poskytnúť uistenie, že náležite 
zmierňovali riziko dvojitých účtovných zápisov na účtoch nevybraného cla 
a že čiastkové platby od dlžníkov boli správne rozdelené medzi TVZ a vnútroštátne 
príjmy. 

Napriek tomu, že nám zástupcovia holandských orgánov v roku 2017 povedali, 
že tieto nedostatky budú do marca 2018 odstránené, o tri roky neskôr stále 
pretrvávajú. 

3.15. V roku 2020 Komisia skúmala do väčšej hĺbky systémy, pomocou ktorých 
vnútroštátne colné orgány zostavujú výkazy TVZ. Z desiatich kontrolovaných členských 
štátov vyhodnotila spoľahlivosť výkazov ako čiastočne uspokojivú v šiestich členských 
štátoch20 a ako celkovo uspokojivú v štyroch21. 

                                                      
18 Pozri bod 4.9 a rámček 4.2 našej výročnej správy za rok 2018. 

19 Pozri bod 2.17 našej výročnej správy za rok 2013 a bod 4.14 našej výročnej správy za rok 
2017. 

20 Bulharsko, Francúzsko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Švédsko. 

21 Česko, Nemecko, Maďarsko a Poľsko. 
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3.16. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch22 sme zistili nedostatky v správe 
stanovených ciel, ktoré ešte neboli vybrané vnútroštátnymi colnými orgánmi. 

3.17. V kontrolovaných členských štátoch sme zistili oneskorenie v oznamovaní 
a/alebo účtovaní colného dlhu (Francúzsko a Holandsko) a v jeho vymáhaní 
(Španielsko, Francúzsko a Holandsko), ako aj oneskorené odpisy nevymáhateľných 
dlhov v účtovníctve (Holandsko). Aj Komisia stále odhaľuje a vykazuje v tejto oblasti 
nedostatky, a to aj napriek tomu, že členským štátom poskytla ďalšie usmernenia, ako 
toto clo spravovať. 

Nedostatok systematického monitorovania údajov o dovoze 
a nedostatočne harmonizované colné kontroly na úrovni EÚ 

3.18. V osobitnej správe z roku 2021 o colných kontrolách sme konštatovali, 
že Komisia systematicky nevykonáva analýzy údajov o každom dovoze do EÚ platné 
pre celú EÚ s cieľom odhaľovať finančné riziká v colnej oblasti23. Potvrdzuje to aj naša 
kontrola prijatia následných opatrení na základe odporúčaní, ktoré sme vyjadrili 
vo výročnej správe za rok 2017 (pozri prílohu 3.4). Nedostatočné monitorovanie 
údajov o dovoze na úrovni EÚ znižuje účinnosť riadenia rizík, na základe ktorého 
členské štáty vyberajú dovozné vyhlásenia, ktoré podrobia colnej kontrole. 

3.19. Hoci sme v osobitnej správe uznali, že rámec Komisie na riadenie rizík je 
dôležitým krokom na dosiahnutie jednotného vykonávania colných kontrol, dospeli 
sme k záveru, že nezabezpečuje dostatočnú harmonizáciu výberu colných vyhlásení 
na kontrolu na úrovni členských štátov tak, aby boli ochránené finančné záujmy EÚ24. 
Hlavným dôvodom sú nedostatky v koncepcii rámca na úrovni EÚ, ktoré členským 
štátom umožňujú výrazne rozdielne spôsoby jeho vykonávania. Zaznamenali sme, 
že Komisia aj naďalej v priebehu následných inšpekcií TVZ v členských štátoch odhaľuje 
nedostatky v jednotlivých národných kontrolných stratégiách zameraných 
na zmiernenie rizika podhodnotenia dovozu a rozdiely medzi týmito stratégiami (pozri 
rámček 3.3). 

                                                      
22 Pozri napríklad bod 3.9 našej výročnej správy za rok 2019, bod 4.10 výročnej správy za rok 

2018 a bod 4.15 výročnej správy za rok 2017. 

23 Pozri osobitnú správu č. 4/2021 – Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni 
presadzovaniu finančných záujmov EÚ, bod 33. 

24 Tamtiež, bod 62. 
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Rámček 3.3 

Kontrolné stratégie členských štátov na riešenie rizika 
podhodnotenia Komisia vyhodnotila ako celkovo stále nedostatočné 

V roku 2018 a 2019 Komisia vykonala vo všetkých členských štátoch v súvislosti 
s TVZ inšpekcie zamerané na stratégie colných kontrol na riešenie rizika 
podhodnotenia dovozu. Z jej posúdenia vyplynulo, že vnútroštátna kontrolná 
stratégia bola čiastočne uspokojivá alebo neuspokojivá v 24 z 28 členských 
štátoch25. Pri následných inšpekciách Komisie v rokoch 2019 a 2020, ktoré sme 
preskúmali, sa ukázalo, že tri členské štáty a Spojené kráľovstvo svoju kontrolnú 
stratégiu zlepšili (z hodnotenia „neuspokojivá“ na hodnotenie „čiastočne 
uspokojivá“). Celkovo je však tento stav stále nedostatočný. 

 
Zdroj: EDA, na základe správ Komisie z inšpekcií TVZ. 

  

                                                      
25 Pozri body 3.13 a 3.14 našej výročnej správy za rok 2019. 
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Výročné správy o činnosti 
3.20. Informácie uvedené vo výročných správach o činnosti za rok 2020, ktoré 
uverejnilo GR BUDG a Eurostat, vo všeobecnosti potvrdzujú naše zistenia a závery. 
Vo výročnej správe o činnosti GR BUDG sa však nespomínajú nedostatky, ktoré sme 
zistili v súvislosti so zostavovaním výkazov vybraného a zatiaľ nevybraného cla na účely 
TVZ v Holandsku (pozri rámček 3.2). 

3.21. Už piaty rok po sebe GR BUDG ponechalo výhradu, že sumy TVZ prevedené 
do rozpočtu EÚ sú nepresné z dôvodu podhodnotenia dovozu textilu a obuvi z Číny 
v období 2011 až 2017. Výhrada bola po prvýkrát stanovená v roku 2016, keď sa 
vyčíslili straty TVZ, ktoré možno pripísať Spojenému kráľovstvu, a následne bola v roku 
2018 bez vyčíslenia rozšírená aj na ďalšie členské štáty. 

3.22. V súvislosti s konaním Komisie vo veci nesplnenia povinnosti proti Spojenému 
kráľovstvu, ktoré sa týka strát TVZ v dôsledku podhodnotenia dovozu z Číny, sa 
očakáva rozsudok Súdneho dvora Európskej únie. Posledným krokom bolo 
pojednávanie Súdneho dvora 8. decembra 2020. Celkové potenciálne straty v súvislosti 
s touto výhradou, ktoré sú v účtovnej závierke Európskej únie za rok 2020 zaúčtované 
ako pohľadávka, predstavujú 2,1 mld. EUR istiny. Pre veľký podiel odhadovaného cla 
pochádzajúceho až z roku 2011, ktoré nebolo poskytnuté, boli zaúčtované aj úroky 
vo výške 1,6 mld. EUR. 

  

102



 

 

Záver a odporúčania 

Záver 

3.23. Celkovo z audítorských dôkazov vyplýva, že chybovosť v oblasti príjmov 
nebola významná. Systémy týkajúce sa príjmov, ktoré sme preskúmali, boli 
vo všeobecnosti účinné. Avšak hlavné vnútorné kontroly TVZ, ktoré sme posudzovali 
v niektorých členských štátoch, a uzavretie cyklu overovania HND, ktoré sme 
overovali v Komisii, boli pre pretrvávajúce nedostatky len čiastočne účinné (pozri 
body 3.9 – 3.17). 

3.24. Takisto sme zistili aj vážne nedostatky v kontrolách členských štátov 
na zníženie výpadku ciel, ktoré si vyžadujú riešenie zo strany EÚ. Tieto nedostatky 
nemajú vplyv na naše audítorské stanovisko k príjmom, pretože sa netýkajú transakcií, 
na ktorých je založená účtovná závierka, ale rizika, že TVZ sú neúplné. V našej nedávnej 
osobitnej správe o colných kontrolách sme odporučili zlepšenia v tejto oblasti26 (pozri 
body 3.18 a 3.19). 

Odporúčania 

3.25. V prílohe 3.4 sa nachádzajú zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
dvoch odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2017 a dvoch 
odporúčaní uvedených vo výročnej správe za rok 2018, ktoré mali byť vykonané 
do konca roka 2020. Komisia vykonala jedno odporúčanie vo väčšine ohľadov a jedno 
odporúčanie v niektorých ohľadoch. 

3.26. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 
predkladáme nasledovné odporúčania. 

                                                      
26 Pozri osobitnú správu č. 4/2021 – Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni 

presadzovaniu finančných záujmov EÚ, odporúčanie 1 – Zlepšiť jednotné uplatňovanie 
colných kontrol, a odporúčanie 2 – Vytvoriť a zaviesť plnohodnotnú analytickú 
a koordinačnú kapacitu na úrovni EÚ. 
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Odporúčanie 3.1 – Preskúmať a aktualizovať spôsob overovania 
s cieľom skrátiť dobu, počas ktorej zostávajú údaje o HND 
otvorené 

Odporúčame, aby Komisia preskúmala a aktualizovala spôsob, akým bude v budúcich 
viacročných cykloch overovať údaje členských štátov o HND, aby sa proces ešte viac 
zefektívnil a skrátilo sa obdobie, počas ktorého zostávajú údaje o HND po konci cyklu 
otvorené. 

Termín: do konca roku 2024 (koniec súčasného cyklu overovania) 

Odporúčanie 3.2 – Potreba ďalších opatrení, ktorými sa náležite 
vyrieši vplyv globalizácie na HND 

a) Odporúčame, aby Komisia v spolupráci so štatistickými úradmi členských štátov 
naďalej zlepšovala zachytávanie globalizácie v národných účtoch, a vyriešila tak 
výhradu k HND v tejto oblasti za obdobie od roku 2018. 

b) Ak by sa účinok zrušenia tejto výhrady na národné účty medzi členskými štátmi 
výrazne líšil, Komisia by mala prehodnotiť kvalitu údajov o HND 
z predchádzajúcich rokov, aby mohla informovať rozpočtový orgán o možných 
dôsledkoch revidovaných štatistických údajov pre príjmový rozpočet od roku 
2010. 

Termín: do polovice roka 2023 

Odporúčanie 3.3 – Spoľahlivosť holandských výkazov TVZ 

Odporúčame, aby Holandsko zabezpečilo spoľahlivé mesačné a štvrťročné výkazy TVZ 
tým, že zo svojho colného IT systému odstráni súčasné nedostatky týkajúce sa 
chýbajúceho audítorského záznamu, rizika dvojitých zápisov a nesprávneho rozdelenia 
čiastkových platieb. 

Termín: do konca roku 2022 
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Prílohy 

Príloha 3.1 – Výsledky testovania transakcií v oblasti príjmov 

  

2020 2019 

  
  

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY 

  
  

Celkový počet transakcií 55 55 

    
ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB 

   

Odhadovaná chybovosť 
Bez 

významných 
chýb 

Bez 
významných 

chýb 

    
Zdroj: EDA. 
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Príloha 3.2 – Počet nevyriešených výhrad k HND, výhrad k DPH 
a otvorených bodov v súvislosti s TVZ podľa členských štátov 
k 31. 12. 2020 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie27. 

27 Údaje o výhradách k HND predstavujú len výhrady špecifické pre transakcie, ktoré sa týkajú 
údajov zostavených od roku 2010 v konkrétnych položkách národných účtov v dotknutých 
členských štátoch. Ďalej päť prierezových výhrad sa týka každého členského štátu 
a Spojeného kráľovstva, jedna výhrada k HND týkajúca sa procesov sa vzťahuje na údaje 
Spojeného kráľovstva o HND za obdobie 2016 – 2020 a jedna všeobecná výhrada sa týka 
Francúzska. 
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Príloha 3.3 – Proces vypracúvania výkazov ciel (vybraných 
a zatiaľ nevybraných) na účely TVZ a ich zápis do účtovnej 
závierky a rozpočtu EÚ 

Zdroj: EDA, na základe súčasnej legislatívy a pravidiel EÚ. 
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Členské štáty
Stanovujú, zaúčtujú na účty a vyberajú clá

Predkladajú správy Komisii 

Hospodárske subjekty
Predkladajú dovozné colné vyhlásenia vnútroštátnym colným orgánom

Platia všetky splatné clá
Dovážajú tovar na trh EÚ

Štvrťročný výkaz
zatiaľ nevybraného cla

Členské štáty
Prijímajú všetky potrebné opatrenia 

na zabezpečenie vymáhania dlhu
Spravujú clá, ktoré ešte neboli vybrané

Účtovná závierka EÚ
Zaznamenané v účtovnej závierke ako 

príjmy, ktoré majú byť prijaté 
(pohľadávky)

Mesačný výkaz
vybraného cla

Členské štáty
Platia 80 % vybraného cla (TVZ)

do rozpočtu EÚ

Účtovná závierka a rozpočet EÚ
Zaznamenané v účtovnej závierke ako 

prijaté príjmy
Príspevok do ročného rozpočtu EÚ 

V rozsahu vyhlásenia o vierohodnosti 



 

 

Príloha 3.4 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní v oblasti príjmov 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Komisii odporúčame: 
TVZ 
Odporúčanie 1: 
do konca roku 2020 zlepšiť monitorovanie dovozných 
tokov vrátane častejšieho využívania techník hĺbkovej 
analýzy údajov s cieľom analyzovať neobvyklé pohyby 
a ich príčiny a pohotovo konať, aby sa zabezpečilo 
sprístupnenie dlžných súm TVZ. 

  X    

Vlastný zdroj založený na DPH 
Odporúčanie 2: 
do konca roku 2019 prehodnotiť súčasný rámec kontroly 
a lepšie doložiť jeho uplatňovanie pri overovaní výpočtov 
členských štátov týkajúcich sa vážených priemerných 
sadzieb na účely harmonizovaných vymeriavacích 
základov DPH. 

 X     
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 1: 
do konca roku 2020 zaviesť štruktúrovanejšie a lepšie 
zdokumentované posúdenie rizík pre jej plánovanie 
kontrol TVZ vrátane analýzy úrovne rizika každého 
členského štátu a rizík v súvislosti so zostavovaním účtov 
A a B. 

  X    

Odporúčanie 2: 
do konca roku 2020 zintenzívniť rozsah svojich mesačných 
a štvrťročných kontrol výkazov TVZ z účtov A a B 
vykonávaním podrobnejšej analýzy neobvyklých zmien 
s cieľom zabezpečiť okamžitú reakciu na potenciálne 
odchýlky. 

  X    

Zdroj: EDA. 

Poznámky k našej analýze dosiahnutého pokroku: 

Výročná správa za rok 2017 

Odporúčanie 1: 

Komisia (GR BUDG) v súčasnosti monitoruje trendy v podhodnocovaní v členských štátoch pomocou databáz THESEUS a Surveillance II. V decembri 2020 GR BUDG vytvorilo 
nový tím pre analýzu údajov, ktorý má poskytovať podklady k rozhodovaniu v oblasti ciel a pre stratégiu presadzovania dodržiavania právnych predpisov. Jeho úlohy, 
frekvenciu analýzy údajov a jej využitie však ešte treba vymedziť. 
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Komisia (GR TAXUD) začala vytvárať niekoľko nástrojov, ktoré zlepšia analýzu údajov o dovozných tokoch. Domnieva sa však, že monitorovanie týchto tokov sa významne 

nezlepší, kým nebude sprevádzkovaná databáza Surveillance III28, čo sa očakáva až v januári 2023. 

V roku 2019 útvary Komisie (GR BUDG, GR TAXUD a OLAF) združili svoje zdroje, aby zrealizovali pilotný projekt s názvom Spoločná analytická kapacita, ktorého cieľom bolo 
posúdiť využitie techník hĺbkovej analýzy údajov (data mining) a analýzy údajov. V súčasnosti sa podnikajú kroky nadväzujúce na toto opatrenie. 

V septembri 2020 Komisia uverejnila svoj akčný plán EÚ v oblasti colníctva (na obdobie 2020 –2024), v ktorom sa opisuje zámer rozvíjať analýzu údajov na úrovni EÚ. Boli 
sme informovaní, že Komisia predpokladá, že naše odporúčanie v plnej miere zohľadní do konca roku 2022. 

Odporúčanie 2: 

Komisia (GR BUDG) prepracovala kontrolné postupy na overovanie výpočtov váženej priemernej sadzby DPH, ktoré vykonávajú členské štáty. Zlepšila sa transparentnosť, 
vysledovateľnosť i kontinuita kontrol. Zistili sme však, že posúdenie vplyvu možných nedostatkov v národných účtoch (na ktoré sa vzťahujú všeobecné výhrady k HND) 
na výpočet váženej priemernej sadzby nie je riadne doložené. 

Výročná správa za rok 2018 

Odporúčanie 1: 

Vítame ďalšiu formalizáciu posúdenia rizík, ktorú Komisia (GR BUDG) zaviedla pre svoje plánovanie inšpekcií TVZ. Zistili sme však, že rámec posudzovania rizík stále 
neumožňuje zobraziť posúdenie miery rizika každého členského štátu. Tematické oblasti vybrané na inšpekcie TVZ nie sú zatiaľ založené na širšom posúdení rizík v oblasti 
cla, a to sa týka aj ich vplyvu a pravdepodobnosti. 

Odporúčanie 2: 

Rozsah mesačných a štvrťročných kontrol výkazov vybraného a zatiaľ nevybraného cla (účty A a B), ktoré slúžia na odhaľovanie neobvyklých trendov, nebol rozšírený 
v súlade s naším odporúčaním. Aj naďalej sa v zásade obmedzuje na kontroly konzistentnosti mesačných a štvrťročných výkazov TVZ. Na základe analýzy týchto výkazov sa 
pripravujú aj ročné inšpekcie TVZ. V roku 2020 začala Komisia (GR BUDG) vykonávať ad hoc inšpekcie a dokladové audity, ktorými reaguje na vznikajúce trendy ovplyvňujúce 
správu TVZ, ako sú riziká súvisiace s podhodnoteným dovozom v niektorých členských štátoch. 

                                                      
28 Pozri rámček 3.2 v našej výročnej správe za rok 2019. 
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Kapitola 4 

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 
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Úvod 
4.1. V tejto kapitole uvádzame zistenia týkajúce sa podokruhu 1a viacročného
finančného rámca „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ (VFR1a). 
V rámčeku 4.1 sa nachádza prehľad hlavných činností a výdavkov v rámci tohto 
podokruhu v roku 2020. 

Rámček 4.1 

VFR1a „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ – prehľad 
za rok 2020 

Iné opatrenia 
a programy 
3,4 (14,1 %)

Kozmický priestor 
1,6 (6,5 %)

Doprava a energetika 
2,4 (10,2 %)

Vzdelávanie, odborná 
príprava, mládež a šport 
3,1 (12,8 %)

Výskum 
13,6 (56,4 %)

Konkurencieschopnosť 
24,1 

(13,9 %)

Platby v roku 2020 ako podiel rozpočtu EÚ a rozdelenie

(mld. EUR)

173,3
mld. EUR

113



(*) V súlade s harmonizovanou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, 
bod 11). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Stručný opis 

4.2. Programy financované v rámci podokruhu „Konkurencieschopnosť pre rast
a zamestnanosť“ sú rôznorodé a ich cieľom je rozvíjať inkluzívnu spoločnosť, 
podnecovať výskum, vývoj a inovácie a vytvárať pracovné miesta v EÚ. 

4.3. Hlavnými programami v tejto oblasti sú Horizont 20201 (H2020) pre výskum
a inováciu (a jeho predchodca siedmy rámcový program – 7. RP2) a Erasmus+ 
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Do VFR1a patria aj veľké projekty 
v oblasti infraštruktúry, ako je vesmírny program Galileo (globálny navigačný satelitný 
systém EÚ) a EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie), ako 
aj príspevok EÚ pre medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) 
a Nástroj na prepájanie Európy (NPE). Do VFR1a patria tiež finančné nástroje, ako je 
Európsky fond pre strategické investície (EFSI). 

4.4. Väčšinu výdavkov na tieto programy riadi priamo Komisia, aj prostredníctvom
výkonných agentúr, a výdavky majú podobu grantov pre prijímateľov z verejného alebo 

1 Rámcový program pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020 (Horizont 2020). 

2 Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (2007 – 2013). 

priebežné/záverečné platby: 6,3

platby predbežného financovania⁽*⁾: 17,8

zúčtovanie predbežného financovania⁽*⁾: 10,0

spolu: 16,3

spolu: 24,1

0 5 10 15 20 25

Kontrolovaný
súbor

Platby

(mld. EUR)
Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami
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zo súkromného sektora, ktorí sa zúčastňujú na projektoch. Komisia poskytuje 
prijímateľom zálohy pri podpise dohody o grante a prepláca náklady financované 
z prostriedkov EÚ, ktoré prijímatelia vykázali a od ktorých boli odpočítané zálohy. 
Výdavky v rámci programu Erasmus+ riadia väčšinou národné agentúry v mene Komisie 
(približne 80 % grantov). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

4.5. Na základe audítorského prístupu a metód uvedených v prílohe 1.1 sme
za tento podokruh VFR v roku 2020 preskúmali: 

a) vzorku 133 transakcií v súlade s bodom 9 prílohy 1.1. Vzorka bola navrhnutá tak,
aby bola reprezentatívna pre celý rad výdavkov v rámci VFR1a. Pozostávala
z 84 transakcií v oblasti výskumu a inovácií (80 za program Horizont 2020
a 4 za 7. RP) a 49 transakcií v rámci ostatných programov a činností,
predovšetkým Nástroja na prepájanie Európy, programu Erasmus+, finančných
nástrojov a vesmírnych programov. Kontrolovaní prijímatelia mali sídlo
v 22 členských štátoch a Spojenom kráľovstve a piatich štátoch mimo EÚ. Naším
cieľom bolo poskytnúť špecifické hodnotenie tohto podokruhu VFR a prispieť
k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to opísané v prílohe 1.1;

b) informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti Generálneho
riaditeľstva pre výskum a inováciu (GR RTD), Generálneho riaditeľstva
pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) a Výkonnej agentúry
pre inovácie a siete (INEA), ktoré Komisia následne začlenila do svojej výročnej
správy o riadení a výkonnosti);

c) vykonávanie opatrení Komisiou na riešenie problémov, ktoré sme zistili
v predchádzajúcich rokoch v oblasti spoľahlivosti jej ex post auditov týkajúcich sa
správnosti výdavkov v rámci programu Horizont 2020. Na tieto otázky sa
každoročne zameriavame, aby sme v budúcnosti mohli dostupné informácie
o správnosti lepšie využívať.
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Správnosť transakcií 
4.6. Prehľad výsledkov testovania transakcií je uvedený v prílohe 4.1. 
Zo 133 transakcií, ktoré sme preskúmali, 64 (48 %) obsahovalo chyby. Na základe 
37 chýb, ktoré sme vyčíslili, odhadujeme chybovosť na 3,9 %3. V rámčeku 4.2 je 
uvedené rozdelenie nami odhadnutej chybovosti za rok 2020 s rozlíšením transakcií 
v oblasti výskumu a ostatných transakcií. 

Rámček 4.2 

Rozdelenie odhadovanej chybovosti podľa typu chyby 

 
Zdroj: EDA. 

4.7. 7. RP a program Horizont 2020 zostávajú oblasťami s vyšším rizikom a hlavným 
zdrojom chýb, ktoré sme zistili. Vyčísliteľné chyby v dôsledku neoprávnených nákladov 
sme odhalili v 28 z 84 transakcií v oblasti výskumu a inovácií vo vzorke. Tvoria 66 % 
našej odhadovanej chybovosti za tento okruh v roku 2020. 

                                                      
3 Náš výpočet chybovosti je založený na reprezentatívnej vzorke. Uvedený údaj predstavuje 

najlepší odhad. Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je 
v rozmedzí od 1,9 % do 5,8 % (spodná a horná hranica chybovosti). 

7 %

17 %

15 %

27 %

1 %

16 %

2 %

10 %

5 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Neoprávnené nepriame náklady a náklady na subdodávky

Nezákonné/diskriminačné výberové kritériá/kritériá na
vyhodnotenie ponúk stanovené v oznámení o vyhlásení

verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch

Iné neoprávnené priame náklady (DPH, cestovné náklady,
náklady na zariadenie)

Chýbajúce základné podporné dokumenty/nedostatok
audítorských záznamov/nevzniknuté výdavky

Neoprávnené priame osobné náklady

Výskum Iné

66 %
34 %
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4.8. V minulosti sme už informovali o zlepšení koncepcie programov a stratégie 
Komisie v oblasti kontroly pre program Horizont 20204. Niektoré zjednodušenia uľahčili 
prijímateľom situáciu a prispeli k zníženiu rizika chýb. Z výsledkov nášho auditu 
a vlastného odhadu Komisie (pozri bod 4.32) však vyplýva, že chybovosť sa tým 
neznížila pod 2 % prah významnosti. 

4.9. Pokiaľ ide o ostatné programy a činnosti, vyčísliteľné chyby sme zistili 
v deviatich zo 49 transakcií vo vzorke. Patrili k nim: 

a) jeden prípad nezrovnalosti v postupe verejného obstarávania (NPE); 

b) nesplnenie základnej podmienky pre platbu5 (Program európskych služieb 
zamestnanosti); 

c) náklady vzniknuté mimo obdobia oprávnenosti projektu (Európsky štatistický 
program); 

d) neoprávnené náklady na zamestnancov (výskumný program Výskumného fondu 
pre uhlie a oceľ a NPE). 

4.10. Komisia prijala nápravné opatrenia, ktoré priamo ovplyvnilo šesť transakcií 
vo vzorke. Tieto opatrenia boli relevantné pre naše výpočty, pretože znížili nami 
odhadovanú chybovosť za túto kapitolu o 0,12 percentuálneho bodu. V štrnástich 
prípadoch vyčísliteľných chýb na strane konečných prijímateľov sa kontrolnými 
postupmi zavedenými Komisiou nepredišlo chybám, ani neboli odhalené a opravené 
pred schválením výdavkov. Väčšina nezistených chýb sa týkala osobných nákladov. 
Ak by Komisia alebo audítori najatí prijímateľmi6 riadne využili všetky informácie, ktoré 
mali k dispozícii, odhadovaná chybovosť za túto kapitolu by bola nižšia 
o 1,6 percentuálneho bodu. 

                                                      
4 Napríklad v bode 5.13 výročnej správy za rok 2018 a v osobitnej správe č. 28/2018: Väčšina 

opatrení zameraných na zjednodušenie zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila 
život príjemcom, stále však existujú príležitosti na zlepšenia. 

5 Kontrolovaný prijímateľ nepožadoval od budúcich zamestnávateľov uchádzačov 
o zamestnanie písomné vyhlásenie, v ktorom by sa uvádzalo, že politika zamestnanosti 
spoločnosti nepokrýva náklady na sťahovanie. Cieľom tohto vyhlásenia je zabrániť 
dvojitému financovaniu týchto nákladov. 

6 Osvedčenia o finančných výkazoch vydávané audítormi, ktorých najali prijímatelia, sú 
jedným z prvkov kontrolného systému Komisie (pozri bod 4.11). 
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4.11. Pokiaľ ide o výdavky na výskum, audítori, s ktorými uzavreli zmluvy samotní 
prijímatelia, na konci projektu predložia osvedčenia o finančných výkazoch (CFS). Tieto 
osvedčenia majú Komisii pomôcť skontrolovať, či sú náklady vykázané vo finančných 
výkazoch oprávnené. Opakovane sme však informovali o nedostatkoch v týchto 
osvedčeniach7. Zistili sme, že audítori, ktorí osvedčenia predkladali, nezistili desať 
zo štrnástich prípadov zistiteľných vyčísliteľných chýb. 

4.12. Okrem toho určité kategórie jednotkových nákladov, ako sú náklady 
na zabezpečenie nadnárodného prístupu k výskumnej infraštruktúre, zmluvne 
dohodnutí audítori netestujú, keďže Komisia od nich nepožaduje, aby tento typ 
kontroly vykonávali. Zatiaľ čo jednotkové náklady sú obvykle menej náchylné na chyby 
ako náhrada skutočných nákladov, z našich auditov vyplýva, že počet nárokovaných 
jednotiek môže byť i tak nesprávny. Kontrolný systém Komisie teda tieto chyby 
pravdepodobne neodhalí. 

Osobné náklady sú aj naďalej hlavným zdrojom chýb, najmä 
vo výdavkoch na výskum 

4.13. Pravidlá vykazovania osobných nákladov v rámci programu Horizont 2020 
zostávajú aj napriek snahám o zjednodušenie zložité a ich výpočet je stále hlavným 
zdrojom chýb v žiadostiach o preplatenie nákladov. Ako sme informovali v našich 
predchádzajúcich výročných správach8 a v osobitnej správe č. 28/2018, metodika 
na výpočet osobných nákladov sa stala v rámci programu Horizont 2020 v niektorých 
ohľadoch zložitejšou, čím sa zvýšilo i riziko chýb. Z 28 transakcií ovplyvnených chybami 
v našej vzorke transakcií z oblasti výskumu bola v 20 prípadoch, t. j. vo viac než 70 % 
prípadov, nesprávne uplatnená metodika výpočtu osobných nákladov. 

4.14. V predchádzajúcich výročných správach9 sme zdôraznili, že pravidlo, podľa 
ktorého sa musí pri vykazovaní nákladov súvisiacich s nasledujúcim (neukončeným) 
vykazovaným rokom použiť ročná hodinová sadzba z posledného ukončeného 
rozpočtového roka, môže viesť k chybám. Navyše ak zamestnanci pracovali výhradne 
na danom projekte, vytvára toto pravidlo dodatočnú administratívnu záťaž 
pre prijímateľov a má dosah na náklady, ktoré budú preplatené. Do uvedenej 

                                                      
7 Body 5.15 výročnej správy za rok 2018 a bod 4.10 výročnej správy za rok 2019. 

8 Body 5.34 (2017), 5.16 (2018) a 4.11 (2019), a odporúčanie 1 (2017), ktoré doteraz neboli 
plne uskutočnené. 

9 Body 5.17 (2018) a 4.12 (2019). 
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historickej sadzby sa nepremietne zvýšenie platov v nasledujúcom roku. Prijímatelia 
preto často toto pravidlo nedodržiavajú a vykazujú náklady, ktoré im skutočne vznikli 
v neukončenom vykazovanom roku. V roku 2020 sme zistili deväť takýchto prípadov. 

4.15. Prijímatelia nemôžu vykazovať skutočné mzdové náklady za prebiehajúci 
rozpočtový rok, ak nepoužívajú mesačnú hodinovú sadzbu. Z našich auditov však 
vyplýva, že výpočty uplatňované v rámci tejto možnosti, sú príliš zložité, a preto sú len 
zriedka správne. Hlavný problém spočíva v tom, že platby vzniknuté v období dlhšom 
než jeden mesiac (napr. príspevok na dovolenku a trinásty plat) sú prideľované 
k mesiacom, v ktorých boli skutočne zarobené. Prijímatelia robia v tomto prideľovaní 
často chyby, a tým skresľujú mesačné sadzby. 

4.16. K ďalším, menej častým chybám v osobných nákladoch patrilo použitie 
teoretických mzdových nákladov namiesto skutočných údajov, neoprávnené mzdové 
položky, neoprávnené hodiny odpracované mimo obdobia oprávnenosti projektov 
a nesprávne vykazovanie nákladov na zamestnancov vyslaných od prepojených tretích 
strán. 

4.17. Pokiaľ ide o zaznamenávanie času, vďaka zjednodušeniam, ktoré Komisia 
zaviedla v programe Horizont 2020, sme zistili menej prípadov nedodržania formálnych 
požiadaviek. Pri kontrole pracovných výkazov na základe záznamov o absenciách 
a štátnych sviatkoch sme však zistili, že v mnohých prípadoch zamestnanci stále 
uvádzali hodiny odpracované na financovaných projektoch počas neprítomnosti, 
štátnych sviatkov a víkendov. Slabá kvalita systémov zvyšuje riziko, že súvisiace 
záznamy o čase sú nespoľahlivé a vykázané náklady nadhodnotené. V jednom prípade 
prijímateľ nepredložil žiadne časové výkazy, a preto sme vyhodnotili všetky jeho 
osobné náklady ako neoprávnené. 

Problémy so subdodávkami 

4.18. Pri podpise dohody o grante s Komisiou by prijímatelia mali výslovne uviesť, 
ktoré časti práce budú zadané subdodávateľom, aby boli zodpovedajúce náklady 
oprávnené a aby bol zabezpečený najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. 
Pri určovaní oprávnenosti na účely nárokovania úhrady nepriamych nákladov je 
rovnako dôležité rozlišovať medzi vlastnou a subdodávateľskou prácou: prijímatelia 
nemajú nárok na úhradu týchto nákladov v prípade, že sú úlohy zadané 
subdodávateľovi, ale pri úlohách, ktoré vykonávajú sami, si môžu nárokovať úhradu 
25 % osobných nákladov. 
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4.19. Pri našej práci sme v niekoľkých prípadoch zistili, že prijímatelia nemali 
dostatok zamestnancov a najali si externých konzultantov. Túto skutočnosť však 
Komisii vopred neoznámili a žiadali o úhradu nákladov na služby konzultantov ako 
vlastných osobných nákladov spolu s príslušnou paušálnou sadzbou pre nepriame 
náklady. V týchto prípadoch sme konštatovali, že všetky príslušné náklady sú 
neoprávnené. 

4.20. Tento typ chýb sa týkal väčšinou súkromných prijímateľov, u ktorých je 
využívanie služieb iných spoločností bežnou praxou. Títo prijímatelia nie vždy vedeli 
o rozdieloch v zaobchádzaní s priamymi osobnými nákladmi a nákladmi na externých 
konzultantov v rámci programov financovaných EÚ (Horizont 2020 a NPE). Riziko 
takýchto chýb je obzvlášť vysoké v prípade malých a stredných podnikov, ktoré sa 
dôrazne vyzývajú na účasť na výskumných programoch, ale môžu mať len málo 
zamestnancov alebo vlastných zamestnancov nemajú vôbec. Príklad je uvedený 
v rámčeku 4.3. 

Rámček 4.3 

Príklad nákladov na subdodávky vykázaných ako priame osobné 
náklady, ktoré viedli k neoprávneným nepriamym nákladom 

Jeden z kontrolovaných malých a stredných podnikov bol v skutočnosti 
schránkovou spoločnosťou. Nedisponoval vlastnými mzdovými pracovníkmi 
ani priestormi. Adresa spoločnosti bola súkromná rezidencia jedného z vlastníkov 
tohto podniku. Spoločnosť využívala služby externých pracovníkov, ktorí pracovali 
z iných častí krajiny alebo v zahraničí. Platby zrealizované v prospech externých 
pracovníkov vykázala ako priame osobné náklady. Pokiaľ ide o vlastnú prácu 
na projekte, vlastníci uzavreli s vlastnou spoločnosťou zmluvy o poradenstve. Svoje 
služby fakturovali spoločnosti a následne od EÚ požadovali úhradu vo výške, ktorá 
takmer trojnásobne prevyšovala sadzby programu Horizont 2020 stanovené 
pre vlastníkov malých a stredných podnikov, ktorí nedostávajú mzdu. Na základe 
nesprávnej klasifikácie nákladov na subdodávky ako osobných nákladov 
spoločnosť tiež neoprávnene požadovala 115 000 EUR na nepriame náklady 
na zamestnancov a priestory, ktoré nemala k dispozícii. 
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4.21. Prijímatelia majú tiež ťažkosti porozumieť rozdielu medzi zadávaním úloh 
v rámci opatrenia10 a poskytovaním „iného tovaru a služieb“11. To vedie k nesprávnej 
klasifikácii nákladov v žiadostiach prijímateľov a má vplyv na ich nárok na úhradu 
nepriamych nákladov, ako sa uvádza v bode 4.18. 

Typy chýb v iných priamych nákladoch 

4.22. Medzi typy chýb, s ktorými sme sa stretli pri ostatných kategóriách nákladov, 
patrili neoprávnené náklady na vybavenie, odpočítateľná DPH, náklady, ktoré nevznikli, 
cestovné výdavky nesúvisiace s projektom a nesprávne výmenné kurzy. Príklad žiadosti 
o preplatenie nákladov, ktorá sa týka niekoľkých týchto chýb, je uvedený 
v rámčeku 4.4. 

Rámček 4.4 

Príklad viacerých chýb v jednej žiadosti o preplatenie nákladov 

Prijímateľ v odvetví energetiky vykázal osobné náklady, náklady na vybavenie 
a ďalšie náklady. Prijímateľ vykázal viac než 1 500 hodín odpracovaných počas 
víkendov a štátnych sviatkov dvomi zamestnancami, viac ako 90 000 EUR nákladov 
odpisy zariadenia, ktoré nevlastní, a 20 % neoprávnene odpočítateľnej DPH 
z nákladov na spotrebný tovar. Okrem toho uplatnil rôzne chybné výmenné kurzy 
na náklady vynaložené v miestnej mene. 

                                                      
10 Subdodávateľské zmluvy sú uzatvárané s cieľom vykonávať úlohy opatrení alebo ich častí 

uvedených v opise opatrení. 

11 Zmluvy na nákup výrobkov, prác alebo služieb, ktoré nesúvisia s vykonávaním úloh 
opatrení, ale sú nevyhnutné na ich vykonávanie. Táto kategória zahŕňa položky nesúvisiace 
s výskumom, ako je nákup spotrebného materiálu, náklady na šírenie, preklady, 
organizovanie podujatí atď. 
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Preskúmanie informácií o správnosti 
poskytnutých kontrolovanými 
subjektmi 
4.23. Komisia využíva výsledky svojich ex post auditov ako základ pre výpočet sumy 
vystavenej riziku pri platbe, ktorú uvádza vo výročných správach o činnosti generálnych 
riaditeľstiev. Približne 20 % ex post auditov všetkých útvarov, ktoré zodpovedajú 
za program Horizont 2020, vykonáva útvar Komisie pre spoločný audit (CAS) v rámci 
GR RTD, a 80 % v jeho mene realizujú súkromné audítorské firmy12 vybrané na základe 
postupu verejného obstarávania. Útvar pre spoločný audit zostavuje svoju 
reprezentatívnu vzorku schválených výkazov výdavkov na účely ex post auditu približne 
každých 18 mesiacov. 

4.24. Na účely našich výročných správ za rok 2018 aj za rok 2019 sme preskúmali 
náhodnú vzorku 20 ex post auditov z reprezentatívnej vzorky Komisie obsahujúcej 
platby v rámci programu Horizont 2020. Túto prácu sme vykonali, aby sme prípadne 
v budúcnosti mohli dostupné informácie o správnosti lepšie využívať. Zo 40 auditov, 
ktoré sme preverovali v súvislosti s týmito dvoma rokmi, sme sa na závery nemohli 
spoľahnúť v 17 prípadoch13. 

4.25. V roku 2020 sme vykonali preskúmanie postupov Komisie pre ex post audity 
s cieľom následne skontrolovať nápravu nedostatkov, ktoré sme zistili 
v predchádzajúcich rokoch a ktoré boli predmetom odporúčaní v našich výročných 
správach za roky 2018 a 2019. Zistili sme, že útvar pre spoločný audit prijal opatrenia 
na zlepšenie kvality svojich ex post auditov, napríklad zvýšil požiadavky na kvalitu 
súkromných audítorských spoločností v poslednej výzve na predkladanie ponúk, ktorá 
bola vyhlásená v roku 2020, a audítorským spoločnostiam a vnútorným audítorom 
pravidelne zabezpečoval odbornú prípravu. 

                                                      
12 Externé audítorské spoločnosti, ktoré uplatňujú rovnakú metodiku auditu ako audítori 

útvaru pre spoločný audit. 

13 Body 5.33 výročnej správy za rok 2018 a bod 4.27 výročnej správy za rok 2019. 
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4.26. Pri všetkých deviatich reprezentatívne vybraných ex post auditoch (týkajúcich 
sa 11 výkazov výdavkov), ktoré začali v roku 2019 alebo 2020 a boli dokončené v roku 
2020, sme skontrolovali, či boli dodržané postupy výberu vzoriek a či útvar 
pre spoločný audit preskúmal štandardné audítorské kontrolné zoznamy, ktoré je 
potrebné vyplniť pre každý audit. Vybrali sme tiež náhodnú vzorku 10 auditov, 
pri ktorých sme kontrolovali, ako útvar pre spoločný audit uplatnil opravy na metodiku 
výpočtu chybovosti. 

Výber vzorky na úrovni kontrolovaných výkazov výdavkov 
nebol vždy v súlade so zavedenými postupmi 

4.27. Zistili sme, že hodnotitelia útvaru pre spoločný audit vykonávajúci 
preskúmanie kvality neoverovali postupy výberu vzorky vykonávané interne 
ani postupy vykonávané externými audítormi. V dvoch prípadoch sme odhalili 
porušenie pravidiel pre výber vzorky útvaru pre spoločný audit a zistili sme, 
že vo väčšine prípadov sú informácie, ktoré sú nutné na opakované vykonanie výberu 
vzorky, k dispozícii len na úrovni audítorov a že hodnotitelia útvaru pre spoločný audit 
si ich nevyžiadali. Okrem toho sme zistili, že útvar pre spoločný audit nekontroluje, 
či súkromné audítorské spoločnosti vyplnili štandardné kontrolné zoznamy, ktoré 
vypracoval na účely dokumentácie audítorskej činnosti. 

Napriek zlepšeniam, ktoré Komisia zaviedla, je reprezentatívna 
chybovosť potenciálne podhodnotená 

4.28. S cieľom nápravy metodologického problému, na ktorý Dvor audítorov 
upozornil už skôr a ktorý viedol k podhodnocovaniu chybovosti14, vypočítal útvar 
pre spoločný audit na základe 790 auditov ukončených v roku 2020 navýšenie. To 
viedlo k zvýšeniu chybovosti o 0,41 percentuálnych bodov; táto skutočnosť bola 
uvedená vo výročných správach o činnosti, ktoré sme preskúmali (pozri bod 4.30). 
Pri opakovanom vykonaní desiatich výpočtov sme nezistili žiadne výrazné rozdiely. 
Zistili sme však, že postupy výberu vzorky v dvoch z 10 prípadov neboli úplne v súlade 
s pravidlami útvaru pre spoločný audit týkajúcimi sa zostavovania vzoriek pre ex post 
audity v programe Horizont 2020. 

                                                      
14 Chybovosť sa počítala ako podiel všetkých schválených nákladov namiesto skutočne 

kontrolovanej sumy. To znamenalo, že menovateľ bol vo výpočte chyby vyšší, takže 
chybovosť bola podhodnotená, pozri bod 5.34 výročnej správy za rok 2018. 
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4.29. V snahe riešiť kvantitatívne zistenia z preskúmaní 40 ex post auditov, ktoré 
vykonal EDA, v rokoch 2018 a 2019 vypočítal útvar pre spoločný audit dodatočné 
navýšenie chybovosti o 0,13 percentuálneho bodu. Toto navýšenie nebolo 
vo výročných správach o činnosti výslovne uvedené. Sme si vedomí úsilia, ktoré útvar 
pre spoločný audit vynaložil, aby príslušný dosah vyčíslil, hoci revidovaná miera 
nezohľadňuje skutočnosť, že k takýmto chybám mohlo dôjsť i v ex post auditoch, ktoré 
neboli predmetom preskúmania EDA. Niektoré naše zistenia tiež vychádzali 
z kvalitatívnych aspektov, napríklad z nedostatkov v audítorských postupoch. 
Chybovosť teda môže byť podhodnotená. 
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Výročné správy o činnosti a ďalšie 
mechanizmy riadenia 
4.30. Výročné správy o činnosti (VSČ), ktoré sme preskúmali15, odrážali dostupné 
informácie a poskytovali verný obraz o finančnom riadení príslušných generálnych 
riaditeľstiev a výkonných agentúr z hľadiska správnosti príslušných transakcií týkajúcich 
sa výdavkov v rámci VFR1a. 

4.31. Audítorská práca týkajúca sa 7. RP je dokončená. Výročné správy o činnosti 
GR RTD a GR CONNECT potvrdzujú, že kumulatívna zvyšková chybovosť 7. RP je vyššia 
ako 2 %16. Vzhľadom na prahovú hodnotu de minimis zavedenú v roku 2019 
pre finančné výhrady17 žiadne generálne riaditeľstvo neuviedlo kvantifikovanú 
výhradu. To isté platí pre výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 
(3,13 %), ktorý spravuje GR RTD. 

4.32. Pokiaľ ide o program Horizont 2020, GR RTD vykázalo pri všetkých 
generálnych riaditeľstvách a ďalších orgánoch EÚ, ktoré riadia výdavky EÚ na výskum, 
očakávanú reprezentatívnu chybovosť vo výške 2,95 %. Zvyšková chybovosť 
predstavuje 2,24 % pri GR RTD a 2,20 % pri GR CONNECT. Ex post audity, z ktorých táto 
chybovosť vychádza, zahŕňali platby uskutočnené v období 2014 – 2019. Výsledky 
auditu v prípade oboch generálnych riaditeľstiev naznačujú, že chybovosť zostane 
v rozmedzí od 2 % do 5 %, ktoré stanovila Komisia. Komisia sa domnieva, že nie je 
potrebná výhrada týkajúca sa výdavkov v rámci programu Horizont 2020, keďže trend 
smeruje ku konečnému cieľu 2 % zvyškovej chybovosti na program. 

4.33. Pokiaľ ide o rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie a Nástroj 
na prepájanie Európy, GR CONNECT vykázalo kumulatívnu zvyškovú chybovosť, ktorá 
výrazne prekračuje 2 % prah významnosti (7,6 % a 4,75 %). No vzhľadom na veľmi nízku 
hodnotu platieb a nízky finančný dosah neboli v súlade s postupmi Komisie k týmto 

                                                      
15 GR RTD, GR CONNECT a INEA. 

16 3,51 % pre GR RTD a 3,22 % pre GR CONNECT. 

17 Kvantifikované výhrady vo výročných správach o činnosti týkajúce sa zvyškovej chybovosti 
nad 2 % prahom významnosti sa v prípade segmentov predstavujúcich menej než 5 % 
celkových platieb generálneho riaditeľstva a segmentov s finančným vplyvom nižším než 
5 mil. EUR považujú za „nepodstatné“. 
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programom vznesené žiadne výhrady v súlade s prahovou hodnotou de minimis 
pre finančné výhrady. 

4.34. Agentúra INEA vo svojej výročnej správe o činnosti uviedla pre program 
Horizont 2020 zvyškovú chybovosť vo výške 2,45 % a pre NPE pre telekomunikáciu 
vo výške 4,73 %. Agentúra nevydala výhrady ani k programu Horizont 2020 (vzhľadom 
na prah významnosti Komisie pre program), ani k NPE pre telekomunikácie (vzhľadom 
na prahovú hodnotu de minimis). 

4.35. Vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2020 uviedlo GR RTD 
22 otvorených odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS). Štyri z nich boli 
klasifikované ako „veľmi dôležité“ a z týchto štyroch sa dve týkali stratégie 
ex post auditov útvaru pre spoločný audit a ďalšie dve riadenia odborníkov. 
Všetky odporúčania, ktorých realizácia sa oneskorila, boli vykonané a akčné plány 
pre všetky otvorené odporúčania boli dokončené a schválené. 

4.36. Záver IAS bol, že systémy vnútornej kontroly zavedené pre procesy, ktoré 
kontroloval, sú v GR CONNECT účinné. To isté platí pre systémy v agentúre INEA 
s výnimkou jedného veľmi dôležitého odporúčania, ktoré z auditu vyplynulo. Toto 
odporúčanie sa týka metodiky ex post auditu agentúry INEA pre posudzovanie 
zákonnosti a správnosti zmien vo vykonávacích zmluvách. 

4.37. Preskúmali sme informácie vo výročnej správe Komisie o riadení a výkonnosti 
za rok 2020 týkajúce sa odhadovaného rizika pri platbe v oblastiach politiky vo VFR1a. 
Komisia nevypočítava jednu mieru za VFR1a, ale dve: jednu pre oblasť výskumu, 
priemyslu, vesmíru, energetiky a dopravy (1,8 %) a druhú pre ostatné vnútorné politiky 
(1,3 %). Na základe údajov Komisie sme vypočítali, že chybovosť za podokruh 1a VFR 
ako celok by bola 1,6 %. Táto miera je pod prahom významnosti i naším rozsahom 
odhadovanej chybovosti. Podľa nášho názoru je teda táto miera aj napriek opatreniam, 
ktoré už Komisia uplatnila, stále podhodnotená. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

4.38. Celkovo z audítorských dôkazov, ktoré sme získali a prezentovali v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v podokruhu „Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť“ bola ako celok významná. V prípade tohto podokruhu VFR 
z testovania transakcií vyplýva, že odhadovaná celková chybovosť je 3,9 % (pozri 
prílohu 4.1). Z našich výsledkov vyplýva, že chybovosť zostáva vysoká v prípade 
výdavkov na výskum a inovácie, ktoré boli hlavným zdrojom chýb, najmä v prípade 
osobných nákladov, a omnoho nižšia pri zvyšku podokruhu. 

4.39. Komisia prijala opatrenia na zlepšenie kvality svojich ex post auditov. Dohľad 
nad týmito auditmi a ich preskúmanie však stále vykazujú nedostatky. Komisia 
revidovala metódu výpočtu reprezentatívnej chybovosti pre program Horizont 2020, 
čo viedlo k zvýšeniu o 0,41 percentuálneho bodu.  

4.40. Odhadované riziko pri platbe uvedené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti (AMPR) (1,6 % podľa nášho prepočtu) je pod prahom významnosti 
a naším rozsahom odhadovanej chybovosti. 

Odporúčania 

4.41. V prílohe 4.2 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročných správach za rok 2018 a 2019 a ktoré 
mali byť vykonané do roku 202018. Komisia vykonala štyri odporúčania vo všetkých 
ohľadoch a dve vo väčšine ohľadov. 

                                                      
18 Odporúčania, ktoré sme uviedli v našej výročnej správe za rok 2017, si vyžadovali opatrenie 

do konca roka 2018. Z tohto dôvodu sme ich následne kontrolovali vo výročnej správe 
za rok 2018. 
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4.42. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 Komisii 
odporúčame: 

Odporúčanie 4.1 

rozšíriť oblasť pôsobnosti osvedčení o finančných výkazoch tak, aby zahŕňali kategórie 
jednotkových nákladov pre nový rámcový program pre výskum a program Horizont 
Európa, aby sa zvýšila úroveň odhaľovania a opráv chýb v jednotkových nákladoch. 

Termín: 2022 

Odporúčanie 4.2 

vykonávať opatrenia, vrátane pravidelného preskúmania hlavných príčin chýb 
vo finančných výkazoch, poskytnúť pokyny k zložitým problémom, ako sú pravidlá 
pre subdodávky, a organizovať informačné kampane s cieľom znížiť chybovosť 
v programe Horizont 2020. 

Termín: 2021 

Odporúčanie 4.3 

ďalej zlepšovať kvalitu ex post auditov riešením nedostatkov v postupoch výberu 
vzorky na úrovni výkazov výdavkov a uplatňovať opravy na metódu výpočtu chýb 
pre program Horizont Európa. 

Termín: 2022 
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Prílohy 

Príloha 4.1 – Výsledky testovania transakcií za podokruh 
„Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ 

  2020 2019 
  

  
  

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY   

  
  

Celkový počet transakcií 133 130 

    
ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB   

   
Odhadovaná chybovosť 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Horná hranica chybovosti (UEL) 5,8 %  

 Spodná hranica chybovosti (LEL) 1,9 %  
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Príloha 4.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní za podokruh 
„Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Do konca roka 2020 by Komisia mala: 
Odporúčanie 1: 
vykonávať cielenejšie kontroly výkazov výdavkov 
predkladaných malými a strednými podnikmi a novými 
subjektmi a zlepšiť informačnú kampaň o finančných 
pravidlách so zameraním na týchto dôležitých 
prijímateľov. 

 X     

Do konca roka 2020 by Komisia mala: 
Odporúčanie 2: 
pre ďalší rámcový program pre výskum ešte viac 
zjednodušiť pravidlá výpočtu osobných nákladov 
a posúdiť pridanú hodnotu mechanizmu pre náklady 
na rozsiahlu výskumnú infraštruktúru a preskúmať, ako 
zlepšiť jeho metodiku. 

X19      

                                                      
19 Komisia vypracovala legislatívny návrh týkajúci sa programu Horizont Európa, podľa ktorého sa koncept produktívnych hodín a rôznych normatívnych 

metód výpočtu osobných nákladov prestane používať, a navrhuje sa jeden jednoduchší výpočet založený na dennej sadzbe. Tento výpočet by sa 
uskutočnil za kalendárny rok, a nie na základe posledného uzatvoreného rozpočtového roku. Pokiaľ ide o veľké výskumné infraštruktúry (LRI), táto 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Do polovice roka 2020 by Komisia mala: Odporúčanie 3: 
pokiaľ ide o program Horizont 2020, riešiť pripomienky 
vyjadrené v rámci nášho preskúmania ex post auditov, 
ktoré sa týkali dokumentácie, konzistentnosti výberu 
vzoriek a vykazovania, ako aj kvality audítorských 
postupov. 

 X20     

Odporúčanie 4: 
bezodkladne riešiť nedostatky, ktoré zistil útvar Komisie 
pre vnútorný audit týkajúce sa: 
— systémov vnútornej kontroly agentúry EACEA, ktoré sa 
týkajú procesu riadenia grantov v rámci programu 
Erasmus+, 

X21      

                                                      
komplexná kategória nákladov by bola nahradená inou s názvom „Interne fakturovaný tovar a služby“, pri ktorej podmienky oprávnenosti vychádzajú 
z obvyklých postupov účtovania nákladov prijímateľov. 

20 Komisia zaviedla opatrenia na zlepšenie kvality postupov pre ex post audity, určité nedostatky však pretrvávajú (pozri body 4.24 a 4.27 – 4.28). EDA bude 
overovať účinnosť týchto opatrení v budúcich rokoch. 

21 Pri svojej následnej kontrole prijatia opatrení ukončenej v januári 2021 dospel IAS ku kladnému záveru týkajúcemu sa vykonania jeho odporúčaní. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 4: 
bezodkladne riešiť nedostatky, ktoré zistil útvar Komisie 
pre vnútorný audit týkajúce sa: 
— monitorovania dodržiavania zmluvných povinností 
a požiadaviek na podávanie správ o šírení a využívaní 
výsledkov výskumných a inovačných projektov. 

X22      

2019 

Do konca roka 2020 by Komisia mala: 
Odporúčanie 3: 
v nasledujúcom rámcovom programe pre výskum 
(Horizont Európa) ešte viac zjednodušiť pravidlá týkajúce 
sa osobných nákladov. 

X23      

Zdroj: EDA. 

                                                      
22 Pri svojej následnej kontrole prijatia opatrení ukončenej v apríli 2021 dospel IAS ku kladnému záveru týkajúcemu sa vykonania jeho odporúčaní. 

23 Pozri poznámku pod čiarou č. 19. 
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Kapitola 5 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
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Úvod 
5.1. V tejto kapitole uvádzame zistenia týkajúce sa podokruhu 1b VFR
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“. V rámčeku 5.1 sa nachádza prehľad 
hlavných činností a výdavkov v rámci tohto okruhu v roku 2020. Ďalšie podrobnosti 
týkajúce sa kontrolovaného celkového súboru v roku 2020 sa nachádzajú v bode 5.7. 

Rámček 5.1 

Podokruh 1b VFR „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ – 
prehľad za rok 2020 

Iné 
2,2 (3,7 %)

Európsky sociálny fond 
14,7 (24,7 %)

Kohézny fond 
10,2 (17,1 %)

Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
a ostatné regionálne 
operácie 
32,4 (54,5 %)

Súdržnosť
59,5

(34,3 %)

Platby v roku 2020 ako podiel na rozpočte EÚ a rozdelenie podľa fondov

(mld. EUR)

173,3
mld. EUR
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(*) Sumu 58,3 mld. EUR tvoria ročné zálohové a priebežné platby na programové obdobie 
2014 – 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtov vychádzajúcich z balíkov dokumentov na účely 
uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2020. V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií 
(podrobnosti pozri v bode 11 prílohy 1.1) sa tieto platby považujú za predbežné financovanie, 
a preto nie sú súčasťou nami kontrolovaného súboru na účely výročnej správy za rok 2020. Budú 
zaradené do nášho kontrolovaného celkového súboru v roku, v ktorom Komisia prijme 
zodpovedajúce účty (napr. vo vyhlásení o vierohodnosti za rok 2021 v prípade platieb, ktoré patria 
do účtovného roka 2019/2020). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Stručný opis 

Ciele politiky a výdavkové nástroje 

5.2. Výdavky v rámci tohto podokruhu sú zamerané na znižovanie rozdielov
v rozvoji medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi EÚ a na posilňovanie 
konkurencieschopnosti všetkých regiónov1. Tieto ciele sa vykonávajú: 

a) prostredníctvom týchto fondov/nástrojov v rámci zdieľaného riadenia:

1 Pozri články 174 až 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, 
s. 47).

záverečné platby:  1,2

platby za obdobie 2014 – 2020 týkajúce sa výdavkov, 
ktoré Komisia zatiaľ neschválila ⁽*⁾ 58,3

zúčtovanie predbežného financovania a platieb z roku 2017 a 2018 
na operačné programy z obdobia 2007 – 2013 ukončené v roku 2020: 1,1

výdavky z obdobia 2014 – 2020 
schválené v roku 2020: 46,1

spolu: 48,4

spolu: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Kontrolovaný
súbor

Platby

Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami
(mld. EUR)
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— Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý sa zameriava 
na vyrovnávanie hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom finančnej 
podpory na vytváranie infraštruktúr a produktívnych investícií do vytvárania 
pracovných miest, najmä v podnikoch, 

— Kohézneho fondu (KF), z ktorého sa v záujme podpory udržateľného rozvoja 
financujú projekty v oblasti životného prostredia a dopravy v členských štátoch, 
ktorých HND na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ, 

— Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorého cieľom je podporovať vysokú mieru 
zamestnanosti a vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest vrátane 
opatrení vykonávaných prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí (YEI) zameranej na regióny s vysokou mierou nezamestnanosti 
mladých ľudí2, 

— iných menších systémov, ako je Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
(FEAD), 

b) prostredníctvom príspevku z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy 
(NPE), ktorý priamo riadi Komisia a z ktorého sa financujú projekty patriace 
do transeurópskych sietí3. 

5.3. V rámci tohto podokruhu VFR členské štáty predkladajú viacročné operačné 
programy (OP) na začiatku každého programového obdobia na celé obdobie trvania 
VFR. Po schválení Komisiou sa zodpovednosť za vykonávanie operačného programu 
rozdeľuje medzi Komisiu (GR pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) 
a GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL)) a členský štát. 
Prijímatelia dostávajú úhrady nákladov od orgánov v členskom štáte a z rozpočtu EÚ sa 
spolufinancujú oprávnené náklady na operácie schválené v súlade s podmienkami 
operačného programu. Riadiace orgány vykonávajú overovania s cieľom zabrániť 

                                                      
2 EFRR, KF a ESF sú tri fondy z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), 

na ktoré sa spoločne vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
(nariadenie o spoločných ustanoveniach). Ďalšie dva fondy EŠIF sú predmetom kapitoly 6 
tejto správy. 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 
o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 
a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2008 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, 
s. 129). 
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tomu, aby sa neoprávnené výdavky nachádzali medzi osvedčenými výdavkami, ktoré sa 
predkladajú Komisii. 

5.4. Cieľom rámca kontroly a uistenia, ktorý bol zavedený pre programové obdobie 
2014 – 20204, je zabezpečiť, aby zvyšková chybovosť5 v ročnej účtovnej závierke 
operačných programov zostala pod 2 % prahom významnosti, ktorý je stanovený 
v platnom nariadení6. V snahe zabezpečiť, aby účtovná závierka, ktorá sa predkladá 
na overenie Komisii v nadväznosti na overenia riadiacich orgánov, neobsahovala žiadnu 
významnú mieru nezrovnalostí, v rámci kontroly a uistenia sa stanovujú tieto tri prvky: 

— práca, ktorú vykonali orgány auditu vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v ročnej 
účtovnej závierke. Výsledkom tejto práce je výročná kontrolná správa, ktorú 
členské štáty predkladajú Komisii ako súčasť svojich balíkov dokumentov na účely 
uistenia. Správa obsahuje zvyškovú chybovosť za operačný program (alebo 
skupinu operačných programov) a audítorské stanovisko k správnosti vykázaných 
výdavkov a účinnému fungovaniu systémov riadenia a kontroly, 

— ročné schvaľovanie účtov. Na tento účel Komisia vykonáva hlavne administratívne 
kontroly úplnosti a presnosti účtov, aby ich mohla prijať a uvoľniť sumu 10 %, 
ktorú predtým zadržala ako záruku7, 

— administratívne previerky Komisie týkajúce sa každého balíka dokumentov 
na účely uistenia a vybraných auditov zhody v členských štátoch. Komisia 
vykonáva tieto kontroly, aby mohla vyvodiť záver a potvrdiť zvyškovú chybovosť, 
ktorú vykázali orgány auditu. Tieto miery uverejňuje spolu s váženým priemerom, 
ktorý slúži ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti, vo svojich výročných správach 
o činnosti (VSČ) za nasledujúci rok. 

                                                      
4 Podrobné informácie o rámci kontroly a uistenia za EŠIF vrátane harmonogramu sme 

poskytli v našej výročnej správe za rok 2017 a vo výročnej správe za rok 2018 
(ilustrácia 6.1). 

5 Komisia vo svojich výročných správach o činnosti hovorí o „miere zvyškového rizika“, pokiaľ 
ide o ukončenie programového obdobia 2007 – 2013, a o „celkovej zvyškovej chybovosti“, 
pokiaľ ide o programové obdobie 2014 – 2020. V tejto kapitole označujeme obidve pojmom 
„zvyšková chybovosť“. 

6 Článok 28 ods. 11 delegovaného nariadenia Komisie č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie o spoločných ustanoveniach (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5). 

7 Pozri článok 130 nariadenia o spoločných ustanoveniach, v ktorom sa úhrada priebežných 
platieb obmedzuje na 90 %. 
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5.5. Proces, ktorý viedol k ukončeniu operačných programov z programového 
obdobia 2007 – 2013, bol do veľkej miery porovnateľný s procesom opísaným 
v bode 5.4. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

5.6. Naším cieľom bolo prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to 
opísané v prílohe 1.1 a poskytnúť posúdenie správnosti výdavkov v rámci podokruhu 
1b VFR. Zohľadnili sme charakteristiky rámca kontroly a uistenia v tejto oblasti 
výdavkov a posúdili aj to, do akej miery sa možno spoliehať na prácu orgánov auditu 
a Komisie. 

5.7. Na základe audítorského prístupu a metód uvedených v prílohe 1.1 sme 
za tento podokruh VFR v roku 2020 preskúmali: 

— vzorku 227 transakcií, ktorá bola navrhnutá tak, aby bola štatisticky 
reprezentatívna pre celý rad výdavkov v rámci tohto podokruhu VFR. Vzorka 
pozostávala z 213 transakcií, ktorých výdavky boli osvedčené v balíkoch 
dokumentov na účely uistenia a balíkoch ukončenia programov (všetky predtým 
skontroloval orgán auditu), ako aj ôsmich finančných nástrojov a šiestich 
projektov NPE, ktoré priamo riadila Komisia, 

— prácu, ktorú vykonali orgány auditu s cieľom potvrdiť informácie uvedené 
v 29 balíkoch dokumentov na účely uistenia/balíkoch ukončenia programov, 
ktoré súvisia s 213 transakciami, ktoré predtým kontrolovali, 

— prácu Komisie na preskúmaní a potvrdení zvyškovej chybovosti vykázanej 
v balíkoch dokumentov na účely uistenia na roky 2014 – 2020 a jej audítorskú 
prácu týkajúcu sa aspektov správnosti v týchto balíkoch, 

— informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL, 
následne začlenené do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

5.8. Náš kontrolovaný súbor (48,4 mld. EUR) pozostával z výdavkov z obdobia 
2014 – 2020, ktoré boli zahrnuté do prijatých balíkov dokumentov na účely uistenia 
za účtovný rok 2018/2019, výdavkov v balíkoch ukončenia programov za obdobie 
2007 – 2013 v prípade operačných programov, ktoré Komisia ukončila v roku 2020, 
a rozpočtových prostriedkov pridelených na NPE z Kohézneho fondu. 
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5.9. V roku 2020 schválila Komisia účtovné závierky s výdavkami na 407 zo 418 
schválených operačných programov (44,5 mld. EUR). Tieto účtovné závierky boli 
súčasťou balíkov dokumentov na účely uistenia, ktoré predložilo všetkých 27 členských 
štátov a Spojené kráľovstvo za programové obdobie 2014 – 2020. Členské štáty 
oznámili vyplácanie finančných prostriedkov konečným príjemcom prostredníctvom 
finančných nástrojov v účtovnom období 2018/2019 v rámci 87 týchto operačných 
programov (1,6 mld. EUR). Komisia tiež ukončila alebo čiastočne ukončila8 24 zo 101 
zostávajúcich operačných programov (uhradila 889 mil. EUR) z programového obdobia 
2007 – 2013. Zostáva tak ešte ukončiť 77 zostávajúcich operačných programov 
(63 z nich už bolo čiastočne ukončených) tri roky po ukončení programového obdobia. 
Príspevok na NPE z Kohézneho fondu predstavoval približne 1,4 mld. EUR. 

5.10. Vybrali sme vzorku 213 transakcií s výdavkami osvedčenými v balíkoch 
dokumentov na účely uistenia a balíkoch ukončenia programov v dvoch fázach. Najprv 
sme vybrali 29 balíkov (26 z programového obdobia 2014 – 2020 a tri z rokov 
2007 – 2013), ktoré sa týkali 41 operačných programov. V rámci týchto 29 balíkov sme 
následne vybrali do vzorky transakcie, ktoré predtým skontrolovali orgány auditu. 

5.11. Časť našej vzorky pozostávala z ôsmich finančných nástrojov z obdobia 
2014 – 2020, z ktorých sa v účtovnom roku 2018/2019 uskutočnili platby konečným 
príjemcom alebo v ich prospech. Preskúmali sme 60 úverov, 18 záruk, dve kapitálové 
investície a deväť nákladových položiek súvisiacich s poplatkami za riadenie, ktoré 
účtujú finanční sprostredkovatelia. 

5.12. V prílohe 5.2 sa nachádza rozdelenie našej vzorky transakcií z programového 
obdobia 2014 – 2020 a počet vyčísliteľných chýb, ktoré sme zistili v 27 členských 
štátoch a Spojenom kráľovstve. 

  

                                                      
8 Ak nevyriešené záležitosti, ktoré majú významný vplyv, zostávajú otvorené, Komisia uhradí 

len nespochybnenú sumu. Zostatok sa uhradí a operačný program uzavrie po vyriešení 
všetkých otvorených záležitostí. 
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Správnosť transakcií, VSČ a iné 
mechanizmy riadenia 
5.13. Túto časť kapitoly tvoria tri pododdiely. Prvý sa týka testovania tohtoročnej 
vzorky 227 transakcií s cieľom poskytnúť prehľad o hlavných zdrojoch chýb. Druhý 
pododdiel sa týka nášho posúdenia práce orgánov auditu a tretí sa týka práce Komisie. 
Náš záver týkajúci sa informácií o správnosti výdavkov na súdržnosť uvedených 
vo výročných správach o činnosti dvoch zodpovedných GR a vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti vychádza z našich zistení z týchto troch pododdielov. 

Výsledky nášho testovania transakcií a preskúmanie/opätovné 
vykonanie audítorskej práce 

5.14. Prehľad výsledkov nášho testovania transakcií je zhrnutý v prílohe 5.1. 
V 227 transakciách, ktoré sme preskúmali, sme vyčíslili 23 chýb, ktoré orgány auditu 
neodhalili. Vzhľadom na 64 chýb, ktoré predtým zistili orgány auditu, a opravy 
uplatnené orgánmi zodpovednými za programy (v celkovej výške 834 mil. EUR, ktoré sa 
vzťahujú na obidve programové obdobia), odhadujeme chybovosť na úrovni 3,5 %9. 

5.15. V prípade 213 transakcií vo vzorke vykázali orgány auditu 64 vyčísliteľných 
chýb v balíkoch dokumentov na účely uistenia a balíkoch ukončenia programov. Tieto 
chyby sa týkali neoprávnených nákladov (43), verejného obstarávania (21), chýb 
v účtovníctve a vo výpočte (šesť), štátnej pomoci (dve) a chýbajúcej podpornej 
dokumentácie (jedna chyba)10. Členské štáty uplatnili finančné opravy, v prípade 
potreby ich extrapolovali, s cieľom znížiť zvyškovú chybovosť na 2 % alebo pod 2 % 
prah významnosti. 

                                                      
9 Náš výpočet chybovosti je založený na reprezentatívnej vzorke. Uvedený údaj predstavuje 

najlepší odhad. Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je 
v rozmedzí od 0,9 % do 6,1 % (spodná a horná hranica chybovosti). 

10 Jedna transakcia môže byť ovplyvnená viac než jedným typom chyby. 
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5.16. V rámčeku 5.2 sa uvádza rozdelenie chýb, ktoré sme zistili, podľa kategórií
(pred zohľadnením finančných opráv). Neoprávnené projekty a náklady, porušenia 
pravidiel vnútorného trhu (najmä nedodržiavanie pravidiel štátnej pomoci) a chýbajúce 
zásadne dôležité podporné dokumenty najviac prispeli k nášmu odhadu chybovosti. 
Viac informácií o týchto chybách je uvedených v bodoch 5.18 až 5.36. 

Rámček 5.2 

Rozdelenie chýb, ktoré sme zistili 

Zdroj: EDA. 

5.17. Počet a vplyv zistených chýb poukazujú na to, že zavedené kontroly ešte
dostatočne nezmierňujú vysoké inherentné riziko chýb v tejto oblasti. Týka sa to najmä 
riadiacich orgánov, ktorých overovanie je neúčinné na predchádzanie nezrovnalostiam 
vo výdavkoch vykázaných prijímateľmi alebo na ich odhaľovanie. Ďalšie chyby sú 
výsledkom rozhodnutí, ktoré prijali samotné riadiace orgány. 
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Neoprávnené projekty a náklady 

5.18. Keď orgány členských štátov deklarujú výdavky Komisii, osvedčujú, že tieto 
výdavky vznikli v súlade s príslušnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami 
a že pomoc bola udelená prijímateľom alebo operáciám, ktoré splnili podmienky 
oprávnenosti operačného programu. 

5.19. Neoprávnené projekty a náklady sú najčastejšou chybou, ktorú zisťujú orgány 
auditu. Podľa ich správ, použitím spoločnej typológie dohodnutej s Komisiou11, bolo 
46 % všetkých chýb zistených počas účtovného roka 2018/2019 tohto typu. 

5.20. Neoprávnené výdavky sme zistili v 13 preskúmaných transakciách a tieto 
prípady predstavovali 57 % počtu zistených vyčísliteľných chýb alebo približne 
1,4 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti. Hlavnými príčinami neoprávnených 
výdavkov boli nákladové položky alebo účastníci projektov, ktorí nespĺňali pravidlá 
oprávnenosti. V rámčeku 5.3 sa uvádza príklad. 

Rámček 5.3 

Neoprávnené náklady na zamestnancov 

V prípade výskumného projektu v Poľsku boli personálne náklady na projektového 
manažéra v plnej miere vykázané v rámci projektu. V dohode o grante sa však 
uvádza, že riadenie projektu sa má pokryť paušálnou sadzbou pre nepriame 
náklady. Z tohto dôvodu náklady na projektového manažéra nemali byť vykázané 
osobitne a sú neoprávnené. 

Neoprávnené náklady sme zistili aj v žiadostiach o preplatenie nákladov 
v Portugalsku a Nemecku. 

5.21. Identifikovali sme tri projekty, ktorým bola poskytnutá pomoc 
v programovom období 2014 – 2020, hoci nespĺňali podmienky oprávnenosti 
príslušných operačných programov. Tieto projekty predstavovali 13 % všetkých 
vyčísliteľných chýb, ktoré sme zistili, teda približne 1,5 percentuálneho bodu 
odhadovanej chybovosti. V rámčeku 5.4 je uvedený príklad neoprávneného projektu. 

                                                      
11 Pozri rámčeky 6.5 a 5.7 výročnej správy za rok 2018 a výročnej správy za rok 2019. 
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Rámček 5.4 

Príklad dvoch neoprávnených operácií v rámci operačného programu 

V článku 125 ods. 4 NSU sa stanovuje, že riadiace orgány môžu vyberať 
a financovať len operácie, ktoré sú oprávnené podľa podmienok príslušného 
operačného programu. Kontrolovali sme OP ESF v Španielsku v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy a zamestnanosti, ktorého špecifickým cieľom bolo „zvýšiť 
zamestnateľnosť a možnosť najímať ľudí, ktorí nemajú alebo majú veľmi málo 
pracovných skúseností, prostredníctvom opatrení, ktoré kombinujú odbornú 
prípravu so zamestnaním, a prostredníctvom typov zmlúv so začlenenou odbornou 
prípravou“. Všetky operácie preto musia spájať zamestnanosť s osobitnou zložkou 
odbornej prípravy. 

Dve z operácií, ktoré sme preskúmali, sa týkali udelenia výnimiek zo sociálneho 
zabezpečenia zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú pracovníkov so zdravotným 
postihnutím na základe vnútroštátneho zákona prijatého v roku 2006. Keďže tieto 
dve operácie neobsahovali zložku odbornej prípravy, zastávame názor, že neboli 
oprávnené v rámci tohto operačného programu. 

Tieto operácie mohli byť oprávnené v rámci iného operačného programu ESF 
v oblasti sociálneho začlenenia a sociálneho hospodárstva. Španielske orgány však 
už v plnej miere vyčlenili rozpočet na tento operačný program. 

5.22. V prípade finančných nástrojov majú neoprávnené výdavky najmä podobu 
uhradenia platieb neoprávneným konečným príjemcom alebo na neoprávnené 
investície. Chyby tohto druhu sme zistili pri štyroch platbách v rámci troch z ôsmich 
nástrojov, ktoré sme preskúmali. Finanční sprostredkovatelia schválili tri investície bez 
potvrdenia štatútu MSP príjemcov, a preto považujeme tieto investície 
za neoprávnené. Ďalšia investícia nespĺňala iné vnútroštátne požiadavky oprávnenosti. 
Tieto štyri nezrovnalosti predstavovali 0,2 percentuálneho bodu nami odhadovanej 
chybovosti za túto kapitolu. 

5.23. Prijímatelia využili zjednodušené vykazovanie nákladov v prípade 60 operácií 
alebo 26 % našej vzorky uplatnením buď paušálnych sadzieb, štandardných stupníc 
jednotkových nákladov alebo kombinácie oboch. Zjednodušené vykazovanie nákladov 
má potenciál znížiť administratívnu záťaž prijímateľov a považuje sa za menej náchylné 
na chyby. V pravidlách EÚ sa vyžaduje, aby sa metodika na využívanie zjednodušeného 
vykazovania nákladov stanovila vopred a aby bola spravodlivá, overiteľná a nestranná. 
Tento rok sme zistili chyby týkajúce sa zjednodušeného vykazovania nákladov v dvoch 
operáciách. Ani jedna chyba nebola vyčísliteľná. 
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Uplatňovanie článku 14 ods. 1 nariadenia o ESF viedlo v prvom roku vykonávania 
k nadmernej nerovnováhe v prospech členského štátu 

5.24. Komisia vo všeobecnosti uhrádza členským štátom ich platby prijímateľom 
za výdavky, ktoré im vzniknú pri vykonávaní operácií. V prípade ESF môže Komisia 
vymedziť aj štandardné stupnice jednotkových nákladov a jednorazové platby 
na preplatenie týchto platieb12. Tento rok naša vzorka po prvýkrát zahŕňala OP 
(v Taliansku), v ktorom sa uplatnila táto možnosť úhrady. Táto záležitosť sa týkala 
piatich operácií z daného operačného programu. 

5.25. Prijímatelia týchto piatich operácií správne vykázali oprávnené náklady 
na základe metódy zjednodušených nákladov, ktorú určil riadiaci orgán. V každom 
prípade sa však suma, ktorú riadiaci orgán vykázal Komisii, vypočítala na základe 
štandardných stupníc jednotkových nákladov Komisie13. V dôsledku toho boli sumy 
osvedčené Komisii a vyplatené z rozpočtu EÚ v účtovnom období 2018/2019 za každú 
príslušnú operáciu o viac než 20 % vyššie ako sumy schválené a vyplatené 
prijímateľom. Toto opatrenie vytvorilo doteraz v období rokov 2014 – 2020 
nerovnováhu v prospech členského štátu vo výške viac než 43 mil. EUR. 

5.26. Hoci sú tieto dve metódy výpočtu odlišné, v podstate sa týkajú tých istých 
nákladov. Z tohto dôvodu by sa výška finančných prostriedkov EÚ, ktoré členský štát 
prijal a následne vyplatil prijímateľom, nemala zásadne líšiť. V súčasnej podobe sú 
štandardné stupnice jednotkových nákladov Komisie pre tento taliansky operačný 
program pre tento členský štát príliš veľkorysé. 

                                                      
12 Článok 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 

zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) 
č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470). 

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2016 z 29. augusta 2017, ktorým sa mení 
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide 
o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb 
na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (Ú. v. EÚ L 298, 15.11.2017, s. 1). 
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Porušenie pravidiel vnútorného trhu 

5.27. Tento rok sme zistili 11 porušení pravidiel vnútorného trhu, z ktorých tri boli 
vyčísliteľné. Päť porušení sa týkalo štátnej pomoci a šesť verejného obstarávania. 

Väčšina chýb v štátnej pomoci sa stále týka chýbajúceho motivačného účinku 

5.28. Pokiaľ nie je štátna pomoc pod stropom de minimis, je v zásade nezlučiteľná 
s vnútorným trhom, keďže sa ňou môže narúšať obchod medzi členskými štátmi. 
Existujú však výnimky z tohto pravidla, najmä ak sa na projekt vzťahuje všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách (GBER)14 alebo ak to Komisia osobitne schváli. 

5.29. Tento rok sme identifikovali päť projektov, v ktorých boli porušené pravidlá 
EÚ týkajúce sa štátnej pomoci. Zastávame názor, že dva z nich (jeden projekt 
Kohézneho fondu a jeden projekt EFRR) nemali získať žiadne verejné finančné 
prostriedky z EÚ a/alebo členského štátu. Predstavovali 1,0 percentuálneho bodu 
odhadovanej chybovosti. Nevyčíslili sme ďalšie tri chyby, ktoré nemali žiadny vplyv 
na úroveň verejného financovania. Komisia vypracovala akčný plán (spoločný akčný 
plán štátnej pomoci na roky 2018 – 2022) na riešenie informovanosti a vedomostí 
orgánov auditu. Dôsledné vykonávanie tohto plánu má zásadný význam pre riešenie 
nedostatkov v uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci. 

5.30. Tri chyby (dve z nich boli vyčísliteľné) sa týkali chýbajúceho motivačného 
účinku. Pravidlá EÚ umožňujú štátnu pomoc len vtedy, ak sa ňou podporujú činnosti, 
ktoré by sa inak neuskutočnili. Motivačný účinok sa automaticky predpokladá 
pri režimoch v rámci nariadenia GBER, ak práce začnú po dátume podania žiadosti 
o financovanie15. Táto záležitosť bola hlavnou príčinou chýb v štátnej pomoci 
v posledných troch rokoch. V rámčeku 5.5 je uvedený jeden príklad z tohtoročného 
auditu. 

                                                      
14 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1) (GBER). 

15 Článok 6 GBER. 
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Rámček 5.5 

Príklad chýbajúceho motivačného účinku 

V Lotyšsku veľký podnik investoval do rekuperácie tepelnej energie na jej využitie 
vo svojom výrobnom zariadení. Pred predložením žiadosti o projekt prijímateľ už 
ukončil postup verejného obstarávania, uzavrel dodávateľskú zmluvu 
a dodávateľovi zaplatil prvú zálohu. To potvrdzuje, že sa investícia začala skôr, ako 
prijímateľ požiadal o financovanie z prostriedkov EÚ, ktoré preto nemalo žiadny 
motivačný účinok, ako sa vymedzuje v právnych predpisoch EÚ. 

Zistili sme jednu ďalšiu operáciu v Portugalsku, ktorá bola neoprávnená z dôvodu 
chýbajúceho motivačného účinku. 

Členské štáty odhalili mnoho chýb vo verejnom obstarávaní 

5.31. Verejné obstarávanie je kľúčovým nástrojom na hospodárne a efektívne 
vynakladanie verejných financií a na vytvorenie vnútorného trhu. Preskúmali sme 
126 postupov udeľovania zákaziek na práce, služby a dodávky. Veľká väčšina sa týkala 
projektov, ktoré boli spolufinancované v rámci operačných programov EFRR/KF. 

5.32. V šiestich postupoch verejného obstarávania sme zistili prípady nesúladu 
s pravidlami verejného obstarávania EÚ a/alebo vnútroštátnymi pravidlami verejného 
obstarávania, ktoré orgány auditu neodhalili. V jednom prípade išlo o závažné 
porušenie, ktoré ovplyvnilo výsledok postupu, čo sme vykázali ako vyčísliteľnú chybu. 
Predstavovala 4 % všetkých vyčísliteľných chýb, ktoré sme zistili, teda približne 
0,1 percentuálneho bodu odhadovanej chybovosti. Chyby, ktoré sme nevyčíslili, sa 
týkali použitia kritérií alebo technických špecifikácií, ktoré bránili určitým 
spoločnostiam v predložení ponúk. 

5.33. Verejné obstarávanie je veľkým zdrojom nezrovnalostí vykazovaných orgánmi 
auditu. Orgány auditu zistili 21 prípadov nedodržania pravidiel verejného obstarávania 
v rámci transakcií, ktoré sme preskúmali, a uložili paušálne opravy v rozsahu od 5 % 
do 100 %, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie16. Pokiaľ ide o frekvenciu, porušenia 
pravidiel verejného obstarávania predstavujú 18 % všetkých chýb, ktoré orgány auditu 

                                                      
16 Rozhodnutie Komisie C(2013) 9527 nahradené rozhodnutím Komisie C(2019) 3452, ktorým 

sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať 
na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania. 
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vykázali v účtovnom období 2018/2019, ale predstavujú celých 41 % hodnoty 
vykázaných nezrovnalostí. 

5.34. Zistili sme tiež, že okrem zistenia porušení prostredníctvom auditov členských 
štátov a Komisie orgány zodpovedné za programy prijali nápravné opatrenia aj v reakcii 
na systémové problémy. Tieto nápravné opatrenia umožňujú členským štátom 
nahradiť neoprávnené výdavky. Príklad je uvedený v rámčeku 5.6. 

Rámček 5.6 

Horizontálne paušálne opravy na nápravu systémových nedostatkov 
pri overovaní verejného obstarávania 

V roku 2017 Komisia vykonala v Maďarsku včasný preventívny systémový audit 
s cieľom skontrolovať vhodnosť overovania zo strany riadiaceho orgánu v oblasti 
verejného obstarávania. Audit sa týkal systému riadenia a kontroly, ktorý 
Maďarsko zriadilo a implementovalo v prípade šiestich operačných programov. 
Komisia zistila prierezové systémové problémy s overovaním verejného 
obstarávania ex ante. Takisto zistila, že orgány zodpovedné za program 
neidentifikovali alebo nedostatočne riešili niekoľko jednotlivých nezrovnalostí. 
Na záver Komisia uplatnila 10 % paušálnu opravu na všetky zmluvy ovplyvnené 
chýbajúcimi primeranými overeniami ex ante. Opravy sa týkali obdobia štyroch 
rokov a ich odhadovaná hodnota bola približne 770 mil. EUR. Maďarsko preto 
v súvislosti s balíkmi dokumentov na účely uistenia, ktoré sme preskúmali, stiahlo 
v účtovnom roku 2018/2019 sumu 149 mil. EUR z finančných prostriedkov EÚ. 

Chýbajúce základné podporné dokumenty 

5.35. Prijímatelia a orgány členských štátov zodpovedné za programy sú povinné 
udržiavať systémy a postupy, ktoré zabezpečia primeraný audítorský záznam. To 
zahŕňa vedenie písomných záznamov. Chýbajúce podporné dokumenty a informácie 
predstavovali 19 % všetkých chýb, ktoré orgány auditu vykázali za účtovný rok 
2018/2019. 

5.36. Zistili sme, že chýbali podporné informácie alebo dokumentácia v šiestich 
operáciách, ktoré sme preskúmali. Boli sme nútení vyčísliť štyri z týchto chýb, pretože 
orgány zodpovedné za programy alebo prijímatelia nedokázali poskytnúť základné 
dokumenty preukazujúce súlad s podmienkami oprávnenosti. Tri zo štyroch prípadov 
sa týkali projektov ESF z programového obdobia 2007 – 2013. Výsledok predstavoval 
približne 17 % transakcií, ktoré sme vyčíslili, a 0,1 percentuálneho bodu odhadovanej 
chybovosti. 
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Naše posúdenie práce orgánov auditu 

5.37. Práca orgánov auditu je rozhodujúcou súčasťou rámca uistenia a kontroly 
výdavkov na súdržnosť. Od roku 2017 sme posúdili prácu 34 zo 116 orgánov auditu 
v 22 členských štátoch vrátane 21 orgánov auditu v 17 členských štátoch v tomto roku. 

5.38. Vo všetkých balíkoch dokumentov na účely uistenia a balíkoch ukončenia 
programov, ktoré sme preskúmali, pôvodne vykázali orgány auditu zvyškovú chybovosť 
rovnajúcu sa 2 % alebo pod úrovňou 2 %. Ďalšie chyby, ktoré sme zistili v našej vzorke 
transakcií, ktoré predtým kontrolovali orgány auditu, a výsledky preskúmania 
a audítorskej činnosti Komisie naznačujú, že zvyšková chybovosť vykázaná orgánmi 
auditu nebola vždy spoľahlivá. Naša práca nám poskytla dostatočné dôkazy na to, 
aby sme dospeli k záveru, že zvyšková chybovosť presahuje 2 % v 12 z 26 balíkov 
dokumentov na účely uistenia (46 %), ktoré sme preskúmali (47 % výdavkov vo vzorke). 

5.39. Komisia vo svojich výročných správach o činnosti, berúc do úvahy svoju 
vlastnú audítorskú prácu a predbežné výsledky našich auditov, upravila zvyškovú 
chybovosť v 11 balíkoch z 12 balíkov dokumentov na účely uistenia v našej vzorke 
na hodnotu presahujúcu 2 %. 

5.40. Za štyri roky, počas ktorých sme skúmali výdavky za obdobie 2014 – 2020, sa 
hodnota balíkov dokumentov na účely uistenia, v súvislosti s ktorými orgány auditu 
vykázali nespoľahlivú zvyškovú chybovosť pod úrovňou 2 %, konzistentne pohybovala 
okolo 50 % výdavkov, ktoré sme vybrali na audit (pozri ilustráciu 5.1). Podiel balíkov 
so zvyškovou chybovosťou nad prahom významnosti sa takisto neustále pohybuje 
okolo polovice. 
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Ilustrácia 5.1 – Hodnota balíkov dokumentov na účely uistenia 
so zvyškovou chybovosťou nad 2 % 

Zdroj: EDA. 

5.41. Výsledkom našej práce na troch balíkoch ukončenia programov, ktoré sme
preskúmali v období rokov 2007 – 2013, bola zvyšková chybovosť v dvoch z nich vyššia 
ako 2 % prah významnosti. 

Pretrvávajú nedostatky v spôsobe, akým orgány auditu vykonávajú a dokumentujú 
svoju prácu 

5.42. Podľa medzinárodných audítorských štandardov je potrebné, aby audítori
dokumentovali svoje kontroly a jasne označili všetky dokumenty, ktoré sú 
najdôležitejšie z hľadiska kontrolovaných výdavkov17. To im umožňuje niesť 
zodpovednosť za svoju prácu a pomáha interným alebo externým hodnotiteľom 
vyvodiť záver o rozsahu a dostatočnosti kontrol. Nedostatočné alebo neprimerané 
otázky či odpovede v kontrolných zoznamoch zvyšujú riziko, že nezrovnalosti nebudú 
odhalené. 

5.43. Na základe nášho preskúmania práce orgánov auditu sme boli schopní
vyvodiť záver v prípade 104 transakcií zo vzorky transakcií (49 %). Zistili sme 
nedostatky týkajúce sa rozsahu, kvality a dokumentácie práce orgánov auditu 
v 109 transakciách (51 %), pre ktoré sme museli opätovne vykonať príslušné audítorské 
postupy. Hlavným dôvodom nedostatkov bola nedostatočná audítorská dokumentácia, 
ktorú mali orgány auditu k dispozícii. 

17 ISA 230 Audítorská dokumentácia. 
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5.44. V prípade 43 transakcií (20 % z celku) sme boli povinní obrátiť sa 
na prijímateľov s cieľom získať potrebnú audítorskú dokumentáciu. Zistili sme 
vyčísliteľné chyby, ktoré predtým orgán auditu nezistil v 18 zo 109 transakcií 
(v deviatich balíkoch vrátane siedmich z programového obdobia 2014 – 2020), 
pri ktorých sme opätovne vykonali audit. 

Orgány auditu musia lepšie sledovať riziko podvodu pri ich auditoch operácií 

5.45. V právnych predpisoch EÚ sa podvody vymedzujú ako úmyselné porušenie, 
ktoré má alebo by mohlo mať vplyv na rozpočet EÚ. Z dostupných informácií vyplýva, 
že súdržnosť predstavuje vyššie riziko podvodu ako iné oblasti politiky18. Hoci 
odhaľovanie podvodov nie je hlavnou zodpovednosťou audítora, audítori musia byť 
ostražití, pokiaľ ide o existenciu možných ukazovateľov podvodov a konfliktov záujmov. 
V našej osobitnej správe Boj proti podvodom v rámci výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti 
sme dospeli k záveru, že kontroly na mieste vykonávané orgánmi zodpovednými 
za programy sú najčastejšími prostriedkami odhaľovania podvodov19. 

5.46. Počas preskúmania práce orgánov auditu sme posudzovali, či kontrolné 
zoznamy, ktoré použili na audit operácií, primerane riešili riziko podvodu. Zistili sme, 
že iba 21 % operácií z obdobia 2014 – 2020 (40 zo 192) bolo predmetom auditu 
použitím kontrolného zoznamu s výslovným odkazom na riziko podvodu. 

5.47. V pravidlách EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisii oznámili všetky 
prípady podozrenia z podvodu. V dvoch prípadoch v našej vzorke sme zistili, 
že pôvodne túto požiadavku nesplnili. 

Nie je jednoduché kontrolovať sumy v rámci prebiehajúceho hodnotenia 

5.48. Podľa článku 137 ods. 2 NSU môžu členské štáty zo svojich účtov vylúčiť 
sumy, ktoré boli predtým zahrnuté do žiadosti o platbu, ale v prípade ktorých prebieha 
hodnotenie správnosti. Každá časť týchto súm, ktorá bude následne vyhodnotená ako 
správna, sa môže zahrnúť do budúcej žiadosti o platbu. 

5.49. Štandardný formulár na vykazovanie účtov neobsahuje podrobný oddiel 
pre sumy podľa článku 137 ods. 2. Od členských štátov sa vyžaduje, aby zverejnili tieto 
sumy ako celok, ale nie na úrovni každej operácie. Povinnosťou certifikačného orgánu 

                                                      
18 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – 

2019 (COM(2020) 363 final). 

19 Osobitná správa č. 6/2019. 
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je viesť podrobné záznamy o operáciách a sumách, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho hodnotenia, a monitorovať, či sú zahrnuté do následných žiadostí 
o platbu. V takom prípade by príslušné výdavky mali podliehať rovnakým overeniam 
a kontrolám ako akékoľvek iné nové výdavky20. Zistili sme, že Komisia nemá primerané 
informácie, aby dostatočne monitorovala, či sa k týmto sumám pristupuje náležite. 

Práca Komisie v súvislosti s uistením a vykazovanie zvyškovej 
chybovosti v jej výročných správach o činnosti 

5.50. Výročné správy o činnosti sú hlavným nástrojom generálnych riaditeľstiev 
Komisie na vykazovanie, či majú primerané uistenie, že postupy kontrol zabezpečujú 
zákonnosť výdavkov. 

Komisia zvýšila počet auditov zhody 

5.51. Spoľahlivosť informácií o zákonnosti, ktoré boli uvedené vo výročných 
správach o činnosti vo veľkej miere závisia od kvality práce orgánov zodpovedných 
za programy. Komisia vykonáva audity zhody, v rámci ktorých skúma a posudzuje 
spoľahlivosť práce orgánov auditu. Ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti 
Komisie, cieľom týchto auditov je získať primerané uistenie, že závažné nedostatky 
v systémoch riadenia a kontroly nezostávajú neodhalené a nevykázané, a teda 
neopravené po predložení účtovných závierok Komisii. 

5.52. V roku 2020 Komisia zvýšila počet auditov zhody na 57 (25 vykonalo 
GR REGIO a 32 GR EMPL). V roku 2019 aj 2018 ich bolo 26. V rámci 38 z týchto auditov 
Komisia dospela k záveru, že zvyšková chybovosť vykázaná vo výročných kontrolných 
správach orgánov auditu za účtovné obdobie 2018/2019 bola podhodnotená. Komisia 
túto mieru preto zvýšila. V 20 prípadoch (11 na GR REGIO a deviatich na GR EMPL) sa 
tým zvýšila zvyšková chybovosť nad 2 % prah významnosti. 

5.53. Audity zhody Komisie sa týkali 30 operácií, ktoré sme preskúmali v tomto 
roku (10 v roku 2019). Pred začatím nášho preskúmania Komisia odhalila osem 
vyčísliteľných chýb v týchto operáciách (šesť v súvislosti s verejným obstarávaním, 
jednu sa týkala neoprávnených nákladov a jedna nesprávneho uplatnenia 
zjednodušeného vykazovania nákladov). Zohľadnili sme schopnosť Komisie odhaliť 
tieto chyby a jej záväzok včas ich opraviť, čím sa znížila nami odhadovaná chybovosť 
o 0,7 percentuálneho bodu. 

                                                      
20 Pozri odpoveď Komisie na bod 6.34 našej výročnej správy za rok 2016. 
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Ukazovateľ správnosti poukazuje na to, že celková priemerná chybovosť bola 
nad prahom významnosti 

5.54. Komisia používa na výpočet váženej priemernej chybovosti jednotlivé 
zvyškové chybovosti vykázané členskými štátmi, výsledky vlastnej práce týkajúcej sa 
správnosti a iné dostupné informácie. Túto mieru vykazuje ako kľúčový ukazovateľ 
výkonnosti (KPI) týkajúci sa správnosti. KPI na rok 2020 je založený na individuálnych 
mierach vykázaných za účtovný rok 2018/2019, ale bez vplyvu preddavkov vyplatených 
na finančné nástroje. 

5.55. GR REGIO vykázalo KPI vo výške 2,1 % a „maximálnu mieru“ 2,6 % (obe 
nad 2 % prahom významnosti). Miery GR EMPL boli 1,4 % pre KPI a 1,9 % 
pre maximálne riziko. V oboch výročných správach o činnosti sa vysvetľuje, 
že maximálne miery zohľadňujú výsledky auditov, o ktorých sa stále rokuje s členskými 
štátmi, ako aj všetky chyby, ktoré sa nachádzajú mimo vzorky operácií v operačných 
programov, ktoré boli kontrolované počas roka Komisiou alebo nami. Hoci GR REGIO 
uplatnilo prístup opísaný vo výročnej správe o činnosti, GR EMPL plne nezohľadnilo 
možné chyby nad rámec zistených chýb. Ak by GR EMPL uplatnilo rovnaký prístup ako 
GR REGIO, jeho maximálna miera by bola 2,1 %. 

5.56. Vo výročnej správe za rok 2018 sme dospeli k záveru, že z rôznych dôvodov21 
by sa celková zvyšková chybovosť, ktorá slúži ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti, mala 
považovať za minimálnu mieru. Keďže sa určuje na základe KPI, riziko pri ukončení je 
takisto minimálnou mierou a budúce opravy nemusia postačovať na zabezpečenie 
toho, aby pri ukončení nezostala žiadna významná chybovosť. 

5.57. Na ilustrácii 5.2 sa nachádza prehľad KPI, ktoré vykázala Komisia vo svojich 
výročných správach o činnosti za rok 2020. 

                                                      
21 Body 6.62 a 6.63 výročnej správy za rok 2018. 
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Ilustrácia 5.2 – KPI Komisie v porovnaní s nami odhadovanou 
chybovosťou 

 
Zdroj: EDA. 

5.58. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2020 Komisia vykázala 
kombinované celkové riziko pri platbe v rozmedzí 1,9 % až 2,4 %22 pre tento podokruh 
VFR na základe odhadovaných súm vystavených riziku oboch GR a ich kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti. Už druhý rok po sebe preto odhady chybovosti Komisie 
spadajú do nášho rozsahu odhadu chybovosti. Zároveň sú miery vykázané vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti (ako aj konkrétne miery uvedené v oboch výročných 
správach o činnosti) pod nami odhadovanou chybovosťou (pozri ilustráciu 5.2). 

5.59. Dokončujeme osobitnú správu, v ktorej poskytneme podrobnejšie informácie 
o relevantnosti, spoľahlivosti a konzistentnosti ročnej chybovosti vykazovanej 
vo výročných správach o činnosti a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
za výdavky v oblasti súdržnosti. 

                                                      
22 Strana 72, zväzok II výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2020. 
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Výhrady sa nemusia nevyhnutne vzťahovať na všetky významné riziká 

5.60. V našej výročnej správe za rok 201923 sme dospeli k záveru, že výhrady sa 
nemusia vzťahovať na všetky významné riziká, keďže boli založené najmä na chybovosti 
v účtovných závierkach za roky 2018/2019, ktoré ešte neboli potvrdené vo výročných 
správach o činnosti za rok 2019. Našou analýzou účtovných závierok za rok 2018/2019 
sa tento rok potvrdilo, že 63 OP na GR REGIO a 36 na GR EMPL bolo skutočne 
ovplyvnených významnými chybami. Komisia však vo výročných správach o činnosti 
za rok 2019 nevydala výhrady k 39 z týchto operačných programov na GR REGIO 
a 28 na GR EMPL. 

5.61. Minulý rok obe generálne riaditeľstvá zaujali rovnaký prístup k výhradám ako 
vo výročných správach o činnosti za rok 2019. Je preto možné, že výročné správy 
o činnosti za rok 2020 opäť nezahŕňali všetky významné riziká. 

  

                                                      
23 Bod 5.62 výročnej správy za rok 2019. 
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Záver a odporúčanie 

Záver 

5.62. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a predložili v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Hospodárska, sociálna 
a územná súdržnosť“ bola významná. V prípade tohto okruhu VFR z testovania 
transakcií vyplýva, že odhadovaná celková chybovosť je 3,5 % (pozri prílohu 5.1). 

5.63. Nedostatky, ktoré sme zistili v práci viacerých orgánov auditu zahrnutých 
do našej vzorky (pozri body 5.37 až 5.49) v súčasnosti obmedzujú spoľahlivosť, ktorú jej 
možno pripísať. Prepočítaná miera za obdobie 2014 – 2020 prekračovala 2 % prah 
významnosti v 12 z 26 balíkov dokumentov na účely uistenia. Komisia upravila 
zvyškovú chybovosť v prípade 11 z 12 balíkov dokumentov na účely uistenia 
na hodnotu vyššiu ako 2 %. Zároveň tým zohľadnila aj našu audítorskú prácu. Vysoká 
miera úprav je v súlade s tým, o čom sme informovali v posledných štyroch rokoch, ako 
sa uvádza v ilustrácii 5.2. 

5.64. Údaje týkajúce sa informácií o správnosti uvedené vo výročných správach 
o riadení a výkonnosti za účtovné obdobie 2018/2019 potvrdzujú významnú chybovosť 
v oblasti politiky súdržnosti (2,4 %). Vzhľadom na záležitosti uvedené v bode 5.56 sa 
obe miery Komisie uvedené v bode 5.58 môžu považovať len za minimálne odhady. 
V tejto súvislosti poznamenávame, že miery Komisie spadajú do spodnej polovice 
nášho rozsahu chybovosti, pod nami odhadovanú chybovosť (pozri ilustráciu 5.2). 

5.65. Rámec kontroly a uistenia na programové obdobie 2014 – 2020 bol 
navrhnutý s cieľom zabezpečiť, aby bola ročná zvyšková chybovosť nižšia ako prah 
významnosti. Z nášho auditu vyplynulo, že sú potrebné ďalšie zlepšenia, pokiaľ ide o to, 
ako rámec vykonávajú orgány zodpovedné za programy a Komisia. 

156



Odporúčania 

5.66. V prílohe 5.3 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia následných opatrení
na základe šiestich odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2017. 
Komisia z nich vykonala štyri vo väčšine ohľadov a jedno v niektorých ohľadoch, pričom 
jedno nebolo vykonané vôbec. 

5.67. Preskúmali sme aj tie odporúčania z výročných správ za roky 2018 a 2019,
ktoré si vyžadovali vykonanie okamžite alebo sa mali vykonať v priebehu roka 2020. 

5.68. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 Komisii
odporúčame: 

Odporúčanie 5.1 – Vyvážená štandardná stupnica jednotkových 
nákladov na úhradu platieb členských štátov 

Pozorne monitorovať členské štáty, ktoré používajú štandardné stupnice jednotkových 
nákladov, aby sa zabezpečilo, že tento systém nebude mať za následok nadmerné 
nerovnováhy v prospech členských štátov. Komisia by mala požiadať členské štáty, 
aby upravili nadmerné miery a odstránili nerovnováhy, aby sa zabránilo akýmkoľvek 
ziskom pri ukončení programu. 

Termín: okamžite 

Odporúčanie 5.2 – Sledovanie rizika podvodu pri auditoch 
operácií vykonávaných orgánmi auditu 

Výslovne nabádať orgány auditu, aby do svojich kontrolných zoznamov začlenili 
konkrétne otázky týkajúce sa rizík podvodov a aby zdokumentovali kroky prijaté 
na riešenie takýchto rizík zistených v priebehu auditu. 

Orgány auditu by mali spolupracovať s vnútroštátnymi koordinačnými útvarmi pre boj 
proti podvodom a mali by zohľadňovať prípady podozrenia z podvodu alebo 
preukázaného podvodu oznámené Komisii prostredníctvom systému riadenia 
nezrovnalostí (IMS). Na naše odporúčanie odkazujeme aj v našej osobitnej správe 
č. 6/2019. 

Termín: jún 2022 
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Odporúčanie 5.3 – Následná kontrola súm, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho hodnotenia 

Požiadať členské štáty, aby sprístupnili dostatočné informácie v ročnom zhrnutí 
záverov a následnej kontroly operácií, pri ktorých stiahli z účtov sumy, ktoré sú 
predmetom prebiehajúceho hodnotenia. Zvýšila by sa tým transparentnosť, pokiaľ ide 
o spôsob, akým orgány zodpovedné za programy monitorujú tieto sumy.

Termín: 2022 
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Prílohy 

Príloha 5.1 – Výsledky testovania transakcií 

VÝSLEDKY TESTOVANIA TRANSAKCIÍ V OKRUHU „HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA 
A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ“ 

    

  
2020 2019 

  
  

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY 
  

  

Celkový počet transakcií 227 236 

    
ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB 
   
Odhadovaná chybovosť 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Horná hranica chybovosti (UEL) 6,1 %  

 Spodná hranica chybovosti (LEL) 0,9 %  
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Príloha 5.2 – Informácie o opatreniach EÚ v 27 členských štátoch a Spojenom kráľovstve (2014 – 2020) 

Zdroj: EDA. 

5

1

3

1

2

Kontrolované transakcie 2020

Členské štáty 

Príspevok EÚ (mil. EUR)

1

2

Poľsko 11 354 42 2
Taliansko 4 266 15 0
Maďarsko 4 238 16 1
Česko 3 318 14 0
Španielsko 3 196 14 5
Portugalsko 2 860 11 3
Rumunsko 2 344 7 1
Nemecko 2 219 8 0
Francúzsko 1 828 7 0
Spojené kráľovstvo 1 593 7 1
Grécko 1 204 7 0
Slovensko 1 112 8 0
Bulharsko 1 061 8 0
Chorvátsko 922 14 0
Litva 662
Lotyšsko 655 8 2
Slovinsko 443 7 0
Estónsko 420
Írsko 315
Belgicko 306 7 0
Fínsko 280
Švédsko 255
Cyprus 158
Rakúsko 139
Holandsko 135
Malta 133
Dánsko 40
Luxembursko 12
SPOLU 200 15

Vyčíslené
 za obdobie 2014 –

 chyby  
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Príloha 5.3 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní v okruhu „Hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 1: zabezpečiť, aby boli mechanizmy auditu pre finančné 
nástroje riadené EIF primerané na úrovni finančných 
sprostredkovateľov, Ak EIB/EIF použije dohodnuté postupy s externými 
audítormi, Komisia by mala vymedziť minimálne podmienky takýchto 
zmlúv s ohľadom na potrebu zabezpečiť uistenie, najmä povinnosť 
dostatočnej audítorskej práce na úrovni členského štátu. 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X24     

                                                      
24 V súhrnnom nariadení sa zaviedla požiadavka, aby orgány auditu vykonávali systémové audity a audity operácií finančných nástrojov na úrovni finančných 

sprostredkovateľov, vrátane finančných nástrojov riadených skupinou EIB, ale nezahŕňajú programy iniciatívy na podporu MSP zriadených pred 
2. augustom 2018. Komisia prijala dodatočné opatrenia tým, že do metodiky auditu finančných nástrojov zahrnula odporúčanie, aby orgány auditu 
vykonávali audit finančných sprostredkovateľov pri nástrojoch vykonávaných skupinou EIB bez ohľadu na to, kedy boli zriadené. Metodika však nemôže 
rozšíriť regulačný mandát orgánov auditu. Komisia poskytla dôkaz o tom, že v niektorých členských štátoch už orgány auditu vykonávajú kontroly 
na úrovni finančných sprostredkovateľov. Z nášho auditu v roku 2020 však vyplynulo, že tieto kontroly sa ešte nevykonávajú jednotne (v členskom štáte, 
ktorý sme kontrolovali, externý audítor ani orgány auditu nevykonali žiadne audity na úrovni finančných sprostredkovateľov). 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 2: navrhnúť legislatívne zmeny pre finančný rámec 
na obdobie po roku 2020, ktoré by vylučovali preplatenie DPH verejným 
orgánom z finančných prostriedkov EÚ. 
(Dátum vykonania: pred schválením legislatívneho rámca na obdobie 
po roku 2020) 

   X25   

Odporúčanie 3: vyriešiť nedostatky, ktoré sme zistili pri overovaní práce 
orgánov auditu v rámci auditov Komisie týkajúcich sa správnosti, 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X26     

Odporúčanie 4: vyriešiť zložitosť informácií uvádzaných vo VSČ 
GR REGIO a GR EMPL, ktoré sa týkajú rámca kontroly a uistenia na roky 
2014 – 2020, a to prostredníctvom: 

 X     

                                                      
25 V roku 2018 Komisia predložila alternatívny návrh, podľa ktorého je DPH oprávnená pri projektoch s celkovými nákladmi nižšími ako 5 mil. EUR. V novom 

nariadení o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 (nariadenie (EÚ) 2021/1060) sa tento problém nerieši. 

26 Pozri body 6.58 – 6.64 výročnej správy za rok 2018 a body 5.48 – 5.62 výročnej správy za rok 2019. Hoci Komisia zvýšila počet auditov zhody, ktoré 
vykonala v roku 2020, stále narážame na nedostatky v práci orgánov auditu. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

i) zamerania sa na výdavky, ktoré prešli cyklom kontroly, t. j. balíky 
dokumentov na účely uistenia, ktoré zahŕňajú výdavky spred 30. júna 
roku „n – 1“. Na tento účel by Komisia mala prispôsobiť svoje 
výkazníctvo s cieľom zabezpečiť, aby nepredkladala predbežné odhady; 

X27      

ii) jasného uvádzania, ktoré výdavky ešte neboli podrobne preskúmané 
(vrátane kontrol správnosti). Mala by uviesť, aké preventívne opatrenia 
chránia rozpočet EÚ a či sú tieto opatrenia dostatočné na poskytnutie 
uistenia, ale mala by sa zdržať výpočtu zvyškovej chybovosti výdavkov, 
ktoré ešte neboli preskúmané. 

X28      

iii) uverejňovania celkovej zvyškovej chybovosti v podokruhu 1b VFR 
za každý účtovný rok. 
(Dátum vykonania: jún 2019) 

 X28     

                                                      
27 Body i) a ii) sú vykonané v plnej miere, keďže Komisia upravila svoje výkazníctvo a prijala kľúčový ukazovateľ výkonnosti, ktorý sa zameriava na výdavky, 

ktoré prešli cyklom kontroly. 

28 Bod iii) je vykonaný vo väčšine ohľadov, keďže vo výročnej správe o riadení a výkonnosti Komisia uvádza celkovú zvyškovú chybovosť pre oblasť politiky, 
ktorá v plnej miere nezodpovedá podokruhu 1b VFR. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 5: zabezpečiť zmenu mechanizmov auditu v súlade 
s návrhom Komisie pre finančné nástroje v právnom rámci po roku 
20020 tak, aby sa na výpočet zvyškovej chybovosti použilo len skutočné 
čerpanie finančných prostriedkov na úrovni konečných prijímateľov. 
(Dátum vykonania: pred začiatkom vykonávania legislatívneho rámca 
na obdobie po roku 2020) 

 X29     

Odporúčanie 6: vykonať dostatočné kontroly správnosti s cieľom 
vyvodiť závery o účinnosti práce orgánov auditu a získať primerané 
uistenie o správnosti výdavkov najneskôr vo VSČ, ktoré uverejňuje 
po roku schválenia účtov. 
(cieľový dátum vykonania: okamžite) 

  X30    

                                                      
29 V novom nariadení o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 (nariadenie (EÚ) 2021/1060) sa stanovuje jednotná zálohová platba na finančné 

nástroje, ktorá sa má zahrnúť do prvej žiadosti o platbu. Komisia má v úmysle do konca roka 2021 prijať delegovaný akt, v ktorom sa od orgánov auditu 
bude vyžadovať, aby vylúčili tento preddavok z kontrolovaného súboru. 

30 Pozri bod 6.64 výročnej správy za rok 2018. Hoci Komisia zvýšila počet kontrol správnosti, túto prácu nemožno považovať za dokončenú v čase, 
keď Komisia uverejňuje svoju výročnú správu o činnosti po roku schválenia účtov. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 6.1 — Mechanizmy auditu programov iniciatívy 
na podporu MSP 
Zabezpečiť, aby: 
a) sa pravidelné kontroly založené na reprezentatívnej vzorke úhrad 
konečným príjemcom vykonávali na úrovni finančných 
sprostredkovateľov buď orgánom auditu alebo audítorom, ktorého 
vyberie skupina EIB; 
b) sa pri kontrolách, ktoré neboli dostatočné, vypracovali a vykonali 
náležité kontrolné opatrenia, aby sa zabránilo možnosti významnej 
nezrovnalosti výdavkov pri ukončení programu. 
(Cieľový dátum vykonania: okamžite) 

 X31     

                                                      
31 Našimi predchádzajúcimi auditmi sa potvrdilo, že EIF už zlepšil alebo zlepšuje svoje systémy monitorovania a kontroly a dobrovoľne rozšíril používanie 

správ o primeranom uistení na programy nástroja pre MSP. Hoci uznávame, že niektoré orgány auditu už vykonali overovanie na úrovni finančných 
sprostredkovateľov, je ešte priskoro na posúdenie plnej účinnosti týchto opatrení. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 6.2 – Neoprávnené pozastavenie platieb 
Prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby kontrolné zoznamy 
používané riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu zahŕňali overenie súladu 
s článkom 132 nariadenia o spoločných ustanoveniach, v ktorom sa 
uvádza, že prijímatelia musia dostať celkovú sumu oprávnených 
výdavkov najneskôr do 90 dní od dátumu predloženia príslušnej žiadosti 
o platbu. V prípade potreby vydať vhodné odporúčania pre programové 
orgány a nabádať ich, aby v budúcnosti postupovali správne. 
(Cieľový dátum vykonania: okamžite) 

X32      

Odporúčanie 6.3 – Opatrenia na ukončenie programov z obdobia 
2014 – 2020 
Riešiť nedostatky a zabezpečiť, aby nemohol byť ukončený žiadny 
program s významnou mierou nezrovnalostí vo výdavkoch. Komisia by 
mala: 
a) určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť správne ukončenie 
programov; 
b) (…) 
(Cieľový dátum vykonania: a) máj 2020) 

X33      

                                                      
32 Komisia dôsledne kontroluje, či sa platby prijímateľom uskutočňujú včas, a v prípade potreby vydáva pre členské štáty nápravné odporúčania. 

33 Komisia identifikovala hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť ukončenie programov, a zohľadnila ich pri vypracúvaní usmernení k ukončeniu programov. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 5.1 – Podmienky oprávnenosti projektov 
Objasniť, čo sa rozumie výrazmi „fyzicky dokončené“ a/alebo „plne 
zrealizované“ operácie. To by členským štátom pomohlo overiť, či sú 
operácie v súlade s článkom 65 ods. 6 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, a predísť neodhaleniu neoprávnených operácií. Malo by 
sa objasniť, že táto podmienka sa vzťahuje len na práce alebo činnosti 
potrebné na dosiahnutie výstupu operácie, a nie na finančné 
a administratívne aspekty. 
(Termín: okamžite) 

 X34     

Zdroj: EDA. 

                                                      
34 Berieme na vedomie opatrenia, ktoré Komisia už iniciovala s cieľom objasniť pojmy „fyzicky ukončené“/„plne zrealizované“ operácie. Komisia však tieto 

objasnenia nezaslala všetkým členským štátom. 
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Kapitola 6 

Prírodné zdroje 
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Úvod 
6.1. V tejto kapitole sa predkladajú naše zistenia týkajúce sa okruhu 2 VFR „Prírodné
zdroje“. V rámčeku 6.1 sa nachádza prehľad hlavných činností a výdavkov v rámci 
tohto okruhu v roku 2020.  

Rámček 6.1 

Okruh 2 VFR „Prírodné zdroje“ – prehľad za rok 2020 

Iné 
0,9 (1,5 %)

Európsky námorný a 
rybársky fond (ENRF) 
0,9 (1,4 %)

Európsky 
poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
14,6 (24,1 %)

Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF) –
výdavky súvisiace s trhom 
2,6 (4,3 %)

Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF) – priame 
platby 
41,6 (68,7 %)

Prírodné zdroje
60,6

(35,0 %)

Platby v roku 2020 ako podiel na rozpočte EÚ a rozdelenie

(mld. EUR)

173,3
mld. EUR 
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(*) V súlade s harmonizovanou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, 
bod 11). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Stručný opis 

6.2. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predstavujú 97 % výdavkov na oblasť
„Prírodné zdroje“ a sú vykonávané prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP). SPP má tri všeobecné ciele1: 

o životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej
činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien,

o udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu,

o vyvážený územný rozvoj.

1 Článok 110 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 
zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549). 

priebežné/záverečné platby:  …priebežné/záverečné platby:  60,0

platby predbežného financovania⁽*⁾: 0,6

zúčtovanie predbežného financovania⁽*⁾: 0,3

spolu: 60,3

spolu: 60,6

0 10 20 30 40 50 60

Kontrolovaný
súbor

Platby

Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami
(mld. EUR)
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6.3. Zatiaľ čo Komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka (GR AGRI), má v konečnom dôsledku zodpovednosť za SPP, o jej 
riadenie sa delí s platobnými agentúrami v členských štátoch. Od roku 2015 vydávajú 
nezávislé certifikačné orgány v členských štátoch každoročne stanovisko k správnosti 
výdavkov platobných agentúr.  

6.4. Výdavky SPP možno rozdeliť do troch všeobecných kategórií: 

o priame platby poľnohospodárom, ktoré sú plne financované z rozpočtu EÚ, 

o poľnohospodárske trhové opatrenia, tiež plne financované z rozpočtu EÚ 
s výnimkou niektorých opatrení spolufinancovaných členskými štátmi vrátane 
propagačných opatrení, 

o vnútroštátne a regionálne programy rozvoja vidieka členských štátov 
spolufinancované z rozpočtu EÚ a členských štátov. 

6.5. Tento okruh VFR zahŕňa aj výdavky EÚ na spoločnú rybársku politiku a niektoré 
výdavky EÚ na životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy. 
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Rozsah auditu a audítorský prístup 

6.6. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme preskúmali: 

a) vzorku 218 transakcií2 v súlade s bodom 9 prílohy 1.1. Vzorka bola navrhnutá tak, 
aby bola reprezentatívna pre celý rad výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. 
Pozostávala z transakcií z 19 členských štátov3 a Spojeného kráľovstva. V dôsledku 
vypuknutia pandémie COVID-19 a s cieľom získať ďalší prehľad o systéme kontroly 
sme v prípade priamych platieb vybrali našu vzorku z náhodných kontrol 
na mieste vykonaných platobnými agentúrami. Keďže sme od členských štátov 
získali vzorku platieb prijímateľom, ktorí boli predmetom náhodných kontrol 
na mieste, museli sme upraviť našu chybovosť, aby sme zohľadnili žiadosti 
preskúmané platobnými agentúrami, v súvislosti s ktorými agentúry nevykonali 
platbu alebo platbu nevykonali v čase, keď sme vybrali našu vzorku. Naším cieľom 
bolo prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, ako je to opísané 
v prílohe 1.1. 

b) informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti (VSČ) GR AGRI 
a Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (GR ENV) a následne zahrnuté 
do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

c) vybrané systémy, ktoré sa týkali vykonávania „monitorovacích kontrol“ členskými 
štátmi4. 

                                                      
2  Vzorka zahŕňala 88 priamych platieb, 16 trhových opatrení, 104 platieb v rámci programov 

rozvoja vidieka, 1 refundáciu, ktorú Komisia vyplatila členskému štátu a ktorá zodpovedala 
predchádzajúcej finančnej oprave v rámci SPP, a 9 platieb týkajúcich sa životného 
prostredia, opatrení v oblasti klímy a rybárstva. 

3 Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, 
Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Slovensko, Fínsko a Švédsko. Vzorka obsahovala aj štyri transakcie v rámci priameho 
riadenia. 

4 Body 6.16 a 6.17 našej výročnej správy za rok 2019. 
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Správnosť transakcií 
6.7. Výsledky testovania transakcií sú zhrnuté v prílohe 6.1. Z 218 preskúmaných
transakcií bolo 180 (83 %) bez chyby a 38 obsahovalo chyby. Na základe 25 chýb5, 
ktoré sme vyčíslili, odhadujeme chybovosť v oblasti „Prírodné zdroje“ na 2,0 %6. 

6.8. V rámčeku 6.2 je uvedený prehľad nami odhadovanej chybovosti za rok 2020.

Rámček 6.2 

Prírodné zdroje: typy chýb 

Zdroj: EDA. 

6.9. Komisia (v prípade priamych výdavkov) a orgány členských štátov uplatnili
nápravné opatrenia, ktoré znížili našu odhadovanú chybovosť v tejto kapitole o 0,5 
percentuálneho bodu.  

5 Tiež sme zistili 13 prípadov nedodržania pravidiel, ktoré nemali nijaký finančný dosah. 

6 Náš výpočet chybovosti je založený na reprezentatívnej vzorke. Uvedený údaj predstavuje 
najlepší odhad. Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je 
v rozmedzí od 1,0 % do 3,0 % (spodná a horná hranica chybovosti). 
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Priame platby: účinný kontrolný systém obmedzuje riziko chýb 

6.10. Naša práca podporuje záver, že priame platby ako celok neobsahovali 
významné chyby. Tieto platby predstavujú 69 % výdavkov v rámci okruhu VFR 
„Prírodné zdroje“.  

6.11. Štyri režimy sa podieľajú 90 % na všetkých priamych platbách v roku 2020: 

a) dva režimy, ktoré poskytujú podporu príjmov na základe plochy vykázanej 
poľnohospodármi: „režim základných platieb“ (17,1 mld. EUR) a „režim jednotnej 
platby na plochu“ (4,4 mld. EUR); 

b) jeden režim na podporu poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu 
a životné prostredie („ekologizačná“ platba) (11,9 mld. EUR); 

c) dobrovoľná viazaná podpora, prepojená na konkrétne typy poľnohospodárskych 
výrobkov (napr. hovädzie a teľacie mäso, mlieko alebo bielkovinové plodiny) 
(4,1 mld. EUR). 

6.12. Testovali sme 88 priamych platieb, ktoré sa týkali hlavných režimov. Zistili 
sme, že 76 transakcií nebolo ovplyvnených chybami. Priame platby poľnohospodárom 
sú založené na nárokoch: prijímatelia dostávajú platby, ak spĺňajú určité podmienky. 
Takéto platby predstavujú nižšie riziko chýb, ak stanovené pravidlá nie sú príliš zložité 
(pozri bod 1.18). 

6.13. Desať vyčíslených chýb v týchto systémoch bolo výsledkom toho, 
že poľnohospodári vo svojich žiadostiach o pomoc nadhodnotili oprávnenú plochu 
poľnohospodárskej pôdy alebo počet zvierat.  

6.14. Zistili sme problémy s dodržiavaním predpisov bez finančného vplyvu v dvoch 
priamych platbách. 
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Integrovaný administratívny a kontrolný systém obmedzuje chybovosť 
v priamych platbách  

6.15. Hlavným nástrojom riadenia priamych platieb je integrovaný administratívny 
a kontrolný systém (IACS)7, ktorého súčasťou je systém identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). IACS prepája databázy poľnohospodárskych 
podnikov, žiadostí o pomoc, poľnohospodárskych plôch a registrov zvierat, ktoré 
platobné agentúry využívajú pri výkone administratívnych krížových kontrol všetkých 
žiadostí o pomoc. LPIS je geografický informačný systém, ktorý obsahuje súbory 
priestorových údajov z viacerých zdrojov, ktoré spoločne tvoria záznam o všetkých 
poľnohospodárskych plochách v členských štátoch. 

6.16. Naše zistenia potvrdzujú naše predchádzajúce pripomienky8, že IACS, a najmä 
LPIS funguje ako účinný systém riadenia a kontroly, ktorý zabezpečuje, že priame 
platby pomoci ako celok nie sú ovplyvnené významnými chybami. 

6.17. Podľa pravidiel EÚ9 by platobné agentúry mali vykonávať kontroly na mieste 
u najmenej 5 % žiadateľov. 1 % až 1,25 % žiadateľov sa musí vybrať náhodne. V roku 
2020 sme vybrali našu vzorku priamych platieb z náhodných vzoriek kontrol na mieste 
vykonaných platobnými agentúrami a preskúmali sme ich prácu s cieľom posúdiť 
chybovosť v platbách. To poskytlo dodatočný prehľad o činnosti platobných agentúr. 
V prípade transakcií, ktoré sme preskúmali, sme zistili, že platobné agentúry riadne 
aktualizovali systém LPIS a až na jednu výnimku odhalili a opravili akékoľvek 
nadhodnotenie zostávajúce po ich administratívnych kontrolách. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Bod 6.15 našej výročnej správy za rok 2019. 

9 Články 30 až 31 a 33 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, 
ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, 
opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69). 

177

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R0809&qid=1625738484409


 

Monitorovacie kontroly: obmedzené pokrytie v roku 2020 

6.18. Od roku 2018 môžu platobné agentúry členských štátov vykonávať 
„monitorovacie kontroly“. Tento prístup spočíva v uplatňovaní automatizovaných 
procesov s použitím údajov zo satelitov (Sentinel) programu Copernicus EÚ na kontrolu 
dodržiavania určitých pravidiel SPP. Platobné agentúry doteraz využívali monitorovacie 
kontroly najmä na posúdenie žiadostí o pomoc na plochu v rámci režimov priamych 
platieb. Ak je možné posúdiť všetky kritériá oprávnenosti danej platobnej schémy 
z priestoru, môžu na diaľku monitorovať celý súbor príjemcov pomoci. 

6.19. V našej nedávnej osobitnej správe o používaní nových technológií 
zobrazovania na účely monitorovania SPP sme Komisii odporučili, aby presadzovala 
monitorovacie kontroly ako hlavný kontrolný systém SPP po roku 202010.  

6.20. Počas našej práce v rámci vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020 sme 
preskúmali, ako dve platobné agentúry využívajú monitorovacie kontroly, pričom sme 
sa zamerali na režim dobrovoľnej viazanej podpory pre pestovateľov rajčín na Malte 
a režim základných platieb v Belgicku (Flámsko). Zistili sme, že tieto platobné agentúry 
využívali monitorovacie kontroly, aby zabránili viacerým nadmerným platbám. 
V rámčeku 6.3 je uvedený príklad využívania monitorovacích kontrol maltskou 
platobnou agentúrou. 

                                                      
10 Pozri našu osobitnú správu č. 4/2020 Používanie nových technológií zobrazovania na účely 

monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky: celkovo stabilný pokrok, ale pomalší 
pri monitorovaní klímy a životného prostredia, bod 82. 
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Rámček 6.3 

Monitorovacie kontroly v praxi 

Platobná agentúra pre poľnohospodárstvo a vidiek na Malte využívala 
monitorovacie kontroly na posúdenie žiadostí pestovateľov rajčín o dobrovoľnú 
viazanú podporu. Monitorovací systém využíva satelitné pozorovania 
poľnohospodárskych parciel, ktoré sa vykonávajú v pravidelných intervaloch počas 
vegetačného obdobia, s cieľom vytvoriť sériu ukazovateľov rastu plodín (modrá 
krivka v nasledujúcom grafe). Tieto ukazovatele možno porovnať s očakávaným 
modelom rastu pre plodinu rajčiakov (index vegetácie je znázornený zelenou 
krivkou). Ak sa ukazovatele vytvorené na základe satelitných pozorovaní príliš líšia 
od očakávaného modelu rastu, systém automaticky označí tieto parcely na ďalšie 
preskúmanie (napr. návšteva v teréne). Príslušná ortofotografia v LPIS potvrdzuje, 
že rajčiny sa pestujú. 

 
Zdroj: Platobná agentúra pre poľnohospodárstvo a vidiek, Malta. 

6.21. Monitorovacie kontroly poskytujú pravidelné pozorovania 
poľnohospodárskej činnosti a upozorňujú poľnohospodárov na možné nedodržanie 
pravidiel režimu platieb kedykoľvek počas vegetačného obdobia, čo im poskytuje viac 
príležitostí na nápravu svojich žiadostí predtým, ako sa stanú konečnými. 

6.22. Komisia je odhodlaná pomáhať členským štátom pri rozvoji nového prístupu 
k monitorovacím kontrolám. Na konci roka 2020 predstavovala plocha, na ktorú sa 
vzťahujú hlavné režimy priamej pomoci (režim základných platieb a režim jednotnej 
platby na plochu) a ktorá bola predmetom monitorovacích kontrol, 5,7 %.11. 

                                                      
11 Výročná správa o činnosti GR AGRI, príloha 2, s. 25. 
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Rozvoj vidieka, trhové opatrenia a iné výdavkové oblasti 
v okruhu „Prírodné zdroje“: zložitejšie podmienky oprávnenosti 
zvyšujú riziko chybovosti 

6.23. Otestovali sme 104 transakcií v rámci programov rozvoja vidieka, 16 
transakcií súvisiacich s trhovými opatreniami, refundáciu, ktorú Komisia vyplatila 
členskému štátu a ktorá zodpovedala predchádzajúcej finančnej oprave v rámci SPP12, 
a 9 transakcií13 v rámci výdavkových oblastí mimo SPP. V porovnaní s priamymi 
platbami väčšina výdavkov na rozvoj vidieka, trhové opatrenia a iné oblasti politiky 
v okruhu 2 VFR (vrátane úhrady nákladov vykázaných prijímateľmi) podliehajú 
zložitejším podmienkam oprávnenosti, čím sa zvyšuje riziko chýb (pozri bod 1.18). 

6.24. Príloha 6.2 obsahuje prehľad platieb v roku 2020 v rámci zdieľaného riadenia 
a výsledky testovania operácií v týchto oblastiach s vyšším rizikom pre každý členský 
štát a Spojené kráľovstvo. 

Rozvoj vidieka 

6.25. Komisia schválila 118 programov rozvoja vidieka v členských štátoch na roky 
2014 – 202014. Tieto programy zahŕňajú 20 opatrení15 a 67 čiastkových opatrení, ktoré 
spadajú do dvoch veľkých kategórií výdavkov: 

a) pomoc na investičné projekty podporujúce sociálny a hospodársky rozvoj 
vo vidieckych oblastiach; 

                                                      
12 V nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2018, Španielsko/Komisia, T-

459/16 a rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2019, Španielsko/Komisia, T-237/17. 

13 Kontrolovali sme štyri transakcie v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu, jednu 
transakciu, ktorá sa týkala záverečnej platby pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo 
na roky 2007 – 2013, dve transakcie v rámci dohôd o partnerstve v sektore rybolovu a dve 
transakcie súvisiace s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. 

14  Keďže prijatie právnych predpisov týkajúcich sa SPP po roku 2020 sa oneskorilo, programy 
sa predĺžili do konca roka 2022. Podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva budú 
programy rozvoja vidieka Spojeného kráľovstva prebiehať až do ich ukončenia v roku 2023. 

15 V roku 2020 bolo pridané ďalšie opatrenie s cieľom poskytnúť mimoriadnu dočasnú 
podporu v reakcii na pandémiu COVID-19 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/872]. Komisia uskutočnila prvú platbu na základe vykázaných výdavkov členských 
štátov v rámci nového opatrenia v roku 2021. 
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b) platby poľnohospodárom na základe environmentálnych a klimatických kritérií 
uplatňovaných na poľnohospodársku plochu alebo počet zvierat v podniku. 

6.26. Testovanie transakcií sa týkalo platieb v rámci 19 programov v 15 členských 
štátoch.  

6.27. Zo 104 transakcií v oblasti rozvoja vidieka, ktoré sme testovali, 87 nebolo 
ovplyvnených chybami. Z 11 prípadov, v ktorých sme zistili a vyčíslili chyby, 5 malo 
vplyv presahujúci 20 %. Zistili sme problémy s dodržiavaním predpisov bez finančného 
vplyvu v šiestich platbách. 

6.28. Preskúmali sme 54 platieb týkajúcich sa investičných projektov, ako je 
modernizácia poľnohospodárskych podnikov, výstavba zariadení na spracovanie 
poľnohospodárskych výrobkov, podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou, 
začatie činnosti mladých poľnohospodárov vo vidieckej oblasti alebo podpora 
základných služieb a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.  

6.29. Zistili sme vyčíslené chyby v siedmich platbách súvisiacich s investičnými 
projektmi. Väčšina týchto chýb bola spôsobená tým, že prijímatelia deklarovali výdavky 
alebo činnosti, ktoré nespĺňali podmienky oprávnenosti ich projektu (pozri rámček 
6.4). V dvoch prípadoch bola chyba nižšia ako 2 % a v dvoch sa pohybovala od 2 % 
do 20 %. Našli sme aj tri transakcie s chybami presahujúcimi 20 %. 

Rámček 6.4 

Príklad neoprávnených výdavkov v projekte v oblasti rozvoja vidieka 

Kontrolovali sme platbu na projekt rozvoja vidieka v Chorvátsku, ktorý podporoval 
pestovanie čučoriedok vrátane inštalácie zavlažovacieho systému. 

Investície do zavlažovania sú oprávnené na financovanie EÚ len vtedy, ak spĺňajú 
požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ na podporu udržateľného 
využívania vody. Patrí medzi ne existencia alebo inštalácia zariadenia na meranie 
vody. 

Prijímateľ predložil dokumenty, v ktorých sa uvádzalo, že vodomer bol súčasťou 
projektu a platobná agentúra schválila výdavky súvisiace so zavlažovacím 
systémom. Zistili sme však, že nebolo nainštalované žiadne meradlo, takže 
zavlažovacia zložka nie je oprávnená na financovanie z prostriedkov EÚ. 
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6.30. Preskúmali sme 50 platieb na základe plochy alebo počtu zvierat vykázaných 
poľnohospodármi, ktoré súviseli s požiadavkami dodržiavať kritériá týkajúce sa 
životného prostredia a klímy a s dobrými životnými podmienkami zvierat. Patria sem 
kompenzačné platby poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami 
a platby na plnenie konkrétnych agroenvironmentálno-klimatických záväzkov alebo 
na ekologické poľnohospodárstvo. 

6.31. Platobné agentúry používajú systém IACS na kontrolu plochy v žiadostiach 
o pomoc, ktoré poľnohospodári prekladajú v rámci týchto opatrení, čím sa obmedzuje 
riziko chýb v súvislosti s oprávnenou plochou. Zistili sme dva prípady menších 
nadhodnotení oprávnenej plochy (menej ako 2 %). Okrem toho sme našli dve 
transakcie s chybami prevyšujúcimi 20 %: v jednom prípade poľnohospodár nedodržal 
minimálnu hustotu chovu a v druhom prípade platobná agentúra nesprávne vypočítala 
sankciu, ktorá sa má uplatniť v prípade nadhodnotenia. 

Trhové opatrenia 

6.32. Poľnohospodárske trhové opatrenia tvorí niekoľko rôznorodých režimov, 
na ktoré sa vzťahujú rôzne podmienky oprávnenosti. Testovali sme 16 transakcií a našli 
sme 3 prípady, keď platobné agentúry uhradili neoprávnené náklady. Vo dvoch 
z týchto prípadov presiahla chybovosť 20 %. V jednom prípade sme zistili problémy 
s nedodržiavaním predpisov bez finančného vplyvu. 

Rybárstvo, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy 

6.33. Výberové kritériá a požiadavky na oprávnenosť projektov v oblasti rybárstva, 
životného prostredia a opatrení v oblasti klímy sú tiež rôzne. Z deviatich transakcií, 
ktoré sme preskúmali, sme zistili jednu vyčíslenú chybu v dôsledku deklarovania 
a úhrady neoprávnených výdavkov. Zistili sme problémy s dodržiavaním predpisov bez 
finančného vplyvu v štyroch prípadoch. 

  

182



 

Výročné správy o činnosti a ďalšie 
mechanizmy riadenia 

Správy GR AGRI o správnosti výdavkov na SPP 

6.34. Riaditeľ každej platobnej agentúry poskytuje GR AGRI ročné vyhlásenie 
riadiaceho subjektu o účinnosti systémov kontroly ich agentúry a o zákonnosti 
a správnosti ich platieb. Členské štáty podávajú správy o svojich administratívnych 
kontrolách a kontrolách na mieste (ďalej len „kontrolné štatistiky“).  

6.35. Od roku 2015 na účely poskytnutia dodatočného uistenia sú certifikačné 
orgány povinné každoročne poskytovať stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov 
každej platobnej agentúry, o ktorých preplatenie požiadali členské štáty. 

6.36. GR AGRI používa chybovosť vykázanú v kontrolných štatistikách, vykonáva 
úpravy na základe výsledkov auditov certifikačných orgánov a na základe jeho 
vlastných kontrol systémov a výdavkov platobných agentúra na výpočet sumy 
vystavenej riziku pri platbe pri priamych platbách, rozvoji vidieka a trhových 
opatreniach. Úpravy vyplývajúce z práce GR AGRI sa vo všeobecnosti týkali paušálnych 
súm, pričom sa uplatnil súbor kritérií, ktoré malo GR AGRI k dispozícii na vykonanie 
finančných opráv, s cieľom štandardizovať riešenie problémov zistených v systémoch 
riadenia a kontroly členských štátov. GR AGRI odpočíta svoj odhad budúcich finančných 
opráv a spätne získaných prostriedkov od „rizika pri platbe“ a odhadne „konečnú sumu 
vystavenú riziku“.  

6.37. V kontrolných štatistikách vykázaných platobnými agentúrami sa uvádzala 
chybovosť rovnajúca sa 0,9 % výdavkov na SPP ako celok. GR AGRI po zohľadnení práce 
certifikačných orgánov vypočítalo „riziko pri platbe“ na približne 1,9 % v prípade 
výdavkov SPP ako celku v roku 2020.  
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Výročná správa Komisie o riadení a výkonnosti 

6.38. Odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe za oblasť „Prírodné zdroje“ 
uvedený v jej výročnej správe o riadení a výkonnosti je 1,9 %. 

Politiky a postupy v oblasti boja proti podvodom v rámci SPP 

6.39. Od platobných agentúr sa vyžaduje, aby mali zavedené systémy 
na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie a Komisia musí získať primeranú istotu 
o fungovaní týchto systémov. Vo výročnej správe za rok 2019 sme zistili určité 
nedostatky v politikách a postupoch v oblasti boja proti podvodom v rámci SPP a vydali 
sme odporúčanie na riešenie týchto otázok16. V roku 2021 sme vykonali audit 
výkonnosti opatrení Komisie a členských štátov na boj proti podvodom v rámci SPP. Do 
konca tohto roka plánujeme uverejniť osobitnú správu o tejto otázke, ktorá sa bude 
zaoberať aj súvisiacou problematikou tzv. zaberania pôdy. 

                                                      
16 Body 6.34 až 6.41 a bod 6.44 našej výročnej správy za rok 2019. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

6.40. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a predložili v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v oblasti “Prírodné zdroje“ sa nachádzala 
blízko prahu významnosti. V prípade tohto okruhu VFR z testovania transakcií vyplýva, 
že odhadovaná celková chybovosť je 2,0 % (pozri prílohu 6.1). 

6.41. Z našich výsledkov vyplýva, že chybovosť nebola významná v oblasti priamych 
platieb, ktorá predstavuje 69 % platieb v rámci tohto okruhu VFR, a že bola ako celok 
významná vo výdavkových oblastiach, ktoré sme označili ako oblasti s vyšším rizikom 
(rozvoj vidieka, trhové opatrenia, rybárstvo, životné prostredie a opatrenia v oblasti 
klímy), ktoré predstavujú 31 % výdavkov. 

Odporúčania 

6.42. V prílohe 6.3 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčania 4, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2017 a ktoré malo byť 
vykonané do roku 202017. Komisia prijala toto odporúčanie v plnom rozsahu. 

  

                                                      
17 V roku 2017 sme predložili ďalšie tri odporúčania a v prílohe 6.3 k našej výročnej správe 

za rok 2019 sme kontrolovali ich vykonávanie.  
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Prílohy 

Príloha 6.1 – Výsledky testovania transakcií 

2020 2019 

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY 

Celkový počet transakcií 218 251 

ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB 

Odhadovaná chybovosť 2,0 % 1,9 % 

Horná hranica chybovosti (UEL) 3,0 % 
Spodná hranica chybovosti (LEL) 1,0 % 
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Príloha 6.2 – Informácie o opatreniach EÚ v členských štátoch 
a Spojenom kráľovstve 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

Francúzsko 2 555 1 934 551 70 13 1
Taliansko 2 294 1 526 678 90 12 3
Španielsko 1 960 1 222 600 138 12 2
Nemecko 1 502 1 356 117 29 6 -
Poľsko 1 342 1 206 38 98 13 1
Rumunsko 1 243 1 151 66 26 12 1
Spojené kráľovstvo 837 767 41 29 10 -
Portugalsko 744 580 108 56 10 1
Grécko 628 528 59 41 - -
Maďarsko 613 565 40 8 4 -
Rakúsko 596 573 22 1 8 2
Česko 425 404 17 4 - -
Írsko 417 334 59 24 4 1
Chorvátsko 412 359 13 40 4 1
Švédsko 348 326 12 10 8 2
Bulharsko 332 303 18 11 - -
Fínsko 325 305 6 14 4 -
Slovensko 205 194 11 - - -
Litva 200 190 3 7 - -
Holandsko 170 129 23 18 2 -
Lotyšsko 167 150 3 14 - -
Belgicko 159 89 61 9 - -
Slovinsko 135 126 7 2 4 -
Dánsko 133 96 12 25 - -
Estónsko 116 101 1 14 - -
Cyprus 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Luxembursko 15 14 1 - - -

s
Členské štáty 

 kontrolovanými transakciami

Výsledky testovania transakcií v roku 2020 týkajúcich sa trhových opatrení rozvoja vidieka, rybárstva, 
životného prostredia a opatrení v oblasti klímy za každý členský štát a Spojené kráľovstvo

Kontrolované transakcie

Členské štáty 

Platby spolu 

Rozvoj vidieka
Trhové opatrenia

Rybárstvo
Vyčíslené chyby

(v mil. EUR)
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Príloha 6.3 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčame Komisii: 
Odporúčanie 4:  
monitorovať pokrok, ktorý dosiahli platobné agentúry 
pri podpore poľnohospodárov, ktorí ešte nevyužívajú 
geopriestorovú žiadosť o pomoc (GSAA), a presadzovať 
najlepšie postupy s cieľom maximalizovať prínosy a dosiahnuť 
úplné zavedenie nového systému v rámci regulačných lehôt. 

X      

Zdroj: EDA. 
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Kapitola 7 

Bezpečnosť a občianstvo 
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Body 

Úvod 7.1. – 7.8. 
Stručný opis 7.2. – 7.7. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 7.8. 

Správnosť transakcií 7.9. – 7.10. 

Preskúmanie prvkov systémov vnútornej kontroly 7.11. – 7.13. 
Preskúmanie práce orgánov auditu v súvislosti s ich 
výročnými kontrolnými správami a auditmi výdavkov 7.11. – 7.13. 

Výročné správy o činnosti a iné mechanizmy riadenia 7.14. – 7.15. 

Záver a odporúčania 7.16. – 7.17. 
Záver 7.16. 

Odporúčania 7.17. 

Príloha 7.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe 
predchádzajúcich odporúčaní pre okruh „Bezpečnosť 
a občianstvo“ 
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Úvod 
7.1. V tejto kapitole uvádzame zistenia týkajúce sa okruhu 3 VFR „Bezpečnosť
a občianstvo“. V rámčeku 7.1 sa nachádza prehľad hlavných činností a výdavkov 
v rámci tohto okruhu v roku 2020. 

Rámček 7.1 

Okruh 3 VFR „Bezpečnosť a občianstvo“ – prehľad za rok 2020 

Iné⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Kreatívna Európa 
0,2 (3,8 %)

Potraviny a krmivá 
0,2 (3,7 %)

Decentralizované 
agentúry 
1,2 (18,5 %)

Migrácia a bezpečnosť 
1,6 (25,3 %)

Nástroj núdzovej podpory 
v rámci Únie 
2,6 (40,5 %)







Bezpečnosť 
a občianstvo 

6,3
(3,7 %)

173,3
mld. EUR 

(mld. EUR)

Platby v roku 2020 ako podiel na rozpočte EÚ a prehľad
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(*) Zahŕňa výdavky na spotrebiteľov, spravodlivosť a práva, rovnosť a občianstvo. 
(**) Predbežné financovanie zahŕňa platby v rámci zdieľaného riadenia za programové obdobie 
2014 – 2020, ktoré neboli zahrnuté do účtovných závierok, na ktorých boli založené balíky 
dokumentov na účely uistenia, ktoré Komisia schválila v roku 2020. 
(***) Zúčtovania predbežného financovania sú v súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií 
(podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 11). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Stručný opis 

7.2. Tento okruh zahŕňa rôzne politiky, ktorých spoločným cieľom je posilniť
myšlienku európskeho občianstva vytvorením priestoru slobody, spravodlivosti 
a bezpečnosti bez vnútorných hraníc. 

priebežn…priebežné/záverečné platby:  0,7

ročné rozhodnutia o schválení 
národných účtov AMIF/ISF: 1,0 

platby predbežného financovania ⁽**⁾: 5,6

zúčtovanie predbežného
financovania ⁽***⁾: 1,4

spolu: 3,1

spolu: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Kontrolovaný
súbor

Platby

(mld. EUR)

Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami

192



 

7.3. Ako vyplýva z rámčeka 7.1, najvýznamnejšou oblasťou výdavkov je nástroj 
núdzovej podpory (ESI). Ten bol zriadený v apríli 20201, aby členským štátom pomáhal 
riešiť pandémiu COVID-19 okrem iného tým, že sa z neho financuje cezhraničný prevoz 
a preprava pacientov, zdravotníckeho personálu a základných zdravotníckych 
produktov, výskum a výroba vakcín a liečebných postupov a vývoj, nákup a distribúcia 
testovacieho materiálu. 

7.4. Významná časť rozpočtu v tomto okruhu pripadá aj na migráciu a bezpečnosť. 
Výdavky v tejto oblasti pochádzajú z dvoch fondov – Fondu pre azyl, migráciu 
a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Na riadení väčšej časti 
finančných prostriedkov fondov AMIF a ISF sa podieľajú členské štáty (alebo pridružené 
krajiny) a GR Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME). Cieľom fondu 
AMIF2 je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a zabezpečiť spoločný 
prístup EÚ k azylu a prisťahovalectvu. Celkovým cieľom fondu ISF je zaistiť bezpečnosť 
v EÚ a zároveň uľahčiť legitímne cestovanie pri dodržaní základných slobôd a ľudských 
práv. Funguje prostredníctvom dvoch nástrojov3: ISF – hranice a víza a ISF – polícia. 

7.5. V rámci zdieľaného riadenia plnia členské štáty viacročné národné programy 
AMIF a ISF, ktoré schválila Komisia. Po šiestich rokoch od začiatku sedemročného 
programového obdobia členské štáty opäť zintenzívnili vykonávanie svojich národných 
programov. Napriek tomu značný objem finančných prostriedkov zostáva nevyplatený 
a s blížiacim sa ukončením programov sa tlak na vnútroštátne orgány môže ešte zvýšiť. 
V rámčeku 7.2 sú zhrnuté výdavky, ktoré členské štáty vykázali Komisii na preplatenie 
od začiatku programového obdobia. 

                                                      
1 Pozri nariadenie Rady (EÚ) 2020/521 zo 14. apríla 2020, ktorým sa aktivuje núdzová 

podpora podľa nariadenia (EÚ) 2016/369, a ktorým sa menia jeho ustanovenia s ohľadom 
na výskyt ochorenia COVID-19. 

2 Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým 
sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. 

3 Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým 
sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu 
v oblasti vonkajších hraníc a víz, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania 
trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia. 
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Rámček 7.2 

Výdavky na národné programy AMIF a ISF sa zrýchlili, no veľká časť rozpočtu zatiaľ 
zostáva nevyčerpaná. 

 
(*) Výdavky z AMIF/ISF, ktoré vznikli na úrovni členských štátov, sa deklarujú Komisii 
v nasledujúcom roku a tá ich v tom istom roku schvaľuje. Účty Komisie za rok 2020 teda 
obsahujú výdavky členských štátov z roku 2019. 

Zdroj: EDA na základe údajov Európskej komisie (národné programy a rozhodnutia o overení súladu 
do konca roka 2020). 

7.6. V prípade akcií Únie v rámci AMIF a ISF (nadnárodné akcie alebo akcie 
osobitného záujmu pre celú EÚ), ktoré priamo riadi GR HOME, činnosti na projektoch 
boli oneskorené v dôsledku obmedzení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19. To spolu so skutočnosťou, že v roku 2019 bolo vyplatené veľké množstvo 
záloh, viedlo k tomu, že v roku 2020 bolo vykonaných podstatne menej platieb než 
v predchádzajúcich rokoch. 

102
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1 540
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1 957
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63 248
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1 296
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1 399
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0

1 000

2 000

3 000

4 000
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7.7. Ďalšími významnými výdavkovými oblasťami sú: 

o financovanie Európskej prokuratúry a 12 decentralizovaných agentúr4, ktoré 
aktívne plnia kľúčové priority EÚ v oblastiach migrácie a bezpečnosti, justičnej 
spolupráce a zdravia, 

o Program „Potraviny a krmivá“, ktorého cieľom je zabezpečovať zdravie ľudí, 
zvierat a rastlín vo všetkých fázach potravinového reťazca, 

o „Kreatívna Európa“, rámcový program EÚ na podporu kultúry a audiovizuálneho 
sektora, 

o a niekoľko programov, ktorých spoločným cieľom je posilnenie bezpečnosti 
a občianstva v EÚ zameraním na spravodlivosť, spotrebiteľov, civilnú ochranu 
alebo práva, rovnosť a občianstvo. 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

7.8. Na základe audítorského prístupu a metód uvedených v prílohe 1.1 sme 
za tento okruh VFR v roku 2020 preskúmali: 

a) vzorku 27 transakcií, ktorá bola navrhnutá tak, aby prispela k formulácii celkového 
vyhlásenia o vierohodnosti, a nemá teda reprezentovať všetky výdavky v tomto 
okruhu VFR. Nemohli sme preto odhadnúť chybovosť za tento okruh VFR. Vzorku 
tvorilo 14 transakcií v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi5 (dve 
transakcie na jeden členský štát), osem transakcií v rámci priameho riadenia a dve 
transakcie v rámci nepriameho riadenia zo strany Komisie, ako aj tri transakcie 
týkajúce sa zúčtovania zálohových platieb poskytnutých agentúram; 

                                                      
4 Zdravie: ECDC, EFSA, EMA. Vnútorné veci: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, CEPOL, 

eu-LISA. Spravodlivosť: EIGE, Eurojust, FRA. Špecifické ročné správy obsahujúce naše 
stanovisko k zákonnosti a správnosti transakcií každej z týchto agentúr sú uverejnené 
na webovom sídle EDA. 

5 V Nemecku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Poľsku a Spojenom kráľovstve. 
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b) vybrané systémy, ktoré sa týkali: 

i) výročných kontrolných správ štyroch orgánov auditu6 pripojených k ročnej 
účtovnej závierke fondov AMIF a ISF za rok 2019 a súladu týchto správ 
s právnymi predpismi7; 

ii) práce týchto orgánov auditu a toho, či sú ich audity výdavkov a ich postupy 
smerujúce k vydaniu spoľahlivých audítorských stanovísk primerané; 

c) informácie o správnosti uvedené vo výročných správach o činnosti GR HOME 
a GR pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) a vo výročnej 
správe Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR).

                                                      
6 V Španielsku, Luxembursku, Rakúsku a vo Fínsku. 

7 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1291 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení 
delegované nariadenie (EÚ) č. 1042/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie zodpovedných orgánov a ich 
riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu. 
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Správnosť transakcií 
7.9. Z 27 transakcií, ktoré sme preskúmali, bolo osem (30 %) ovplyvnených chybami. 
Našli sme štyri transakcie s vyčísliteľnými chybami, ktoré mali finančný vplyv na sumy 
účtované na ťarchu rozpočtu EÚ. Jeden príklad je uvedený v rámčeku 7.3. 

Rámček 7.3 

Nadhodnotené náklady na prepravu zdravotníckeho vybavenia 

Opatrenie v rámci nástroja núdzovej podpory, ktoré sme kontrolovali, vykonával 
ministerský odbor v Spojenom kráľovstve8. Spočívalo v preprave osobných 
ochranných prostriedkov pre lekárske použitie z Ázie (napríklad Číny a Singapuru) 
do Spojeného kráľovstva od apríla do júna 2020 na riešenie núdzovej situácie 
s vypuknutím pandémie COVID-19. Orgány Spojeného kráľovstva na tento účel 
zadali zákazku trom leteckým nákladným dopravcom na základe postupov 
núdzového verejného obstarávania (rokovacie konania bez predchádzajúceho 
zverejnenia). 

Kontrolovali sme jednu z týchto zákaziek, ktorou sa zvýšila nákladná kapacita 
nad objem, ktorý bol už k dispozícii podľa existujúcej zákazky, no orgány EÚ 
nepredložili zásadné súťažné podklady. Neboli sme preto schopní overiť, či orgány 
Spojeného kráľovstva v tomto prípade skutočne vykonali postup verejného 
obstarávania. Keďže chýbajú informácie dokazujúce opak, domnievame sa, 
že zákazka bola udelená dopravcovi priamo. Náklady na prepravu podľa tejto 
zákazky z tohto dôvodu neboli oprávnené na financovanie z prostriedkov EÚ. 

Orgány Spojeného kráľovstva navyše použili nesprávny výmenný kurz, 
keď prevádzali náklady jedného dopravcu na prepravu z dolárov na eurá. Viedlo to 
k nadhodnoteniu projektových nákladov tohto dopravcu o 20 %. 

Orgány Spojeného kráľovstva tiež vykázali náklady na let, ktorý bol v skutočnosti 
zrušený, a bol teda neoprávnený na financovanie. 

Celkovo boli projektové náklady, ktoré predložilo GR ECHO, nadhodnotené o 30 %. 
Napriek tomu, že orgány Spojeného kráľovstva predložili spolu so žiadosťou 
o preplatenie nákladov osvedčenie o audite, chyby, ktoré sme našli, nezávislý 
externý audítor neodhalil. Okrem toho ani kontroly, ktoré vykonalo GR ECHO pred 
vykonaním platby, neodhalili všetky chyby v osvedčenej žiadosti o preplatenie 
nákladov. 

                                                      
8 Podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva bolo s určitými výnimkami právo EÚ 

v prechodnom období „použiteľné s ohľadom na Spojené kráľovstvo a v Spojenom 
kráľovstve“. Spojené kráľovstvo teda malo nárok na financovanie z prostriedkov EÚ 
do konca roka 2020. 
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7.10. Takisto sme zistili štyri prípady nedodržania právnych a finančných 
ustanovení, ktoré však nemali finančný vplyv na rozpočet EÚ. Týkali sa výberu 
projektov a uplatňovania pravidiel verejného obstarávania, predloženia neúplnej 
dokumentácie na podporu žiadostí o preplatenie nákladov a chybného fungovania 
informačného systému (systémová chyba). Nedodržanie pravidiel môže ohroziť 
správne finančné riadenie výdavkov EÚ a môže mať vplyv na oprávnenosť 
deklarovaných nákladov. Príklad tohto porušenia uvádzame v rámčeku 7.4. 

Rámček 7.4 

Dokumentácia služieb poskytnutých maloletým osobám bez 
sprievodu nebola vždy uspokojivá 

V Grécku sme kontrolovali projekt financovaný z fondu AMIF, ktorý realizovala 
mimovládna organizácia (MVO). Spočíval v poskytovaní ubytovania a ďalších 
služieb (stravovania, výrobkov osobnej hygieny, voľnočasových aktivít, 
poradenstva atď.) maloletým osobám bez sprievodu v útulkoch v štyroch gréckych 
mestách. MVO dostala finančné prostriedky na základe štandardných denných 
jednotkových nákladov na ubytovanú maloletú osobu bez sprievodu. 

Interné pravidlá útulkov neobsahovali jasné ukazovatele toho, ako má MVO 
preukázať, že určité služby, na ktoré sa vzťahujú tieto štandardné jednotkové 
náklady (ako napr. dohľad, organizácia činností, upratovanie, strava), boli 
poskytnuté a ich kvalita bola dostatočná. MVO teda nebola schopná preukázať, 
že služby skutočne na primeranej úrovni poskytla. Ďalším nedostatkom bolo, 
že mladí ľudia zostávali v útulku bez náležitého zdôvodnenia (napr. školská 
dochádzka, zdravotné problémy) i po dosiahnutí dospelosti. 
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Preskúmanie prvkov systémov 
vnútornej kontroly 

Preskúmanie práce orgánov auditu v súvislosti s ich výročnými 
kontrolnými správami a auditmi výdavkov 

7.11. Skontrolovali sme prácu štyroch orgánov zodpovedných za audit ročných 
účtovných závierok fondov AMIF/ISF v ich členských štátoch9 a predloženie výročnej 
kontrolnej správy Komisii. Naším cieľom bolo posúdiť, či tieto orgány auditu: 

a) skontrolovali všetky typy platieb uhradených orgánmi zodpovednými za čerpanie 
fondov; 

b) použili vhodnú metódu výberu vzorky; 

c) vybrali do vzorky dostatočný počet transakcií na to, aby mohli vyvodiť záver 
o celom súbore; 

d) správne vypočítali10 chybovosť; 

e) zaviedli primerané postupy na poskytnutie spoľahlivých audítorských stanovísk 
a správ11. 

7.12. Všetky orgány auditu, ktoré sme preskúmali, vytvorili a uplatňovali podrobné 
a dostatočne kvalitné postupy na predkladanie správ o ich činnosti vo výročnej 
kontrolnej správe. Zistili sme niektoré nedostatky, ktorých vplyv na účtovné závierky 
nebol natoľko významný, aby to ubralo na váhe záverov orgánov auditu. Komisia 
niektoré z týchto nedostatkov zistila už vo svojom posúdení výročnej kontrolnej správy 
za rozpočtový rok 2019. Svoje zistenia uvádzame v rámčeku 7.5. 

                                                      
9 Luxembursko a Rakúsko pre AMIF; Španielsko a Fínsko pre ISF. 

10 V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/1291. 

11 V súlade s hlavnou požiadavkou na systémy riadenia a kontroly 14 – pozri prílohu 
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/646 z 5. apríla 2017, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 vzhľadom 
na vykonanie postupu ročného schválenia účtov a vykonanie overenia súladu. 
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Rámček 7.5 

Nedostatky vo výročných kontrolných správach 

Nedostatky Orgán auditu 
členského štátu Potenciálny vplyv 

Nedostatky vo výbere vzorky: jednotka 
vzorky nebola jasne vymedzená, 
v kontrolovanej vzorke bolo príliš málo 
položiek. 

Luxembursko 

Z práce orgánu 
auditu možno 
vyvodiť len 
obmedzené 
uistenie. 

Vykázané údaje 
neboli spoľahlivé. 

Zodpovedný orgán predložil predbežnú 
účtovnú závierku orgánu auditu pred 
tým, ako dokončil vlastné kontroly 
na mieste a ako do nej zahrnul platby 
technickej pomoci. Vzniklo tak riziko, 
že orgán auditu bude vykonávať audit 
nesprávnych finančných výkazov. 

Rozdiely medzi predbežnou a konečnou 
účtovnou závierkou boli vo výročnej 
kontrolnej správe vysvetlené len 
čiastočne. 

Španielsko 

Chybovosť bola v textovej časti výročnej 
kontrolnej správy vypočítaná 
a prezentovaná nepresne. 

Rakúsko 

Hodnota a rozsah kontrolovanej vzorky 
boli nesprávne vykázané. Rakúsko 

Vo výročnej kontrolnej správe neboli 
riadne vykázané výsledky auditov 
výdavkov a systémových auditov alebo 
celková miera uistenia. 

Chýbali informácie o tom, že určitá časť 
audítorskej práce bola zadaná externe. 

Luxembursko 
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7.13. Vybrali sme 23 audítorských spisov od tých istých štyroch orgánov auditu. 
Opätovne sme nevykonali audítorskú prácu, ale na ich základe sme skontrolovali, 
či boli audítorské postupy primerané a zahŕňali všetky kritériá oprávnenosti stanovené 
v nariadeniach o AMIF/ISF12. Celkovo sme zistili, že orgány auditu mali podrobné plány 
auditov a ich závery boli založené na podrobných kontrolných zoznamoch. Zistili sme 
však aj nedostatky, ktoré sú opísané v rámčeku 7.6. 

Rámček 7.6 

Nedostatky v práci orgánov auditu 

Nedostatky 
Orgán auditu 

členského 
štátu 

Potenciálny vplyv 

Proces výberu projektov nebol 
riadne skontrolovaný. Luxembursko 

Neoprávnené výdavky 
neboli odhalené 

Závery z auditov neboli 
spoľahlivé 

Z práce orgánu auditu 
možno vyvodiť len 
obmedzené uistenie 

Nedostatočné testovanie 
oprávnenosti výdavkov. Luxembursko 

Audítorský záznam (audit trail) 
alebo zdokumentovanie audítorskej 
práce neboli dostatočné. 

Španielsko, 
Luxembursko, 
Rakúsko 
a Fínsko. 

Odhalené neoprávnené náklady 
neboli vždy vykázané. Luxembursko 

Niektoré otázky súvisiace 
s verejným obstarávaním boli 
nesprávne kvalifikované. 

Fínsko 

Nedostatočné preskúmanie externe 
zadávanej audítorskej činnosti. Luxembursko 

 

                                                      
12 Pozri hlavnú požiadavku 12 v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/646. 
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 
7.14. Preskúmali sme výročné správy o činnosti GR HOME a GR CONNECT13, 
no nenašli sme žiadne informácie, ktoré by boli v rozpore s našimi zisteniami. Naša 
obmedzená vzorka za rok 2020 (27 transakcií) však nepostačuje na porovnanie 
výsledkov nášho auditu s informáciami, ktoré tieto dve generálne riaditeľstvá uviedli 
v súvislosti so správnosťou výdavkov. 

7.15. Preskúmali sme odhady GR HOME a GR CONNECT týkajúce sa rizík pri platbe 
a pri ukončení. Zistili sme, že boli vypočítané v súlade s internou metodikou a správne 
uvedené v správe o riadení a výkonnosti (AMPR). 

                                                      
13 V prípade GR CONNECT sme overovali len informácie poskytnuté o výdavkoch na program 

„Kreatívna Európa“. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

7.16. Vzorka transakcií bola navrhnutá tak, aby nám pomohla sformulovať 
stanovisko k výdavkom z rozpočtu ako celku za rok 2020, a nemá byť reprezentatívnou 
vzorkou pre výdavky v rámci okruhu 3 VFR „Bezpečnosť a občianstvo“. Nevykonali sme 
audit dostatočného počtu transakcií, aby sme odhadli chybovosť v tomto okruhu VFR 
(pozri bod 7.8). Naše preskúmanie transakcií a systémov však poukázalo na dve oblasti, 
v ktorých je priestor na zlepšenie (pozri body 7.9 a 7.10). 

Odporúčania 

7.17. V prílohe 7.1 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe 
dvoch odporúčaní uvedených v našej výročnej správe za rok 2017. Komisia odvtedy 
prijala obidve odporúčania v plnom rozsahu. Overili sme aj odporúčanie z našej 
výročnej správy za rok 2018, ktoré malo byť realizované v priebehu roku 2020 a bolo 
zrealizované v plnom rozsahu. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov 
za rok 2020 Komisii odporúčame: 

Odporúčanie 7.1 – Oprávnenosť nákladov na projekt v rámci ESI 

Dôkladne kontrolovať oprávnenosť nákladov predkladaných prijímateľmi v rámci 
opatrení ESI – najmä správnosť postupov verejného obstarávania. 

Termín: do konca roku 2021 

Odporúčanie 7.2 – Dokumentácia v prípadoch, keď je 
financovanie založené na štandardných jednotkových 
nákladoch 

Poskytnúť orgánom členských štátov, ktoré zodpovedajú za čerpanie prostriedkov 
GR HOME vo VFR na roky 2014 – 2020 i 2021–2027, usmernenia týkajúce sa 
dokumentovania úplnosti a kvality služieb, keď je financovanie založené 
na štandardných jednotkových nákladoch. 

Termín: do konca roku 2022 

203



 

Príloha 7.1 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní pre okruh „Bezpečnosť 
a občianstvo“ 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Komisia by mala: 
Odporúčanie 1: usmerniť členské štáty, aby finančné 
prostriedky EÚ vynakladali v súlade so zásadou správneho 
finančného riadenia. Konkrétne vo vykonávacích 
usmerneniach k fondom AMIF/ISF by sa malo stanoviť, 
že v prípadoch, keď opatrenia EÚ realizujú verejné 
orgány, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ nesmie 
prekročiť celkové oprávnené výdavky bez DPH. 

X14      

Odporúčanie 2: od členských štátov vyžadovať, 
aby v ročných účtovných závierkach svojich 
vnútroštátnych programov AMIF/ISF vykazované sumy 
uvádzali rozdelené na vymožené sumy, predbežné 
financovanie a skutočne vynaložené výdavky, a vo svojej 
výročnej správe o činnosti od roku 2018 vykazovať 
skutočné výdavky podľa jednotlivých fondov. 

X15      

                                                      
14 V auguste 2019 a júli 2020 zaslala Komisia oznámenie, v ktorom členským štátom pripomenula pravidlá oprávnenosti DPH. 

15 Komisia zmenila vzor pre ročnú účtovnú závierku AMIF a ISF, aby zohľadnila naše požiadavky. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Komisii odporúčame, aby sa uistila, 
že pri administratívnych kontrolách žiadostí o platbu 
systematicky využíva dokumenty, o ktoré požiadala 
prijímateľov grantov, s cieľom dôkladne preskúmať 
zákonnosť a správnosť postupov verejného obstarávania, 
ktoré títo prijímatelia zorganizovali. 
Komisia by mala tiež dať pokyn orgánom členských štátov 
zodpovedným za národné programy AMIF a ISF, 
aby pri administratívnych kontrolách žiadostí o platbu 
v dostatočnej miere skontrolovali zákonnosť a správnosť 
postupov obstarávania zorganizovaných prijímateľmi 
prostriedkov z týchto fondov. 
Lehota: v priebehu roku 2020. 

X16      

Zdroj: EDA. 

                                                      
16 Komisia aktualizovala svoju kontrolnú stratégiu a zvýšila informovanosť orgánov členských štátov o otázkach týkajúcich sa obstarávania. 
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Globálna Európa 
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Úvod 
8.1. V tejto kapitole uvádzame zistenia týkajúce sa okruhu 4 VFR „Globálna Európa“.
V rámčeku 8.1 sa nachádza prehľad hlavných činností a výdavkov v rámci tohto okruhu 
v roku 2020. 

Rámček 8.1 

Okruh 4 VFR „Globálna Európa“ – prehľad za rok 2020 

Iné opatrenia a programy 
1,9 (16,4 %)

Humanitárna pomoc 
1,9 (16,8 %)

Nástroj predvstupovej pomoci 
(IPA) 
1,9 (16,9 %)

Nástroj európskeho susedstva 
(ENI) 
2,7 (23,2 %)

Nástroj rozvojovej spolupráce 
(DCI) 
3,0 (26,7 %)

Globálna Európa 
11,4

(6,6 %)

Platby v roku 2020 ako podiel na rozpočte EÚ a rozdelenie

(mld. EUR)

173,3 
mld. EUR
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(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 11). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

Stručný opis 

8.2. Okruh „Globálna Európa“ zahŕňa výdavky na všetky vonkajšie opatrenia
(zahraničnú politiku) financované zo všeobecného rozpočtu EÚ. Tieto politiky majú 
za cieľ: 

— presadzovať v zahraničí hodnoty EÚ, ako je demokracia, právny štát 
a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, 

— riešiť globálne výzvy ako zmena klímy a strata biodiverzity, 

— zvyšovať vplyv rozvojovej spolupráce EÚ, ktorej cieľom je pomáhať 
pri odstraňovaní chudoby a šírení prosperity, 

— podporovať stabilitu a bezpečnosť v kandidátskych krajinách a krajinách 
európskeho susedstva, 

— posilňovať európsku solidaritu po prírodných alebo človekom spôsobených 
katastrofách, 

— zlepšovať predchádzanie krízam a riešenie konfliktov, udržiavať mier, posilňovať 
medzinárodnú bezpečnosť a presadzovať medzinárodnú spoluprácu, 

priebežné/záverečné platby: 3,6

platby predbežného financovania⁽*⁾: 7,8

zúčtovanie predbežného financovania: 5,2

úhrady z trustového fondu: 0,4

spolu: 9,2 

spolu: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Kontrolovaný
súbor

Platby

Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami
(mld. EUR)
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— presadzovať záujmy EÚ a spoločné záujmy v zahraničí podporovaním vonkajšieho 
rozmeru politík EÚ. 

8.3. Hlavnými generálnymi riaditeľstvami a útvarmi poverenými plnením rozpočtu 
v oblasti vonkajšej činnosti sú Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá 
(GR INTPA)1, Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania 
o rozšírení (GR NEAR), Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie 
humanitárnej pomoci EÚ (ECHO), Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú 
politiku (GR REGIO) a Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI). 

8.4. V roku 2020 platby v okruhu „Globálna Európa“ dosiahli výšku 11,4 mld. EUR2 
a do vyše 150 krajín boli rozdelené pomocou niekoľkých nástrojov (pozri rámček 8.1) 
a metód poskytovania pomoci, medzi ktoré patria zákazky na práce, dodávky alebo 
služby, granty, osobitné úvery, záruky za úvery a finančná pomoc, rozpočtová podpora 
a iné cielené formy rozpočtovej pomoci (pozri prílohu 8.1). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

8.5. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR v roku 2020 preskúmali: 

a) vzorku 75 transakcií, ktorá bola navrhnutá tak, aby prispela k formulácii celkového 
vyhlásenia o vierohodnosti, a nemá teda reprezentovať všetky výdavky v tomto 
okruhu VFR. Nemohli sme preto odhadnúť chybovosť za tento okruh VFR. Vzorku 
tvorilo 32 transakcií GR NEAR, 14 transakcií GR INTPA, 13 transakcií GR ECHO, 
10 transakcií FPI a 6 iných transakcií; 

b) informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti GR NEAR a GR INTPA 
a ich začlenenie do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti (AMPR). 

  

                                                      
1 Bývalé Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO). 

2 Konečná úhrada platieb vrátane pripísaných príjmov. 
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Správnosť transakcií 
8.6. Zo 75 transakcií, ktoré sme preskúmali, bolo 28 (37,3 %) ovplyvnených 
chybami. Našli sme 17 vyčísliteľných chýb s finančným vplyvom na sumy účtované 
na ťarchu rozpočtu EÚ. Okrem toho sme zistili aj 11 prípadov nedodržania právnych 
a finančných ustanovení. 

8.7. Všeobecnými kategóriami zistení v oblasti „Globálna Európa“ sú neoprávnené 
náklady, náklady, ktoré nevznikli, chyby vo verejnom obstarávaní a chýbajúce 
podporné dokumenty. Príklady chýb, ktoré sme vyčíslili, sú uvedené v rámčeku 8.2. 
V rámčeku 8.3 je uvedený príklad nesprávneho vykonávania dohôd o delegovaní 
a grantoch. V tomto prípade nebolo možné vypočítať presnú neoprávnenú sumu. 
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Rámček 8.2 

Dodávky, ktoré sa nepoužili na financované opatrenie 

GR NEAR 

Kontrolovali sme výdavky vykázané príjemcom na základe dohody o grante 
podpísanej s Komisiou v októbri 2016. Opatrenie bolo zamerané na zlepšenie 
zdravia utečencov pod ochranou prijímajúcej krajiny, a to aj prostredníctvom 
očkovania. Grant bol financovaný v plnej výške z rozpočtu EÚ a z celkových 
odhadovaných nákladov vo výške 300 mil. EUR predstavovali zariadenia a dodávky 
47 % alebo 142 mil. EUR. S cieľom plniť zmluvu o grante príjemca v decembri 2017 
podpísal zmluvu s dodávateľom zdravotnej starostlivosti na obstaranie očkovacích 
látok. 

Pokiaľ ide o výdavky, ktoré Komisia uhradila pred uzavretím zmluvy s dodávateľom 
zdravotnej starostlivosti, neboli nám predložené dôkazy týkajúce sa verejného 
obstarávania, skutočných nákladov a počtu podaných dávok očkovacej látky. 
Celkovo sme považovali výdavky vo výške 4,4 mil. EUR za neoprávnené. 

Neoprávnené náklady v žiadosti o preplatenie nákladov 

GR NEAR 

Kontrolovali sme výdavky vykázané príjemcom na základe dohody o grante 
podpísanej s Komisiou. Opatrenie financované z grantu bolo zamerané 
na posilnenie miestnych komunít v prijímajúcej krajine s cieľom podporiť sociálne 
začlenenie Rómov. Komisia financovala grant vo výške 4 mil. EUR v plnej výške 
z rozpočtu EÚ. 

Preskúmali sme podporné dokumenty a zistili sme, že Komisia schválila zálohové 
platby na preplatenie nákladov vo výške 269 531 EUR, hoci príjemca nevykonal 
žiadne zodpovedajúce činnosti. Komisia takisto dvakrát schválila žiadosť 
o preplatenie nákladov vo výške 270 537 EUR. Celkovo sme považovali 64 % 
kontrolovanej sumy za neoprávnenú. 
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Rámček 8.3 

Rozdeľovanie spoločných nákladov nebolo založené na skutočne 
vzniknutých výdavkoch 

GR ECHO 

Časť kontrolovaných výdavkov sa týkala štyroch osobitných dohôd o grante 
a jednej dohody o delegovaní s celkovými odhadovanými nákladmi vo výške 
11,2 mil. EUR. 

Niektoré z kontrolovaných výdavkov sa týkali nákladov rozdelených medzi projekt 
financovaný EÚ a partnerské organizácie. V dohodách sa uvádzalo, že tieto náklady 
by sa mali rozdeliť na základe skutočne vzniknutých výdavkov. Preskúmali sme 
politiky rozdeľovania nákladov a podporné dokumenty partnerských organizácií, 
z ktorých vyplynulo, že pri rozdeľovaní nákladov vychádzali z rozpočtovaných 
alebo odhadovaných súm. 

Napríklad v jednom prípade sa náklady na elektrinu pre kanceláriu v teréne 
nevypočítali na základe skutočne vzniknutých výdavkov, ale ako podiel 
na dostupnom rozpočte na zmluvu. V druhom prípade sa rozdelenie nákladov 
na renováciu kancelárskeho skladu, prevádzku vozidiel a nájomného podobne 
zakladalo na dostupnom rozpočte, ktorý zostal každý mesiac na pokrytie rôznych 
druhov spoločných nákladov. Nebolo však možné vypočítať presný finančný dosah. 

Tento prístup rozdeľovania nákladov je v rozpore s podmienkami dohody. 
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8.8. Pri preskúmaní týchto transakcií sme našli prípady účinných systémov 
vnútornej kontroly, ako je napríklad ten opísaný v rámčeku 8.4. 

Rámček 8.4 

Účinné kontroly žiadostí o platby v rámci priameho riadenia 
vykonávané Komisiou 

GR INTPA 

EÚ prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služieb s medzinárodnou poradenskou 
spoločnosťou špecializujúcou sa na verejnú politiku a rozvojovú spoluprácu 
financovala opatrenie v hodnote 13,8 mil. EUR na podporu združenia 
podporujúceho regionálnu integráciu v Ázii. 

Preskúmali sme platbu Komisie súvisiacu s faktúrou vystavenou konzultantom 
na základe tejto zmluvy o poskytovaní služieb. Pri spracovaní žiadosti o platbu 
miestna delegácia EÚ zistila neoprávnené náklady vo výške 35 500 EUR vykázané 
ako poplatky za odborníkov. Požiadala preto konzultanta, aby vystavil dobropis 
na túto sumu a znížila platbu. 

Počas obdobia plnenia zmluvy Komisia zistila a spätne získala neoprávnené 
náklady v celkovej výške viac než 113 700 EUR. Nezistili sme žiadne ďalšie chyby. 

8.9. V dvoch oblastiach výdavkov sú transakcie vďaka podmienkam pre platby 
menej náchylné na chyby. Týmito oblasťami sú i) rozpočtová podpora (pozri bod 8.10) 
a ii) projekty realizované medzinárodnými organizáciami, pri ktorých sa uplatňuje 
tzv. konceptuálny prístup (pozri bod 8.12). V roku 2020 sme skontrolovali tri transakcie 
rozpočtovej podpory a 14 projektov riadených medzinárodnými organizáciami vrátane 
šiestich transakcií, na ktoré sa vzťahoval konceptuálny prístup. V týchto oblastiach sme 
nezistili žiadne chyby. 

8.10. Rozpočtová podpora je príspevok do všeobecného rozpočtu príslušného štátu 
alebo rozpočtu určeného na konkrétnu politiku či cieľ. Platby rozpočtovej podpory 
financované zo všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 dosiahli výšku 1,7 mld. EUR. 
Preskúmali sme, či Komisia dodržala podmienky upravujúce platby rozpočtovej 
podpory partnerským krajinám a overila, či tieto krajiny dodržali všeobecné podmienky 
oprávnenosti (napr. dostatočné zlepšenie v riadení verejných financií). 
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8.11. Vzhľadom na to, že právne ustanovenia ponechávajú široký priestor 
na výklad, má však Komisia značnú voľnosť pri rozhodovaní o tom, či partnerské krajiny 
splnili tieto všeobecné podmienky. Náš audit týkajúci sa správnosti nemôže siahať 
za fázu vyplatenia pomoci prijímajúcej krajine Komisiou, pretože tieto finančné 
prostriedky sa následne zlučujú s rozpočtovými zdrojmi tejto krajiny3. 

8.12. Keď sa príspevky Komisie na projekty s viacerými darcami zlúčia 
s príspevkami ostatných darcov a nie sú vyčlenené na konkrétne identifikovateľné 
položky výdavkov, Komisia na základe konceptuálneho prístupu predpokladá, 
že pravidlá oprávnenosti EÚ boli dodržané, ak súhrnná zlúčená suma zahŕňa dostatok 
oprávnených výdavkov na pokrytie príspevku EÚ. Tento prístup sme zohľadnili 
pri testovaní vecnej správnosti. 

8.13. Platby medzinárodným organizáciám vyplatené v roku 2020 zo všeobecného 
rozpočtu EÚ dosiahli výšku 3,2 mld. EUR. Podiel z tejto sumy, pri ktorom bol uplatnený 
konceptuálny prístup, nie je možné stanoviť, pretože Komisia ho osobitne 
nemonitoruje. 

                                                      
3 Efektívnosťou a účinnosťou rozpočtovej podpory sa zaoberajú viaceré naše osobitné správy, 

naposledy osobitná správa č. 9/2019: Podpora EÚ pre Maroko: zatiaľ obmedzené výsledky, 
a osobitná správa č. 25/2019: Kvalita údajov v rozpočtovej podpore: nedostatky 
v niektorých ukazovateľoch a overovaní platby variabilných tranží (http://eca.europa.eu). 
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8.14. Niektoré medzinárodné organizácie4 poskytli len obmedzený prístup 
k dokumentom, napríklad len vo formáte určenom na čítanie, čo znamená, že sme 
nemohli vyhotoviť kópie preskúmaných dokumentov. Niektoré medzinárodné 
organizácie okrem toho spochybnili náš mandát. Tieto problémy bránili plánovaniu 
a vykonaniu nášho auditu a viedli k nadmerným oneskoreniam pri zaslaní požadovanej 
dokumentácie audítorskému tímu a pri vykonávaní jeho práce. V jednom prípade 
medzinárodná organizácia poskytla požadované podporné dokumenty po viac než 
ôsmich mesiacoch. V Zmluve o fungovaní EÚ5 sa stanovuje právo EDA mať prístup 
k všetkým dokumentom alebo informáciám nevyhnutným na vykonanie jeho úlohy. 
Súvisiace pripomienky sme už uviedli v našej výročnej správe za rok 20186 
a v stanovisku č. 10/20187. 

  

                                                      
4 Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych 

utečencov na Blízkom východe (UNRWA), Detský núdzový fond OSN (UNICEF) 
a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD). 

5 Právo EDA na prístup k dokumentom je vymedzené v článku 287 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ): „všetky právnické alebo fyzické osoby platené z rozpočtu 
predkladajú Dvoru audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty alebo informácie 
nevyhnutné na vykonanie jeho úlohy.“ (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 170). 

6 Pozri bod 9.13 v kapitole 9 „Globálna Európa“ vo výročnej správe za rok 2018. 

7 Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, bod 18. 

216

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=48483


 

 

Výročné správy o činnosti a ďalšie 
mechanizmy riadenia 

Výročná správa o činnosti FPI 

8.15. Za rozpočtový rok 2020 sme preskúmali výročnú správu o činnosti (VSČ) 
Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky (FPI). 

8.16. Naša analýza sa zamerala na to, či FPI prezentoval informácie o správnosti 
vo svojej VSČ v súlade s pokynmi Komisie a dôsledne uplatňoval metodiku na odhad 
budúcich opráv a vymožených súm. 

8.17. Z celkových výdavkov schválených v roku 2020 (730 mil. EUR) FPI odhadol 
celkovú sumu vystavenú riziku v čase platby na 8,0 mil. EUR (1,10 %). Hodnotu opráv 
vyplývajúcich z kontrol v nasledujúcich rokoch odhadol na 3,5 mil. EUR (43,8 % celkovej 
sumy vystavenej riziku). Na základe tejto skutočnosti vedúci FPI vyhlásil, že finančná 
expozícia útvaru neprekračuje prah významnosti vo výške 2 %. 

8.18. Komisia môže poveriť niektoré subjekty úlohami súvisiacimi s plnením 
rozpočtu za predpokladu, že sú schopné chrániť finančné záujmy EÚ na vysokej úrovni. 
V takýchto prípadoch sa v nariadení o rozpočtových pravidlách vyžaduje posúdenie 
týchto subjektov, aby sa zabezpečilo, že dodržiavajú zásady správneho finančného 
riadenia, transparentnosti, nediskriminácie a viditeľnosti činnosti EÚ. Je to známe ako 
„posúdenie piliera“8. FPI musí zabezpečiť, aby všetky jeho misie spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) boli takto akreditované. Ku koncu roka 2020 
dve9 z 11 prebiehajúcich misií SBOP ešte nedostali úplne pozitívne posúdenie piliera. 
Konkrétne, posúdenie pomocnej hraničnej misie EÚ (EUBAM) v Líbyi prebieha už 
dlho10, čo poukazuje na potenciálny nedostatok vnútornej kontroly. FPI prijal osobitné 
                                                      
8 Článok 154 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 

2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách). Požiadavky na posúdenie pilierov sa postupom času vyvíjali 
a v nariadení o rozpočtových pravidlách sa od ich počiatočného začlenenia v roku 2002 
aktualizovali. 

9 Misia EUBAM v Líbyi a poradná misia EÚ (EUAM) v Stredoafrickej republike. 

10 Rada schválila misiu EUBAM v Líbyi v máji 2013. Misia je v súčasnosti nasadená v Tunise 
vzhľadom na politickú situáciu v Líbyi. 
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opatrenia na zmiernenie súvisiacich rizík. Posúdenia pilierov sú však potrebné 
na ochranu finančných záujmov EÚ11. 

Štúdia o zvyškovej chybovosti GR NEAR za rok 2020 

8.19. V roku 2020 externý dodávateľ zrealizoval pre GR NEAR šiestu štúdiu 
o zvyškovej chybovosti. Účelom štúdie je odhadnúť mieru chýb, ktoré neboli zistené 
všetkými kontrolami vedenia GR NEAR s cieľom predchádzať takýmto chybám, 
odhaľovať ich a opravovať v celej oblasti jeho zodpovednosti, aby sa dospelo k záveru 
o účinnosti týchto kontrol. Štúdia je významný prvok, na ktorom generálny riaditeľ 
zakladá vyhlásenie o vierohodnosti a ktorý sa stáva súčasťou informácií o správnosti 
v oblasti vonkajších opatrení uverejnených vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. 

8.20. GR NEAR prezentovalo výsledky štúdie o zvyškovej chybovosti za rok 2020 
vo svojej výročnej správe o činnosti12. V štúdii sa preskúmala reprezentatívna vzorka 
375 transakcií vykonaných na základe zmlúv uzavretých od septembra 2019 do augusta 
2020. Celková zvyšková chybovosť za toto generálne riaditeľstvo bola odhadnutá 
na 1,36 %, t. j. pod 2 % prahom významnosti stanoveným Komisiou. V roku 2018 
dosiahla zvyšková chybovosť 0,72 % a 0,53 % v roku 2019. 

8.21. Štúdia o zvyškovej chybovosti nie je zákazkou na uisťovacie služby 
ani auditom. Vychádza z metodiky a príručky k zvyškovej chybovosti, ktoré poskytlo 
GR NEAR. Zistili sme obmedzenia, ktoré môžu prispievať k podhodnoteniu zvyškovej 
chybovosti. 

8.22. V rámci tohtoročného auditu sme opäť zistili niekoľko významných faktorov, 
ktoré skreslili zvyškovú chybovosť. Prvým faktorom bolo, že GR NEAR nestratifikovalo 
súbor transakcií použitých na výber vzorky, aby podrobnejšie pokrylo tie oblasti, ktoré 
sú náchylnejšie na chyby, alebo aby sa menej zameralo na oblasti s potvrdeným nižším 
rizikom13. Riziko je pri transakciách rozpočtovej podpory nízke a v roku 2020 
predstavovali len 26 % (hodnotou) celkového súboru zvyškovej chybovosti. 
Predstavovali však 39 % (hodnotou) zvyškovej chybovosti. V posledných rokoch 
predstavovali čoraz väčší podiel vzorky zvyškovej chybovosti: 29 % v roku 2018, 31 % 
v roku 2019 a 39 % v roku 2020. 

                                                      
11 Článok 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

12 Zvyšková chybovosť sa vo VSČ označuje ako „celková chybovosť (odvodená GR)“. 

13 Pozri kapitolu 9 „Globálna Európa“ v našej výročnej správe za rok 2017. 
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8.23. GR NEAR okrem toho v roku 2018 zaviedlo dodatočnú chybovosť pre granty 
v rámci priameho riadenia (chybovosť v súvislosti s grantmi). Generálny riaditeľ mal 
takto dodatočný základ pre zachovanie výhrady, ktorú predtým vyjadril z dôvodu 
vysokého rizika v súvislosti s týmito grantmi. Dodávateľ štúdie o zvyškovej chybovosti 
uplatňuje pri svojej vzorke spravidla prah významnosti na úrovni 2 % a stupeň 
spoľahlivosti na úrovni 95 %14. V prípade chybovosti v súvislosti s grantmi sa však 
uplatňuje stupeň spoľahlivosti na úrovni 80 %, v dôsledku čoho bol odhad skutočnej 
chybovosti za túto časť kontrolovaného súboru menej presný. Tento prístup 
nezohľadňuje vysoké riziko spojené s touto oblasťou. 

8.24. Druhým faktorom bolo, že podiel transakcií, pri ktorých sa štúdia o zvyškovej 
chybovosti v plnej miere alebo čiastočne spoliehala na predchádzajúcu kontrolnú 
prácu, sa od roku 2016 zvýšil a v roku 2020 dosiahol viac než 60 %. V prípade týchto 
transakcií sa dodávateľ spoliehal na predchádzajúcu prácu vykonanú ako súčasť rámca 
kontroly GR NEAR, ako sú finančné audity projektov a overovanie výdavkov vykonané 
nezávislými tretími stranami, zohľadniac aj predchádzajúcu kontrolnú prácu Komisie. 
Zároveň sa celkový počet transakcií preskúmaných v rámci štúdie o zvyškovej 
chybovosti znížil o viac než 25 %. Prílišné spoliehanie sa na predchádzajúcu kontrolnú 
prácu je v rozpore s účelom štúdie o zvyškovej chybovosti, ktorým je identifikovať 
chyby, ktoré týmto kontrolám unikli. 

8.25. Okrem toho sa dodávateľ štúdie o zvyškovej chybovosti spoliehal 
na overovanie výdavkov vykonávané v rámci obmedzení stanovených finančnou 
a administratívnou rámcovou dohodou (FAFA) uzavretou s niektorými medzinárodnými 
organizáciami. V tejto dohode sa obmedzuje počet položiek, ktoré možno skontrolovať 
počas overovania výdavkov, ako aj prístup k audítorským dôkazom. 

8.26. Tretím faktorom bola metóda odhadu zvyškovej chybovosti zo strany 
GR NEAR. Po prvé, dáva dodávateľovi široký priestor na voľné uváženie 
pri rozhodovaní, či existujú dostatočné logistické a právne dôvody, ktoré bránia 
včasnému prístupu k dokumentom o transakcii, a znemožňujú tak odhadnúť 
chybovosť. Po druhé, Komisia pripočítala k zvyškovej chybovosti 5 % rizikovú prirážku, 
ako to urobila v roku 2019. Nie je však zrejmé, ako Komisia k 5 % rizikovej prirážke 

                                                      
14 Pravdepodobnosť, že chybovosť v kontrolovanom súbore sa nachádza v stanovenom 

intervale (tzv. interval spoľahlivosti). 
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dospela. V dôsledku toho táto metóda nemusí nevyhnutne odrážať skutočnú zvyškovú 
chybovosť príslušnej transakcie15. 

8.27. Štvrtým faktorom je vysoký počet transakcií vymenených vo vzorke16. Tieto 
výmeny a ich dôvody potvrdzujú, že overovanie údajov požadované v pokynoch nebolo 
vykonané s potrebnou starostlivosťou v spolupráci s Komisiou a že súbory údajov 
použité na výber vzorky v rôznych fázach boli len čiastočne spoľahlivé alebo správne. 
Výmeny a úpravy vzorky vedú k odlišným výsledkom výberu vzorky. 

8.28. Okrem toho sa v regulačnom rámci, ktorým sa riadi štúdia o zvyškovej 
chybovosti a v zmluve medzi GR NEAR a dodávateľom štúdie o zvyškovej chybovosti, 
nerieši ani nespomína riziko podvodu. Neexistuje postup, na základe ktorého by sa od 
dodávateľa vyžadovalo, aby Komisii oznamoval prípady podozrenia z podvodu 
v súvislosti s rozpočtom EÚ, ktoré zistil počas svojej práce na štúdii o zvyškovej 
chybovosti. 

Výročná správa o činnosti a štúdia o zvyškovej chybovosti GR INTPA 

8.29. Naše preskúmanie výročnej správy o činnosti GR INTPA za rok 2020 a štúdie 
o zvyškovej chybovosti uvádzame vo výročnej správe o 8., 9., 10. a 11. Európskom 
rozvojovom fonde. 

  

                                                      
15 V roku 2020 sa v jednom prípade čiastočne odhadla chyba. 

16 V štúdii o zvyškovej chybovosti za rok 2020 ich bolo 36. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

8.30. Vzorka transakcií bola navrhnutá tak, aby nám pomohla sformulovať 
stanovisko k výdavkom z rozpočtu ako celku za rok 2020, a nemá byť reprezentatívnou 
vzorkou pre výdavky v rámci okruhu 4 VFR „Globálna Európa“. Nevykonali sme audit 
dostatočného počtu transakcií, aby sme odhadli chybovosť v tomto okruhu VFR (pozri 
bod 8.5). Naše preskúmanie transakcií a systémov však poukázalo na tri oblasti, 
v ktorých je priestor na zlepšenie (pozri body 8.7, 8.14 a 8.28). 

Odporúčania 

8.31. V prílohe 8.2 sú uvedené zistenia z kontroly prijatia následných opatrení 
na základe štyroch odporúčaní, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2017. 
Komisia vykonala tri odporúčania v plnej miere, zatiaľ čo jedno nebolo vykonané. 
Preskúmali sme aj tie odporúčania z našich výročných správ za roky 2018 a 2019, ktoré 
si vyžadovali vykonanie okamžite alebo do konca roka 2020. 

8.32. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 Komisii 
odporúčame: 
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Odporúčanie 8.1 – Úplný a včasný prístup k dokumentom 

Prijať kroky, aby medzinárodné organizácie poskytli Dvoru audítorov úplný, 
neobmedzený a včasný prístup k dokumentom potrebným na plnenie našej úlohy 
v súlade so ZFEÚ, a nielen vo formáte určenom len na čítanie. 

Termín: do konca roku 2021 

Odporúčanie 8.2 – Rozdeľovanie spoločných nákladov 
partnerskými organizáciami 

Stanoviť postup, aby sa zabezpečilo, že partnerské organizácie pri rozdeľovaní 
spoločných nákladov vychádzajú zo skutočne vzniknutých výdavkov. 

Termín: do konca roku 2021 

Odporúčanie 8.3 – Oznamovanie podozrení z podvodu 
dodávateľom štúdie o zvyškovej chybovosti 

Stanoviť pre zmluvného dodávateľa štúdie o zvyškovej chybovosti povinnosť 
oznamovať Komisii každé podozrenie z podvodu poškodzujúceho rozpočet EÚ zistené 
počas jeho práce na štúdii o zvyškovej chybovosti. 

Termín: do konca roku 2022 
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Prílohy 

Príloha 8.1 – Platby GR NEAR a GR INTPA podľa delegácií 

 
* Toto označenie sa nesmie vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním nijako dotknuté 
individuálne pozície členských štátov v tejto otázke. 

Zdroje: Mapy v pozadí od prispievateľov ©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-
Share Alike 2.0 (CC BY-SA) a Európsky dvor audítorov na základe konsolidovanej ročnej účtovnej závierky 
Európskej únie za rok 2020. 

Top 5 GR NEAR
(mil. EUR)

1. Maroko
2. Turecko
3. Tunisko
4. Palestína (okupované územie) * 
5. Gruzínsko

411
314
248   
174
119
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Zdroje: Mapy v pozadí od prispievateľov ©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-
Share Alike 2.0 (CC BY-SA) a Európsky dvor audítorov na základe konsolidovanej ročnej účtovnej závierky 
Európskej únie za rok 2020. 

 

Top 5 GR INTPA
(mil. EUR)

1. Bangladéš
2. Afganistan
3. Mjanmarsko/Barma
4. Irak 
5. Kambodža

153
138

74   
59
50
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Príloha 8.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčania pre GR NEAR: 
Odporúčanie 1: 
Od štúdie o zvyškovej chybovosti za rok 2019 poskytovať 
zmluvnému dodávateľovi štúdie o zvyškovej chybovosti 
presnejšie usmernenia ku kontrole druhej úrovne verejného 
obstarávania. 

X17      

Odporúčanie 2: 
Od štúdie o zvyškovej chybovosti za rok 2019 rozložiť súbor 
zvyškovej chybovosti na základe inherentného rizika 
projektov a klásť väčšiu váhu na granty v rámci priameho 
riadenia a menšiu na operácie rozpočtovej podpory. 

   X   

                                                      
17 Komisia do príručiek o štúdiách o zvyškovej chybovosti na roky 2019 a 2020 zahrnula pre dodávateľa štúdie dodatočné pokyny ku kontrole druhej úrovne 

verejného obstarávania. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 3: 
Zverejniť vo VSČ za rok 2018 a nasledujúce roky obmedzenia 
štúdie o zvyškovej chybovosti. 

X18      

Odporúčame GR DEVCO: 
Odporúčanie 4: 
Do roku 2020 prehodnotiť existujúce usmernenia 
pre príjemcov projektov realizovaných v rámci nepriameho 
riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli plánované činnosti 
vykonané načas a prispievali k praktickému využitiu výstupov 
projektov, aby sa dosiahol najvýhodnejší pomer medzi 
kvalitou a cenou. 

X19      

2018 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 1: 
Do roku 2020 prijať kroky na posilnenie povinnosti 
medzinárodných organizácií poskytovať EDA na jeho žiadosť 
akékoľvek dokumenty alebo informácie, ktoré potrebuje 
k plneniu svojich úloh, ako sa stanovuje v ZFEÚ. 

  X    

                                                      
18 Komisia zverejnila obmedzenia štúdie o zvyškovej chybovosti vo výročných správach o činnosti za roky 2018 a 2020, ale nie v roku 2019. Informovala nás, 

že k zlyhaniu došlo v dôsledku vynechania pri editovaní. 

19 Komisia predložila zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2018, aktualizované usmernenia a v rokoch 2018 až 2021 vydala ďalšie pokyny. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčania pre GR NEAR: 
Odporúčanie 2: 
Do roku 2020 prijať kroky na úpravu metodiky GR NEAR 
k zvyškovej chybovosti, ktorá obmedzí rozhodnutia o plnej 
spoľahlivosti a zabezpečí pozorné monitorovanie jej 
uplatňovania. 

X20      

Odporúčame GR ECHO: 
Odporúčanie 3: 
Revidovať nápravnú schopnosť za rok 2019 tým, že z výpočtu 
GR ECHO sa vylúčia spätne získané sumy nevyužitého 
predbežného financovania. 

X21      

                                                      
20 Komisia aktualizovala príručku o štúdii o zvyškovej chybovosti na rok 2020. 

21 Komisia aktualizovala usmernenia a v rokoch 2018 až 2020 vydala dodatočné pokyny na kontrolu kvality. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Odporúčania pre GR NEAR: 
Odporúčanie 1: 
Zverejniť obmedzenia štúdie o zvyškovej chybovosti 
vo výročnej správe o činnosti GR NEAR za rok 2020 
a v budúcich výročných správach o činnosti. 
Termín: do uverejnenia nasledujúcej VSČ v 1. štvrťroku 2021 

X22      

Zdroj: EDA. 

                                                      
22 Pozri poznámku pod čiarou č. 19. Komisia zverejnila obmedzenia štúdie o zvyškovej chybovosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2020. 
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Kapitola 9 

Administratíva 
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Úvod 
9.1. V tejto kapitole predkladáme naše zistenia týkajúce sa okruhu 5 VFR
„Administratíva“. V rámčeku 9.1 sa nachádza prehľad výdavkov inštitúcií a orgánov EÚ 
v rámci tohto okruhu v roku 2020. 

Rámček 9.1 

Okruh 5 VFR „Administratíva“ – prehľad za rok 2020 

Iné 0,1 (1,2 %)

EHSV 0,1 (1,2 %)

EDA 0,1 (1,4 %)

Súdny dvor 
0,4 (4,1 %)

Rada 
0,5 (5,2 %)

ESVČ 
0,9 (8,9 %)

Európsky parlament 
1,9 (18,0 %)

Komisia 
6,3 (60,0 %)








Administratíva 
10,3  

(6,0 %)

173,3 
mld. EUR 

Platby v roku 2020 ako podiel rozpočtu EÚ a rozdelenie
(mld. EUR)
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(*) V súlade s jednotnou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1, bod 10). 

Zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie za rok 2020. 

9.2. O agentúrach, ostatných orgánoch EÚ a európskych školách predkladáme
samostatné správy1. Finančný audit Európskej centrálnej banky nie je súčasťou nášho 
mandátu. 

Stručný opis 

9.3. Administratívne výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje, ktoré v roku 2020
predstavovali približne 68 % celkových výdavkov, a výdavky na budovy, zariadenie, 
energiu, komunikáciu a informačné technológie. Z našej dlhoročnej práce vyplýva, 
že riziko je pri týchto výdavkoch nízke. 

1 Naše špecifické ročné správy o agentúrach, ostatných orgánoch a európskych školách sú 
uverejnené na našom webovom sídle. 

priebežné/z…priebežné/záverečné platby:  10,2

platby predbežného financovania⁽*⁾: 0,1

zúčtovanie predbežného financovania⁽*⁾: 0,2

spolu: 10,4

spolu: 10,3

0 2 4 6 8 10

Kontrolovaný
súbor

Platby

Kontrolovaný súbor v roku 2020 v porovnaní s platbami
(mld. EUR)

232

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Specific%20annual%20report&tab=tab3
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Specific%20annual%20report&tab=tab3


 

 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

9.4. Uplatniac audítorský prístup a metódy uvedené v prílohe 1.1 sme za tento 
okruh VFR preskúmali: 

a) vzorku 48 transakcií, ktorá bola navrhnutá tak, aby reprezentovala celý rad 
výdavkov v rámci tohto okruhu VFR. Transakcie sme vybrali za každú inštitúciu 
a orgán EÚ. Naším cieľom bolo prispieť k celkovému vyhláseniu o vierohodnosti, 
ako je to opísané v prílohe 1.1; 

b) systémy dohľadu a kontroly Rady a Európskeho ombudsmana vrátane štandardov 
vnútornej kontroly, riadenia rizík, ex ante a ex post kontrol, registra výnimiek, 
dohľadu zo strany vedenia, správ o vnútornom audite a opatrení na boj proti 
podvodom; 

c) informácie o správnosti vo výročných správach o činnosti všetkých inštitúcií 
a orgánov vrátane tých generálnych riaditeľstiev Komisie a úradov, ktoré nesú 
hlavnú zodpovednosť za administratívne výdavky2, a následne uvedené 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti; 

d) postupy verejného obstarávania zorganizované Európskym parlamentom, Radou, 
Komisiou, Súdnym dvorom a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
na zaistenie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre svojich zamestnancov. 

9.5. Naše výdavky kontroluje externá firma3. Výsledky auditu našej účtovnej 
závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú uvedené v bode 9.7. 

                                                      
2 GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť, Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov, Úrad 

pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a Luxemburgu a GR pre informatiku. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 

233



 

 

Správnosť transakcií 
9.6. Prehľad výsledkov testovania transakcií je uvedený v prílohe 9.1. Zo 48 
preskúmaných transakcií 10 (21 %) obsahovalo chyby. Na základe siedmich chýb, ktoré 
sme vyčíslili, odhadujeme, že chybovosť je pod prahom významnosti. 

Pripomienky k vzorke transakcií 

9.7. Záležitosti uvedené v bodoch 9.8 a 9.9 sa týkajú Európskeho parlamentu 
a Komisie. V súvislosti s Radou, so Súdnym dvorom, s Európskym hospodárskym 
a sociálnym výborom, Výborom regiónov, Európskym ombudsmanom, európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov ani ESVČ sme nezistili žiadne konkrétne 
problémy. Externý audítor našej inštitúcie na základe svojej práce neinformoval 
o žiadnom konkrétnom probléme. 

Európsky parlament 

9.8. Zistili sme chyby v dvoch platbách uhradených Európskym parlamentom. Jedna 
sa týkala nadmernej platby za IT služby, ku ktorej došlo pre nesprávne uplatnenie 
zmluvných podmienok. Druhá sa týkala nesprávneho vyplatenia diét poslancovi 
Európskeho parlamentu pre chybu na prezenčnej listine. Zistili sme, že zavedený 
systém kontroly takýmto chybám nezabránil ani ich neodhalil, Parlament však pracuje 
na novom systéme, ktorý by to mal zlepšiť. 
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Európska komisia 

9.9. Zistili sme päť chýb v platbách uhradených Komisiou. Jedna sa týkala mierneho 
preplatenia nákladov na softvérové licencie. Zvyšné štyri sa týkali príspevkov 
zamestnancom, ktorí neoznámili nedávne zmeny svojej osobnej situácie alebo mali 
nárok na podobné príspevky z iných zdrojov. Zamestnanci musia najprv o takého 
príspevky požiadať a potom ich oznámiť Komisii, aby ich mohla zohľadniť pri výpočte 
mzdy. Komisia pri kontrolách súladu výpočtov tieto štyri prípady neodhalila. Podobné 
chyby sme našli aj v súvislosti s rodinnými prídavkami z predchádzajúcich rokov4. 

Pripomienky k systémom dohľadu a kontroly 

9.10. Nezistili sme žiadne významné problémy v systémoch dohľadu a kontroly, 
ktoré sme preskúmali v Rade a u ombudsmanky. 

                                                      
4 Pozri bod 9.9 výročnej správy za rok 2019 a bod 10.8 výročnej správy za rok 2018. Komisia 

neskôr všetky chyby opravila. 
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Výročné správy o činnosti a iné 
mechanizmy riadenia 
9.11. Vo výročných správach o činnosti, ktoré sme preskúmali, sa neuvádzali 
informácie o výskyte významnej miery chýb, čo zodpovedá našim kontrolným 
zisteniam (pozri bod 9.6). 
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Pripomienky k postupom verejného 
obstarávania osobných ochranných 
prostriedkov 
9.12. Opatrenia inštitúcií EÚ na ochranu svojich zamestnancov5 počas pandémie 
COVID-19 zahŕňali aj nákup osobných ochranných prostriedkov (OOP), ako sú rúška, 
rukavice a teplomery. Preskúmali sme 15 postupov obstarávania zásob OOP, ktoré 
Európsky parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor a ESVČ zorganizovali v roku 2020. 
Osem sa týkalo rúšok a sedem iných ochranných prostriedkov. Pri každom prípade sme 
preskúmali jednak zdôvodnenie použitia konkrétneho typu verejného obstarávania 
a jednak samotný proces udelenia zákazky. Preskúmanie týchto postupov nespadalo 
do našej reprezentatívnej vzorky a preto nie je súčasťou odhadovanej chybovosti. 

9.13. Urgentné obstaranie OOP na začiatku pandémie COVID-19 bolo pre prudký 
nárast dopytu zložité. Vo väčšine prípadov, ktoré sme preskúmali, inštitúcie využili 
rokovacie konanie, ako sa v súvislosti s obstaraním zásob stanovuje v nariadení 
o rozpočtových pravidlách6. 

9.14. Určité problémy sme zistili v postupoch, ktoré na urgentné obstaranie 
ochranných rúšok použili Európsky parlament, Rada, Komisia a ESVČ. Tieto inštitúcie 
stanovili v špecifikáciách obstarávania prísne minimálne požiadavky (vrátane 
európskych referenčných noriem kvality chirurgických rúšok a dátumov dodania). 
V štyroch prípadoch však úspešný uchádzač nedodal všetky dôkazy o tom, že v čase 
uzatvárania zmluvy boli splnené všetky minimálne požiadavky týkajúce sa kvality, ako 
dôkazy o trvácnosti rúšok či dokumentáciu potvrdzujúcu súlad s technickými 
špecifikáciami.  

                                                      
5 Článok 1e služobného poriadku: „Úradníkom […] sú poskytnuté pracovné podmienky 

spĺňajúce príslušné zdravotné a bezpečnostné normy […].“ 

6 Nariadenie o rozpočtových pravidlách (EÚ, Euratom) 2018/1046, článok 164 a bod 11.1 
písm. c) prílohy I – Verejné obstarávanie. 
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9.15. Komisia a Rada následne zorganizovali laboratórne testy na vybraných 
zásielkach rúšok. Na základe týchto testov Komisia odmietla prvú zásielku rúšok, ktorú 
dostala, no nasledujúca zásielka bola už vyhovujúcej kvality. Pri testovaní pre Radu sa 
ukázalo, že rúška zodpovedali potrebným požiadavkám na kvalitu. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

9.16. Z celkových audítorských dôkazov, ktoré sme získali a prezentovali v tejto 
kapitole, vyplýva, že chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Administratíva“ nebola 
významná (pozri prílohu 9.1). 

Odporúčania 

9.17. V prílohe 9.2 sú uvedené zistenia z našej kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčaní, ktoré sme predložili Európskemu parlamentu a Komisii v našej výročnej 
správe za rok 2017. Príslušné inštitúcie tieto odporúčania už odvtedy v niektorých 
ohľadoch vykonali, no pri odporúčaní 3 nás pripomienka v bode 9.9 vedie k tomu, 
aby sme tento rok vyjadrili podobné odporúčanie (pozri odporúčanie 9.2). 

9.18. Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 
odporúčame: 

Odporúčanie 9.1 – Európsky parlament 

Parlament by mal zaviesť potrebné zmeny, ktorými zabezpečí, aby sa denné diéty 
vyplácali len tým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí na ne majú nárok (pozri 
bod 9.8). 

Termín: do konca roku 2022 

Odporúčanie 9.2 – Komisia 

S cieľom zlepšiť systém riadenia zákonných rodinných prídavkov by Komisia mala 
posilniť kontroly súladu pri vyhláseniach zamestnancov týkajúcich sa príspevkov 
prijatých z iných zdrojov a zvýšiť informovanosť zamestnancov o tejto záležitosti (pozri 
bod 9.9). 

Termín: do konca roku 2022 
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Prílohy 

Príloha 9.1 – Výsledky testovania transakcií v okruhu 
„Administratíva“ 

  
2020 2019   

  
  

  

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY   

  
  

Celkový počet transakcií 48 45 

    
ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB   

   

Odhadovaná chybovosť 
Bez 

významných 
chýb 

Bez 
významných 

chýb 

 
 

 
Zdroj: EDA.
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Príloha 9.2 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčame: 
Odporúčanie 1:  
v rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách by 
Európsky parlament mal zlepšiť usmernenia 
pre povoľujúcich úradníkov k návrhu a kontrole 
výberových kritérií a kritérií na vyhodnotenie ponúk 
v rámci postupov verejného obstarávania.  

x7 

Odporúčame: 
Odporúčanie 2: 
v rámci budúcej revízie pravidiel, ktorými sa riadi 
prijímanie skupín návštevníkov, by Európsky parlament 
mal posilniť postupy na predkladanie výkazov výdavkov 
a požadovať od skupín, aby poskytli podpornú 
dokumentáciu spolu s výkazmi výdavkov. 

x 

7 Parlament aktualizoval príručku pre oblasť verejného obstarávania pre povoľujúcich úradníkov a zamestnancov vrátane usmernení týkajúcich sa 
výberových kritérií a kritérií na vyhodnotenie návrhov. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčame: 
Odporúčanie 3:  
Európska komisia by mala čo najskôr zlepšiť svoje 
systémy riadenia zákonných rodinných prídavkov 
posilnením kontrol súladu vyhlásení zamestnancov 
o prídavkoch prijatých z iných zdrojov. 

  x8    

Zdroj: EDA. 

                                                      
8 Monitorovanie príspevkov z iných zdrojov je komplexné, napríklad z dôvodu čoraz rozmanitejších rodinných pomerov a často sa meniacich 

vnútroštátnych príspevkov v konkrétnych členských štátoch. Komisia prijala opatrenia na zlepšenie príslušných IT systémov a posilnenie kontrol súladu, 
a vymáha sumy, pri ktorých zistila, že boli nadhodnotené. Pri audítorskej práci sme nachádzali ďalšie chyby. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV ZA ROK 2020 

PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 – KAPITOLA 1 – VYHLÁSENIE 

O VIEROHODNOSTI A PODPORNÉ INFORMÁCIE 

ÚVOD 

1.1. Spoločná odpoveď Komisie na body 1.1 až 1.6: 

Rok 2020 poznačila jedna z najzávažnejších globálnych pandémií v nedávnej minulosti. Zahŕňalo to 

osobitné výzvy a prekážky, ktoré Komisia musela prekonať s cieľom plniť rozpočet s obvyklou 

starostlivosťou, efektívnosťou a účinnosťou. 

Rozpočet EÚ prispieva k posilneniu európskeho hospodárstva, najmä s ohľadom na hospodársky 

pokles spôsobený pandémiou, a k jeho väčšej odolnosti. 

Komisia prikladá veľký význam zabezpečeniu zodpovedného a správneho čerpania rozpočtu EÚ 

a spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť dosiahnutie hmatateľných 

výsledkov v praxi. 

Komisia pozorne monitoruje plnenie rozpočtu EÚ. Ak sa zistí, že členské štáty, sprostredkovatelia 

alebo koneční prijímatelia vynaložili finančné prostriedky EÚ nesprávne, Komisia podľa potreby 

prijme okamžité opatrenia na nápravu týchto chýb a vymáhanie finančných prostriedkov. 

Komisia sa zároveň snaží nájsť správnu rovnováhu medzi nízkou chybovosťou, rýchlymi platbami 

a primeranými nákladmi na kontroly.  

Zatiaľ čo finančné riadenie rozpočtu EÚ sa časom zlepšilo, niektoré druhy výdavkov sú naďalej 

náchylnejšie na chyby. Tieto sa zväčša riadia zložitejšími pravidlami a systémami uhrádzania 

nákladov. Komisia naďalej prijíma preventívne a nápravné opatrenia zamerané na riešenie zistených 

nedostatkov a na zabezpečenie toho, aby sa časom chybám lepšie predchádzalo a aby sa odhalili, a to 

v prípade všetkých programov. 

KONTROLNÉ ZISTENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2020 

V konkrétnych druhoch výdavkov sa naďalej objavujú chyby 

1.17. písm. a) Pokiaľ ide o príjmovú stranu rozpočtu EÚ, Komisia víta, že táto oblasť neobsahuje 

významné chyby. 

Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (TVZ) a vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty 

(DPH), Komisia prijíma opatrenia na zintenzívnenie následnej kontroly dlhodobo nevyriešených 

otvorených bodov v súvislosti s TVZ a na zrušenie výhrad k DPH, ak je to možné, ako aj na následnú 

kontrolu nedostatkov účtovania TVZ zistených pri auditoch EDA. 

Pokiaľ ide o vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND), v súvislosti s HND 

na účel vlastných zdrojov, Komisia prijíma komplexné opatrenia týkajúce sa prístupu ku globalizácii 

vrátane výskumu a vývoja. 
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Písm. b) Vlastný odhad Komisie po vykonaní preventívnych kontrol, pokiaľ ide o riziko pri platbe, 

t. j. zvyškovú chybovosť v čase platby, je celkovo na úrovni 1,9 % v prípade príslušných výdavkov za

rok 2020, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles.

Komisia vzhľadom na viacročnú povahu svojich výdavkov a kontrolných stratégií vynakladá značné 

úsilie s cieľom vykonávať kontroly po uskutočnení platieb a naďalej vykonávať opravy až do 

závierky programov financovania. Toto úsilie sa premietlo do odhadovaného rizika pri závierke 

programu1, ktoré zodpovedá riziku pri platbe po odčítaní predpokladaných budúcich opráv Komisie, 

ktoré sa na rok 2020 odhadujú na úrovni 1 %. 

Na rok 2020 Komisia odhaduje riziko pri platbe celkovo na úrovni 0,9 %. To je podstatne pod 

prahom významnosti 2 % a v súlade s úrovňami dosiahnutými v predchádzajúcich rokoch počnúc 

rokom 2016, ako aj s cieľom Komisie. 

Komisia je na základe svojho podrobného prístupu zdola nahor schopná preukázať diferencovanosť 

v prípade spravovaných finančných prostriedkov. Vzhľadom na to sa Komisia domnieva, že: 

 výdavky s nižším rizikom, s rizikom pri platbe pod úrovňou 1,9 %, predstavujú 56 %

celkových výdavkov,

 výdavky so stredným rizikom, s rizikom pri platbe medzi 1,9 % a 2,5 %, predstavujú 16 %

celkových výdavkov a

 výdavky s vyšším rizikom, s rizikom pri platbe nad úrovňou 2,5 % alebo zistenými vážnymi

nedostatkami, predstavujú 28 % celkových výdavkov.

To prispieva k záveru Komisie, že v prípade minimálne viac než polovice príslušných výdavkov je 

riziko pri platbe pod prahom významnosti. (Podrobnosti pozri vo výročnej správe o riadení 

a výkonnosti za rok 2020, zväzok II, s. 78).  

Táto podrobná úroveň informácií, ktorá je komplexne a transparentne vykázaná vo výročných 

správach o činnosti (VSČ) a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti, umožňuje Komisii ako 

správkyni finančných prostriedkov EÚ odhaľovať systémové nedostatky, identifikovať ich hlavné 

príčiny (napr. zložitosť pravidiel) a prijímať cielené nápravné opatrenia. Podporujú sa ňou aj 

preventívne opatrenia a zabezpečuje, že všetky získané poznatky sa zohľadnia v návrhu budúcich 

programov financovania. 

Zložitosť pravidiel a spôsob vyplácania finančných prostriedkov EÚ majú vplyv na riziko chýb 

1.18. Prvá zarážka – Komisia súhlasí so záverom, že riziko chýb je nižšie v prípade výdavkov, ktoré 

podliehajú zjednodušeným pravidlám (najmä v prípade výdavkov založených na nárokoch). 

Druhá zarážka – Komisia sa takisto domnieva, že zložitosť pravidiel môže významne prispievať 

k vyššiemu riziku chýb. 

Okrem uplatňovania finančných opráv a vymáhania prijíma Komisia aj opatrenia na riešenie 

nedostatkov, ktoré majú za následok stredné a vyššie riziko. Patria k nim cielené nápravné 

opatrenia, ako je zvyšovanie povedomia prijímateľov a implementujúcich partnerov, ktorí sú 

náchylnejší na chyby, o platných pravidlách EÚ. Znamená to aj lepšie využívanie výsledkov kontrol 

a auditov na prispôsobenie a zameranie kontrolných stratégií, čím sa zvýši kapacita vnútroštátnych 

1 Keďže opatrenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa nekončia, v oblasti výdavkov 

v poľnohospodárstve sa riziko pri ukončení nahrádza konečnou sumou vystavenou riziku. 
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orgánov, ktoré majú nedostatky vo svojich systémoch riadenia a kontroly, a zároveň sa uplatnia 

získané poznatky na budúce programy.  

Komisia bude naďalej v čo najväčšej možnej miere pracovať na zjednodušovaní pravidiel a 

na rozšírení využívania jednoduchších mechanizmov vykonávania, ako napríklad zjednodušeného 

vykazovania nákladov, kde to predstavuje najúčinnejší spôsob zníženia nákladov a zaťaženia 

v súvislosti s kontrolou a rizika chýb. Komisia sa zároveň takisto usiluje o stanovenie ambicióznych 

cieľov zameraných na zvýšenie výkonnosti programov. Zložité podmienky a pravidlá oprávnenosti sa 

uplatňujú tam, kde je cielenie pomoci potrebné na to, aby sa dosiahli ambiciózne ciele politiky alebo 

aby sa dodržali základné princípy jednotného trhu (verejné obstarávanie alebo pravidlá štátnej 

pomoci).  

Zákonnosť a správnosť preto musia byť v rovnováhe s dosahovaním politických cieľov, pričom treba 

zohľadniť náklady na realizáciu. 

1.19. Komisia súhlasí s názorom EDA, podľa ktorého má spôsob vyplácania finančných prostriedkov 

vplyv na riziko chýb. Okrem toho sa Komisia na základe podrobných informácií, ktoré má 

k dispozícii, domnieva, že riziká pri platbe nie sú rovnako významné pri platbách, ktoré vznikli 

v dôsledku preplatenia výdavkov.  

Ako vyplýva z analýzy Komisie vo výročnej správe o riadení a výkonnosti, vystavenie riziku môže 

byť nízke, stredné alebo vysoké v rámci tej istej oblasti politiky, a dokonca v rámci toho istého 

výdavkového programu, ako aj v prípade, keď je celková chybovosť podľa členského štátu alebo 

oblasti politiky pod prahom významnosti, napríklad medzi dvomi operačnými programami v rámci 

EFRR v tom istom členskom štáte. Navyše v prípade výdavkov s vysokým rizikom (najmä 

výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku preplatenia nákladov), sú riziká pri platbe v prípade veľkého 

počtu jednotlivých programov a platobných agentúr takisto pod prahom významnosti z dôvodu 

zavedených kontrolných stratégií, ako aj prijatých cielených nápravných opatrení. 

Podstatná časť nášho kontrolovaného súboru je ovplyvnená významnými chybami 

1.21. Z podrobnej analýzy riadenia každého programu vyplýva, že situácia v konkrétnych oblastiach 

politiky, výdavkových programoch alebo dokonca členských štátoch nie je homogénna. 

Komisia na základe tohto podrobného posúdenia [pozri aj odpoveď na bod 1.17 písm. b), ako sa 

uvádza vo výročných správach o činnosti a výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2020, 

zväzok II, s. 78] rozdeľuje svoje výdavky podľa ich odhadovaného rizika pri platbe. Na základe toho 

sa Komisia domnieva, že v prípade menej ako 44 % jej príslušných výdavkov je riziko pri platbe nad 

úrovňou 1,9 %.  

Týka sa to niektorých operačných programov pre oblasť ,,Súdržnosť“, ktoré vykazujú vážne 

nedostatky a/alebo majú chybovosť nad úrovňou 1,9 %; grantov na výskumný program 

Horizont 2020; jednotlivých platobných agentúr SPP, pokiaľ ide o priame platby a rozvoj vidieka 

a v niektorých členských štátoch trhové opatrenia, ktoré majú chybovosť nad úrovňou 1,9 %; 

a zložitých grantov v rámci okruhu VFR „Konkurencieschopnosť“. 

1.23. Pokiaľ ide o oblasť „Súdržnosť“, Komisia berie na vedomie chybovosť vypočítanú EDA, ktorá 

sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ďalej zlepšila. Komisia vyvodí dôsledky zo všetkých chýb, 

ktoré EDA zistil, a ak je to vhodné a z právneho hľadiska možné, požiada o dodatočné finančné 

opravy.  
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Komisia ďalej poukazuje na svoj odhad chybovosti vrátane maximálnych rizík (scenárov 

najnepriaznivejšieho vývoja) zverejnených vo výročných správach o činnosti GR REGIO 

a GR EMPL za rok 2020, ktoré vyplynuli z podrobnej analýzy situácie každého z programov. 

Komisia konštatuje, že jej odhad zodpovedá rozpätiu chybovosti vypočítanému EDA, a je 

presvedčená, že jej podrobné posúdenie odráža primeraný a spravodlivý odhad chybovosti pre každý 

program a kumulatívne pre všetky programy. 

Pokiaľ ide o opatrenia prijaté s cieľom znížiť počet chýb, Komisia sa zaoberala aktualizovaným 

usmernením pre členské štáty na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré spolu s požadovaným 

využitím zjednodušeného vykazovania nákladov majú ďalej zlepšiť kvalitu overovaní zo strany 

riadiaceho orgánu. Komisia vypracovala akčný plán verejného obstarávania, ktorý bol od roku 2014 

niekoľkokrát aktualizovaný, a spoločný akčný plán štátnej pomoci. Cieľom týchto opatrení je pomôcť 

správcom a prijímateľom finančných prostriedkov EÚ zlepšiť ich postupy verejného obstarávania 

a obmedziť riziko nezrovnalostí spojených s uplatnením pravidiel štátnej pomoci, a to 

prostredníctvom programov odbornej prípravy a rozšírenia príslušných informácií medzi 

zainteresovanými stranami európskych štrukturálnych a investičných fondov.  

Ako už bolo uvedené, Komisia má k dispozícii podrobné informácie o vystavení riziku, čo potvrdzuje, 

že situácia nie je rovnaká: operačné programy, ktorými sa vykonáva Európsky fond regionálneho 

rozvoja, Európsky sociálny fond, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Kohézny fond, 

patria do troch kategórií rizika. 

1.24. Pokiaľ ide o oblasť „Prírodné zdroje“, Komisia je spokojná so zistením EDA v kapitole 6, že 

v priamych platbách EPZF, ktoré predstavujú 69 % výdavkov v oblasti prírodných zdrojov, sa aj 

naďalej nevyskytujú významné chyby. 

Pokiaľ ide o trhové opatrenia (riziko pri platbe na úrovni 2,4 %) a rozvoj vidieka (riziko pri platbe 

na úrovni 2,9 %), Komisia sa domnieva, že hoci má chybovosť v posledných rokoch klesajúci trend, 

pri zameriavaní sa na jej zníženie treba vyvážiť zákonnosť a správnosť s dosahovaním cieľov politiky 

a súčasne zohľadniť náklady na ich dosiahnutie. V každom prípade, ak sa zohľadní nápravná kapacita, 

existuje istota, že zostávajúce finančné riziko pre rozpočet EÚ je výrazne pod prahom významnosti. 

1.25. Pokiaľ ide o oblasť „Konkurencieschopnosť“, Komisia sa domnieva, že výdavky s vyšším 

rizikom v rámci tejto kapitoly sa týkajú častí programu Horizont 2020 a súhlasí s názorom, že 

hlavnými zdrojmi chýb sú osobné náklady a iné priame náklady.  

Na druhej strane niektoré časti výskumných programov predstavujú nízke riziko, napríklad akcie 

Marie Curie-Skłodowskej a granty Európskej rady pre výskum. 

1.26. Pokiaľ ide o oblasť „Globálna Európa“, Komisia sa na základe svojho vlastného podrobného 

posúdenia riadenia každého programu (pozri výročnú správu o riadení a výkonnosti za rok 2020, 

s. 61 – 62) domnieva, že výdavky s nižším rizikom v rámci tejto kapitoly sa neobmedzujú len

na segment rozpočtovej podpory. Ako transparentne informujú výročné správy o činnosti generálnych

riaditeľstiev pôsobiacich v oblasti vonkajších vzťahov, väčšina segmentov priameho a nepriameho

riadenia má nízke riziko pri platbe okrem grantov v rámci priameho riadenia ENI a IPA, pre ktoré GR

NEAR vznieslo výhradu a vytvorilo akčný plán.

Najviac k odhadovanej chybovosti pri výdavkoch s vysokým rizikom stále prispievajú chyby 

oprávnenosti 

1.27. Komisia uznáva, že zložité pravidlá prispievajú k vyššiemu riziku chýb. Preto nepretržite 

pracuje na zjednodušení pravidiel v čo najväčšej možnej miere a na rozšírení využívania 
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jednoduchších mechanizmov vykonávania, ako napríklad zjednodušeného vykazovania nákladov. 

Obmedzenie byrokracie pre prijímateľov a zníženie zložitosti je jednou z hlavných zásad viacročného 

finančného rámca na roky 2021 – 2027. 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 1.23. 

1.28. Komisia prijíma preventívne opatrenia na riešenie najčastejších chýb a žiada o prijatie 

nápravných opatrení, hneď ako sa odhalia nedostatky. 

V roku 2020 orgány auditu pre oblasť politiky súdržnosti tretí rok vykázali nezrovnalosti, ktoré 

zistili pri auditoch operácií na základe spoločnej typológie dohodnutej s Komisiou a spoločne 

používanej členskými štátmi. Väčšina nezrovnalostí zistených orgánmi auditu a Komisiou sa týka 

tých istých hlavných kategórií: neoprávnených výdavkov, verejného obstarávania, audítorských 

záznamov a štátnej pomoci.  

Typológia zistení auditu, ktoré audítorské orgány medziročne nahlásili riadiacim orgánom, by im 

mala umožniť zahrnúť častejšie zdroje chýb do svojich posúdení rizík a zodpovedajúcim spôsobom 

prispôsobiť svoje prístupy a nástroje na overovanie zo strany riadiaceho orgánu. 

Pokiaľ ide o Spoločnú poľnohospodársku politiku, Komisia odkazuje na svoje odpovede 

v kapitole 6 vrátane bodu 6.31. Komisia je odhodlaná riešiť hlavné riziká existujúcich základných 

príčin chýb v prípade finančných prostriedkov SPP prostredníctvom audítorských prieskumov 

a akčných plánov v určitých členských štátoch. Komisia rieši tieto otázky aj preventívnymi 

opatreniami, ako je zjednodušovanie právnych predpisov a budovanie kapacít v členských štátoch, 

ako sa opisuje vo výročnej správe o činnosti GR AGRI. 

Vo výdavkoch s nízkym rizikom sme nezistili významnú chybovosť 

1.31. Komisia sa na základe svojho podrobného posúdenia (pozri výročnú správu o riadení 

a výkonnosti za rok 2020, zväzok II, s. 78) domnieva, že programy financovania (ich časti), ktoré sa 

považujú za programy s nízkym rizikom, čo znamená, že súvisiace riziko pri platbe je pod úrovňou 

1,9 %, predstavujú 56 % príslušných výdavkov v roku 2020. 

Zahŕňa to výdavky platobných agentúr SPP a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj 

operačných programov pre oblasť „Súdržnosť“ s nízkou chybovosťou; výdavky súvisiace s akciami 

Marie Curie-Skłodowskej; granty Európskej rady pre výskum; Európsku vesmírnu agentúru 

a Agentúru pre európsky globálny navigačný satelitný systém; Nástroj na prepájanie Európy; 

Erasmus+; Fond pre azyl, migráciu a integráciu a rozpočtovú podporu, subvencie a administratívne 

výdavky. 

Pokiaľ ide o SPP, Komisia je spokojná so zistením EDA v kapitole 6, že v priamych platbách EPZF, 

ktoré predstavujú 69 % výdavkov v oblasti prírodných zdrojov, sa aj naďalej nevyskytujú významné 

chyby. Toto zistenie je v súlade so zisteniami Komisie vo výročnej správe o činnosti GR AGRI. 

Odhad chybovosti vykonaný Komisiou je na spodnej hodnote nášho rozsahu 

1.34. Komisia buduje svoje uistenie zdola nahor a na podrobnej úrovni. Znamená to, že Komisia 

a členské štáty vykonajú každoročne stovky tisíc kontrol, ktoré sa použijú na určenie rizika pri platbe. 

Komisia je na základe svojho podrobného prístupu schopná preukázať diferencovanosť v prípade 

spravovaných finančných prostriedkov. Komisii to umožňuje primerane zamerať svoje úsilie, 

efektívne poskytovať podporu a riešiť konkrétne nedostatky, a to aj v prípade politík a programov, 

ktoré vo všeobecnosti predstavujú nízke riziko, ako napríklad Spoločná poľnohospodárska politika. 
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Cieľ Komisie ostáva rovnaký, a to aby bolo riziko pri závierke pod prahom významnosti 2 %. Toto 

riziko je odhad chýb, ktoré zostanú na konci životného cyklu programov po tom, ako sa vykonajú 

všetky ex post kontroly a opravy (tie, ktoré sa uskutočnia medzi časom vykázania a koncom životného 

cyklu programu). 

Na rok 2020 sa odhaduje na úrovni 0,9 %, čo je značne pod úrovňou 2 %, a to aj za každý 

vykazovaný rok. 

Pretrvávajúce problémy v procese prípravy výročnej správy o riadení a výkonnosti 

a v informáciách o správnosti, ktoré sa v nej uvádzajú 

1.35. Generálni riaditelia sú poverení kolégiom plniť svoj podiel na rozpočte EÚ. Komisári sú 

pravidelne informovaní o príprave výročných správ o činnosti. Kolégium je takisto pravidelne 

informované v priebehu prípravy výročnej správy o riadení a výkonnosti. 

1.36. Prijatie výročnej správy o riadení a výkonnosti sa riadi prísnym a spoľahlivým postupom, 

ktorý zahŕňa dialógy medzi GR a komisármi, konzultácie medzi jednotlivými útvarmi, stretnutia 

na úrovni kabinetov a informačné správy pre kolégium. Kolégium napokon preberá zodpovednosť za 

výročnú správu o riadení a výkonnosti po ústnej diskusii. 

V kľúčových momentoch prípravy výročnej správy o riadení a výkonnosti správna rada organizácie 

poskytuje ústredným útvarom usmernenia týkajúce sa obsahu a štruktúry výročnej správy o riadení 

a výkonnosti.  

Generálny tajomník a generálny riaditeľ zodpovedný za rozpočet poskytujú podrobné pokyny, 

usmernenia a odbornú prípravu v súvislosti s vypracúvaním výročných správ o činnosti.  

Rozsah posúdenia kvality návrhov výročných správ o činnosti a partnerských preskúmaní je 

vymedzený v pokynoch vydaných generálnym tajomníkom a generálnym riaditeľom zodpovedným za 

rozpočet. Úloha, ktorú ústredné útvary zohrávajú v procese preskúmania výročnej správy o činnosti, 

odráža rozdelenie zodpovednosti stanovené v mechanizmoch riadenia Komisie. 

1.37. Spoločná odpoveď na body 1.37 až 1.39: 

Komisia si je istá informáciami týkajúcimi sa chybovosti a rizík pri platbe uvedenými vo výročnej 

správe o riadení a výkonnosti. Vychádzajú z kontrol a auditov vykonaných Komisiou a členskými 

štátmi na základe ich starostlivo zavedených kontrolných stratégií prispôsobených osobitostiam 

výdavkových programov. 

Okrem toho prístup Komisie ako správkyne rozpočtu EÚ sa líši od prístupu, ktorým sa riadi EDA 

vo svojej úlohe audítora. Výsledkom môžu byť určité rozdiely medzi odhadmi chybovosti 

vykonanými týmito dvoma inštitúciami. 

Pokiaľ ide o oblasť SPP „Prírodné zdroje“, Komisia nezastáva názor, že existujú problémy 

ovplyvňujúce odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe. Komisia zdôrazňuje, že jej odhad rizika pri 

platbe uvedený vo výročnej správe o činnosti GR AGRI a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 

ostáva na úrovni 1,9 %, a teda je v súlade s odhadom EDA na úrovni 2 %, pokiaľ ide o kapitolu 

Prírodné zdroje, pričom je podobný ako v predchádzajúcich rokoch (pozri aj odpoveď Komisie na bod 

1.39). Bolo to možné vďaka modelu uistenia v súvislosti s SPP vrátane celkového dobrého 

fungovania systémov riadenia v členských štátoch. 

250



SK SK 

Pokiaľ ide o oblasť „Súdržnosť“, Komisia poskytuje uistenie podrobne na úrovni jednotlivých 

operačných programov. Ako bolo vysvetlené v kapitole 5, generálnym riaditeľom to umožňuje 

poskytnúť uistenie a podľa potreby vzniesť výhrady pre každý zo 418 jednotlivých OP v súlade s ich 

povinnosťou. Umožňuje to upravenie chybovosti vykázanej členskými štátmi, ak je to potrebné, 

a teda poskytovanie štruktúrovaného pohľadu na chybovosť v závislosti od jednotlivých programov 

a celkovo v rámci oblastí politiky. Komisia poznamenáva, že jej odhad týkajúci sa chyby pre oblasť 

„Súdržnosť“ zodpovedá intervalu vypočítanému EDA. 

Vďaka tomuto prístupu špecifickému pre program je vo výročných správach o činnosti takisto možné 

identifikovať potrebu potenciálnych dodatočných finančných opráv pre jednotlivé programy 

a identifikovať konkrétnu časť (-i) programov a vykonaných platieb, ktoré budú s najväčšou 

pravdepodobnosťou ovplyvnené. 

Pozri aj odpoveď Komisie na body 5.37 až 5.49. 

Pokiaľ ide o oblasť „Konkurencieschopnosť“, Komisia sa domnieva, že riziko možného 

podhodnotenia chybovosti je pokryté a že súhrnné riziko pri platbe a riziko pri ukončení uvedené 

vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sú spoľahlivé. Komisia podnikla následné kroky 

v súvislosti s odporúčaniami EDA z výročných správ EDA za roky 2018 a 2019. Komisia v tejto 

súvislosti vykázala zvýšenú reprezentatívnu chybovosť vo výročných správach o činnosti týkajúcich 

sa výskumu a inovácie. Okrem toho Komisia vykonala určité opatrenia na zvýšenie kvality 

audítorskej práce a EDA uznal zlepšenia v dôsledku týchto opatrení. Finančný vplyv viacerých 

prípadov, ktoré EDA identifikoval, sa však buď nedal vyčísliť, alebo nebol závažný. 

Pokiaľ ide o oblasť „Globálna Európa“, Komisia sa domnieva, že štúdia o zvyškovej chybovosti je 

vhodná na daný účel. Komisia nezastáva názor, že štúdia podlieha obmedzeniam, ktoré môžu viesť 

k podhodnoteniu chýb. 

1.39. Druhá zarážka – Pokiaľ ide o oblasť „Súdržnosť“, Komisia konštatuje, že jej odhad rizika pri 

platbe zodpovedá intervalu vypočítanému EDA. 

Tretia zarážka – Pokiaľ ide o oblasť „Prírodné zdroje“, Komisia víta, že odhad rizika pri platbe GR 

AGRI (1,9 %) je veľmi blízko rozpätiu chybovosti vypočítanému EDA (2,0 %) a zodpovedá tomuto 

rozpätiu. 

Správy Komisie o finančných opravách a spätnom získavaní prostriedkov sú zložité a nie vždy 

jasné 

1.40. Komisia zdôrazňuje dôležitosť preventívnych a nápravných opatrení s cieľom zabezpečiť, 

aby sa z rozpočtu EÚ financovali len výdavky vynaložené v súlade s právnym rámcom, čím sa 

ochráni finančný záujem Únie a preukáže jej nápravná kapacita. Tieto opatrenia sú pre členské štáty 

takisto podnetom, aby zlepšili svoje systémy riadenia a kontroly.  

Hoci majú ten istý konečný cieľ, mechanizmy plánované v právnom základe rôznych programov sa 

môžu medzi rôznymi výdavkovými oblasťami výrazne líšiť. Navyše vplyv nápravných opatrení sa 

môže takisto líšiť, keďže v príslušných právnych základoch sa môže plánovať uplatňovanie čistých 

finančných opráv a/alebo nahradenie neoprávnených súm oprávnenými projektmi.  

S cieľom poskytnúť úplný a transparentný prehľad preventívnych a nápravných opatrení treba uviesť 

vplyv všetkých týchto rôznych mechanizmov.  
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Toto podávanie správ bolo navrhnuté s cieľom odpovedať na žiadosti rôznych zainteresovaných strán. 

Komisia zanalyzuje, či je podávanie správ o finančných opravách a spätne získaných prostriedkoch 

možné ďalej zefektívniť vo VFR na roky 2021 – 2027.  

1.41. Komisia považuje „potvrdené“ opravy a spätne získané prostriedky za najdôležitejšie 

informácie na účely podávania správ, keďže predstavujú rozhodnutie Komisie alebo súhlas členského 

štátu s uplatnením opráv. Medzi týmto rozhodnutím a vykonaním nápravného opatrenia však môže 

existovať časový rozdiel z dôvodov vyplývajúcich priamo z platných právnych rámcov. Preto sú oba 

pojmy „potvrdené“ aj „vykonané“ dôležité.  

Komisia okrem toho využíva preventívne aj nápravné nástroje. Zníženia ex ante predstavujú 

najefektívnejší mechanizmus, ako predísť tomu, aby boli neoprávnené náklady financované 

z rozpočtu EÚ. Opravy ex post sa zvyčajne týkajú ex post kontrol alebo zistení auditu.  

Komisia zdôrazňuje, že čisté opravy, ako aj nahradenie, tvoria nápravné opatrenia, ktorými sa 

zabezpečuje, aby sa nesprávne výdavky vylúčili z financovania z prostriedkov EÚ, a ktorými sa 

vyvíja tlak na členské štáty, aby riešili nedostatky vo svojich systémoch riadenia a kontroly. 

1.43. V rámci oblasti „Súdržnosť“ v programovom období 2014 – 2020 členské štáty uplatňujú 

finančné opravy vo svojich ročných účtovných závierkach programov predložených Komisii. Tieto 

informácie sú každoročne zhrnuté v plnej transparentnosti vo výročných správach o činnosti (suma 

1,5 mld. EUR stiahnutá z účtov v účtovnom roku v prípade EFRR/KF a 0,5 mld. EUR v prípade 

ESF/YEI v roku 2020). Tieto finančné opravy nie sú zahrnuté v sume 1 098 mil. EUR.  

Čisté finančné opravy napriek zložitým kritériám stanoveným zákonodarcom, ktoré sa majú splniť, 

naďalej pôsobia ako stimul pre členské štáty, aby vykonávali finančné opravy v prvom rade pred 

predložením účtovnej závierky. 

1.50. Komisia by chcela objasniť, že nedostatok v štúdii o zvyškovej chybovosti, ktorý EDA 

identifikoval v kapitole 8, sa týka skutočnosti, že postup vykazovania podozrenia z podvodu Komisii 

nie je dostatočne formalizovaný. Komisia prijíma súvisiace odporúčanie (pozri odpovede Komisie 

na bod 8.28 a odporúčanie 8.3). 

ZÁVERY 

1.53. Možno dospieť k záveru, že Komisia prikladá veľký význam správnemu finančnému riadeniu 

rozpočtu EÚ. Komisia ako správkyňa rozpočtu EÚ zaviedla spoľahlivé, viacročné kontrolné 

stratégie koncipované tak, aby sa nimi predchádzalo zisteným nedostatkom, odhaľovali sa 

a naprávali. Takisto prijíma opatrenia v snahe o ďalšie zjednodušenia v rámci programov. 

Pokiaľ ide o príjmovú stranu rozpočtu EÚ, Komisia sa v súlade s EDA domnieva, že sa v nej 

nevyskytujú významné chyby.  

Pokiaľ ide o výdavky, Komisia sa domnieva, že chybovosť, ktorá najlepšie vyjadruje úsilie 

vynaložené členskými štátmi, ako aj jej útvarmi, predstavuje riziko pri závierke (pozri aj odpoveď 

v bode 1.35), ktorým sa meria úroveň zostávajúcej chybovosti po vykonaní všetkých ex post kontrol 

a opráv. Celkové riziko pri závierke sa v roku 2020 odhaduje na úrovni 0,9 %, čo je podstatne pod 

prahom významnosti 2 % a v súlade s úrovňou v predchádzajúcich rokoch (0,7 % v roku 2019). 

Komisia je navyše vďaka vlastnej podrobnej analýze riadenia každého programu [pozri aj 

odpoveď na bod 1.17 písm. b)] schopná získať štruktúrovaný pohľad na úroveň rizika v rámci oblastí 

politiky a výdavkových programov. To preukazuje, že riziká pri platbe výdavkov podľa oblastí 
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politiky nie sú homogénne nízke, stredné ani vysoké (pozri výročnú správu o riadení a výkonnosti za 

rok 2020, zväzok II, s. 78). To umožňuje presne identifikovať, čo predstavuje riziká a ich hlavné 

príčiny, a prijať cielené nápravné opatrenia: 

 výdavky s nižším rizikom, teda výdavky s rizikom pri platbe pod úrovňou 1,9 %,

predstavujú 56 % celkových výdavkov,

 výdavky so stredným rizikom, s rizikom pri platbe medzi 1,9 % a 2,5 %, predstavujú 16 %

celkových výdavkov a

 výdavky s vyšším rizikom, s rizikom pri platbe nad úrovňou 2,5 % alebo zistenými vážnymi

nedostatkami, predstavujú 28 % celkových výdavkov.

To prispieva k záveru Komisie, že riziko pri platbe je pod prahom významnosti v prípade viac než 

polovice príslušných výdavkov. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020 „PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 KAPITOLA 2 – 

ROZPOČTOVÉ A FINANČNÉ RIADENIE“ 

ÚVOD 

2.1 Rozpočet EÚ tvoril ústredný prvok reakcie EÚ na pandémiu COVID-19. Komisia už tri týždne 

po vyhlásení pandémie COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou 11. marca 2020 predložila 

návrhy na koordinovanú a komplexnú reakciu prostredníctvom rozpočtu EÚ. Nezaobišlo sa to bez 

rýchlej a pružnej mobilizácie finančných prostriedkov s cieľom riešiť najnaliehavejšie potreby a bez 

nulových ústupkov pri uplatňovaní najvyšších štandardov finančného riadenia. Súčasťou uvedenej 

reakcie boli tieto opatrenia: 

– investičné iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) v rámci politiky súdržnosti, ktorými sa

umožňujú opatrenia flexibility a mobilizovanie približne 23 mld. EUR pre členské štáty.

Týmito iniciatívami sa pomáha v boji proti pandémii COVID-19, keďže sa z nich poskytuje

podpora v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj malým podnikom a pracovníkom,

– opätovná aktivácia nástroja núdzovej podpory s rozpočtom 2,7 mld. EUR – doplneného

o ďalších 750 mil. EUR dodatočných príspevkov od členských štátov – na zvládnutie

cezhraničnej núdzovej zdravotnej situácie,

– 415 mil. EUR dodatočných finančných prostriedkov na mechanizmus Únie v oblasti civilnej

ochrany/rescEU s cieľom zabezpečiť okamžité zmierňovanie následkov katastrof

v najpostihnutejších oblastiach,

– rozšírenie Fondu solidarity EÚ tak, aby sa okrem živelných pohrôm vzťahoval aj na veľké

zdravotné krízy, ako aj

– nový finančný nástroj – podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii

(SURE) – s rozpočtom až 100 mld. EUR.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia bezproblémovo a rýchlo spolupracovali na tom, 

aby sa tieto opatrenia prijali v rekordnom čase, pričom nadobudli účinnosť koncom apríla 2020. 

Vysokoinovačný program SURE nadobudol účinnosť 19. mája 2020. 

Financovanie týchto opatrení si vyžadovalo mobilizáciu všetkých prostriedkov a flexibilít. Celkovo sa 

rozpočet na rok 2020 navýšil o vyše 10 mld. EUR v platbách, čím sa aktivovali všetky zostávajúce 

zdroje viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a sprístupnilo 70 mld. EUR vo 

viazaných rozpočtových prostriedkoch na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. 

Investičné iniciatívy v reakcii na koronavírus členským štátom uľahčili prístup k rýchlemu 

financovaniu, zatiaľ čo nástroj núdzovej podpory Komisii umožnil koordinovať a podporiť úsilie 

vynakladané na verejné obstarávanie potrebné na boj proti kríze. 

Proaktívnym rozpočtovým riadením sa zabezpečovalo rýchle a účinné plnenie rozpočtu na 

rok 2020. Na základe návrhu Komisie bolo prijatých deväť opravných rozpočtov, a to často 

v rekordnom čase, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom roku obdobia 2014 – 2020. Okrem toho 

rozpočtový orgán schválil 28 presunov a Komisia uskutočnila stovky autonómnych presunov. 

V dôsledku toho sa rozpočet EÚ na rok 2020 takmer úplne vyčerpal, pokiaľ ide o záväzky aj 

platby – čo je najlepší výsledok od roku 2014, okrem toho dosiahnutý v náročných podmienkach. 
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Rozpočtové a finančné riadenie v roku 2020 

2.3 Komisia zdôrazňuje, že posilnenia zavedené v opravných rozpočtoch v roku 2020, ktorých 

cieľom bolo reagovať na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, do veľkej miery súviseli aj 

s mobilizáciou „netematických“ osobitných nástrojov, napr. nástroja flexibility (1,1 mld. EUR) 

a celkovej rezervy na záväzky (2,7 mld. EUR). Dodatočné finančné prostriedky sa teda využili aj na 

riešenie ďalších výziev, a to najmä v oblasti migrácie a bezpečnosti. 

2.7 Po vypuknutí pandémie Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia schválili ako cielenú reakciu na 

pandémiu bezprecedentný nástroj obnovy (NextGenerationEU) vo výške približne 800 mld. EUR 

(v bežných cenách); bude sa naň vzťahovať pravidelné podávanie správ podľa ustanovení právnych 

predpisov. 

2.8 Komisia poukazuje na to, že správa o výdavkoch spojených s okamžitou reakciou na COVID-19, 

na ktorú odkazuje Európsky dvor audítorov v tomto bode, sa týkala programov a nástrojov, pre ktoré 

sa v roku 2020 uskutočnili v súvislosti s ochorením COVID-19 prísľuby, prerozdelenia a/alebo 

posilnenia. Do tejto správy neboli napríklad zahrnuté záväzky uvedené v okruhu 5. 

Na webovom sídle prehľadu o koronavíruse sa poskytuje prehľad reakcie v rámci politiky 

súdržnosti EÚ na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 vrátane tematického preprogamovania 

(v rámci ktorého sa zobrazuje prerozdelenie dostupných zdrojov z fondov politiky súdržnosti na akcie 

v oblasti zdravia, podporu podnikania a podporu pre ľudí na zvládnutie dôsledkov pandémie), 

kvantifikovaných cieľov stanovených pre nové špecifické ukazovatele COVID-19, ako aj využitia 

finančnej flexibility a likvidity opatrení Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus. 

2.11 Po oneskorenom začiatku vykonávanie programov politiky súdržnosti napreduje dobre. 

Komisia zdôrazňuje, že vysoká miera čerpania v rokoch 2019 a 2020 svedčí o tom, že určité 

oneskorenia na začiatku programov sa vyrovnávajú. 

2.17 Po oneskorenom začiatku vykonávanie programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 

napreduje dobre. Miera výberu projektov pre EFRR a Kohézny fond na konci roka 2018, ktorú 

Komisia považuje za jeden z predpokladov a indikátorov budúceho čerpania, bola v porovnaní 

s rovnakým referenčným obdobím 2007 – 2013 vyššia. Tento pozitívny trend sa potvrdil koncom 

decembra 2020, keď miera výberu pre celkovú politiku súdržnosti dosiahla 107 % (t. j. približne 

o 10 percentuálnych bodov viac ako v rokoch 2007 – 2013).

Komisia ďalej zdôrazňuje, že vysoká miera čerpania v rokoch 2019 a 2020 svedčí o tom, že určité 

oneskorenia na začiatku programov sa vyrovnávajú. 

Celkový vplyv faktorov súvisiacich s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 zatiaľ nie je zrejmý 

a naplno sa prejaví až v roku 2021. 

Komisia sa domnieva, že závery vyplývajúce z porovnaní s predchádzajúcim VFR by sa mali 

vyvodzovať opatrne, keďže určité relevantné rozdiely medzi nariadením o spoločných ustanoveniach 

(NSU) na programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020 (napríklad vysoká ročná miera 

predbežného financovania, pravidlo N + 3 a postup ročného schvaľovania účtov) znamenajú, že 

v programovom období 2014 – 2020 môže byť miera platieb pomalšia. 

Komisia zároveň zdôrazňuje, že rok 2013 predchádzajúceho VFR bol mimoriadny, a to z dôvodu 

prechodných úprav týkajúcich sa nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rámci 
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rozširovania v rokoch 2004 a 2007. V prípade väčšiny týchto členských štátov
1
 sa uplatňovalo 

pravidlo „N + 3“ pre záväzky v rokoch 2008 – 2010 a súbežne pravidlo „N + 2“ pre záväzky v rokoch 

2011 – 2013. Tým sa výrazne zvýšila úroveň platieb potrebných na zrušenie viazanosti. Na konci 

roka 2020 nebol zrejmý žiadny porovnateľný účinok. Okrem toho túto situáciu nemožno úplne 

porovnávať ani z dôvodu iného dátumu ukončenia oprávnenosti výdavkov: zatiaľ čo v roku 2013 

zostávali iba dva roky na vykonávanie (do 31. decembra 2015), v roku 2020 zostávali tri roky na 

programy EŠIF na obdobie 2014 – 2020 (do 31. decembra 2023) – okrem Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), v rámci ktorého budú existujúce programy 

pokračovať do konca roka 2025. Navyše, ako zdôrazňuje Európsky dvor audítorov v bode 2.15 tejto 

správy a vo svojej výročnej správe za rok 2019, miera vykonávania EPFRV (65 %) bola vyššia ako 

v prípade ostatných EŠIF. Komisia preto podotýka, že oneskorenia vo vykonávaní opísané v tomto 

bode správy sa nevzťahujú na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). 

2.20 Poznatky získané od pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie zriadenej na zlepšenie 

využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v období 2007 – 2013 boli začlenené do 

programov s problémami v súčasnom období. 

Komisia pozorne monitoruje programy, ktoré sa považujú za vystavené riziku oneskorenia, aby 

pomohla predchádzať nedostatočnému čerpaniu prostriedkov a potenciálnemu zrušeniu 

viazanosti. S cieľom zlepšiť situáciu vedie intenzívny dialóg s dotknutými členskými štátmi. 

Komisia opätovne zdôrazňuje, že otázky výkonnosti sa riešia počas celého programového obdobia, 

ako to už uviedla vo svojich odpovediach na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 17/2018. 

V rokoch 2014 – 2020 sa veľký dôraz kládol na orientáciu na výsledky a na výkonnostný rámec 

s čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami, aby sa zabezpečilo dosiahnutie plánovaného pokroku. 

Pri preskúmaní výkonnosti v roku 2019 sa osobitná pozornosť venovala programom, ktorým hrozila 

nedostatočná výkonnosť a/alebo zrušenie viazanosti, aby sa podporilo určenie a vykonanie 

nápravných opatrení v praxi. 

Komisia poskytuje členským štátom značnú podporu, a to aj v podobe technickej pomoci 

a poradenských služieb, s cieľom zlepšiť ich absorpčné kapacity a dosiahnuté výsledky (napr. 

výmena osvedčených postupov a odborných znalostí Peer2Peer v rámci nástroja TAIEX-REGIO; 

nástroj JASPERS určený na pomoc pri vypracúvaní kvalitných projektov, ktorými sa môže zlepšiť 

absorpcia v období 2014 – 2020). 

Komisia navyše navrhla niekoľko opatrení na pomoc členským štátom pri zvládaní krízy spôsobenej 

pandémiou COVID-19, ku ktorým patrili aj legislatívne zmeny v rámci Investičnej iniciatívy v reakcii 

na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Tieto zmeny boli 

prijaté a zabezpečila sa nimi dodatočná flexibilita a likvidita na rýchle začatie využívania podpory 

v rámci politiky súdržnosti, pričom ich cieľom bolo zníženie administratívnej záťaže. 

V marci 2020 Komisia zriadila osobitnú skupinu pre Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus, 

ktorá mala členským štátom pomáhať pri zavádzaní protikrízových opatrení. Do konca roka 2020 GR 

REGIO a GR EMPL veľmi rýchlo zodpovedali takmer 500 otázok týkajúcich sa výkladu 

Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus, pričom odpovede boli uverejnené na osobitnom 

webovom sídle dostupnom všetkým riadiacim orgánom. 

1
 Výnimky predstavovalo Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko, na ktoré sa pravidlo „N + 3“ vzťahovalo počas 

celého obdobia. 
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V roku 2020 sa vyvinulo veľké úsilie na uskutočnenie významného preprogramovania. Komisia 

v rekordnom čase prijala príslušné zmeny programov s cieľom riešiť naliehavé potreby 

jednotlivých členských štátov súvisiace s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. Okrem 

preprogramovania finančných prostriedkov sú dostupné aj ďalšie zjednodušenia, ktoré členské štáty 

využívajú, ako napríklad predĺženie lehôt, zrýchlené platby, spätná oprávnenosť výdavkov 

súvisiacich s pandémiou COVID atď. Zároveň by mali opatrenia, ktoré Komisia navrhla pre iniciatívu 

Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU), 

zrýchliť využívanie týchto dodatočných zdrojov; k týmto opatreniam patria ustanovenia, podľa 

ktorých môže spolufinancovanie z prostriedkov EÚ dosiahnuť 100 %, ustanovenia, v ktorých sa 

vymedzuje rozsah dostatočnej podpory na celkové pokrytie potrieb, a viacero obmedzení, ktoré sa 

zvyčajne vzťahujú na politiku súdržnosti a nebudú sa vzťahovať na iniciatívu REACT-EU. 

Navyše, keďže členské štáty smerujú zdroje z iniciatívy REACT-EU do existujúceho systému čerpania 

prostriedkov v rámci politiky súdržnosti, malo by sa zabezpečiť aj bezproblémové využívanie. 

Riziká a výzvy 

2.21 Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.20. 

2.22 Zavedenie viacerých zjednodušujúcich opatrení, ako aj výrazné zníženie úrovne predbežného 

financovania môže predstavovať stimul na rýchlejšie predkladanie žiadostí o priebežnú platbu v novom 

programovom období. Pokiaľ ide o riziko oneskoreného začiatku vykonávania fondov zdieľaného 

riadenia vo VFR na roky 2021 – 2027 uvedené v prvej zarážke tohto bodu, vzhľadom na skutočnosť, že 

veľa operácií sa vykonáva niekoľko rokov a vždy bude existovať počiatočná fáza a fáza ukončovania, je 

potrebné obdobie, v ktorom sa budú oprávnené výdavky prekrývať v dvoch programových 

obdobiach zároveň. Komisia posilňuje kontinuitu medzi obdobiami prostredníctvom viacerých 

opatrení vrátane rozdelenia väčších projektov do jednotlivých fáz. 

2.24 Hlavným dôvodom oneskoreného prijatia je pandémia z roku 2020 a následná priorita udelená 

schváleniu Európskeho nástroja obnovy. Od februára 2021, keď sa ukončili rokovania 

spoluzákonodarcov o obsahu legislatívneho rámca politiky súdržnosti, však Komisia a členské štáty 

vedú intenzívny neformálny dialóg. Umožní sa tak rýchle formálne predloženie partnerských 

dohôd a programov po nadobudnutí účinnosti, ako aj ich schválenie. 

2.25 Komisia odkazuje na svoju odpoveď na body 2.22 a 2.24. 

Návrh právnych predpisov o politike súdržnosti na roky 2021 – 2027 predložila Komisia v máji 2018, 

takmer o pol roka skôr ako rovnocenný návrh v roku 2011. 

2.26 Komisia podotýka, že oneskorenia vo vykonávaní opísané v tomto bode sa nevzťahujú na 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 2.18. 

2.27 Z finančných prostriedkov na politiku súdržnosti EÚ sa v rámci tematického cieľa 11 na 

programové obdobie 2014 – 2020 a v rámci odbornej pomoci pri posilňovaní administratívnej 

kapacity v oblasti riadenia finančných prostriedkov investuje do budovania administratívnych 

kapacít v členských štátoch. Investície do administratívnych kapacít členských štátov sa budú 

financovať aj v programovom období 2021 – 2027. Okrem toho môžu členské štáty doplniť 

„štandardnú“ technickú pomoc o ďalší druh technickej pomoci, t. j. o technickú pomoc v podobe 

financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (článok 37 NSU). Viaceré členské štáty navyše 

vypracujú plány budovania administratívnych kapacít na obdobie 2021 – 2027, ktoré budú obsahovať 
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aj preorientovanie s cieľom zhrnúť širšiu škálu činností v oblasti budovania kapacít. V spojení 

s významnými zjednodušeniami politiky súdržnosti v období 2021 – 2027 by to malo umožniť dobré 

využívanie finančných prostriedkov EÚ. 

2.29 Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.22. 

Pokiaľ ide o EPFRV, Komisia poukazuje na to, že hoci v čase vypracovania tejto odpovede 

neexistovala dohoda o nariadeniach týkajúcich sa SPP, v záveroch Európskej rady z júla 2020 

týkajúcich sa VFR bolo odsúhlasené pravidlo N + 2 pre EPFRV. 

2.30 Komisia zdôrazňuje, že je výsadným právom každého členského štátu rozhodnúť sa, ktorý 

program chce použiť na konkrétne investície alebo reformu. Navyše je pri vykonávaní 

Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti členský štát prijímateľom, nie implementujúcim 

partnerom Komisie. 

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa od členských štátov vyžaduje navrhnutie 

národných plánov obnovy a odolnosti týkajúcich sa reforiem a investícií, pričom finančné 

prostriedky získajú len vtedy, ak dosiahnu pokrok pri ich vykonávaní. 

Komisia sa domnieva, že financovanie odhadovaných nákladov na plán z Mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti v plnej výške (do maximálnej výšky pridelených prostriedkov) je 

primerané vzhľadom na to, že členské štáty budú po pandémii COVID-19 naliehavo potrebovať 

finančné prostriedky. Poskytnutie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti je okrem toho podmienené dodržiavaním súboru podmienok (kritérií posudzovania, 

čiastkových cieľov a cieľových hodnôt) a môže byť vhodnejšie pre členské štáty v určitých situáciách, 

čo môže vyústiť do cielenejšieho využívania rôznych dostupných nástrojov financovania. 

Na základe uvedeného Komisia zastáva názor, že atraktívnosť jedného nástroja financovania 

v porovnaní s iným (napr. Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v porovnaní s fondmi 

zdieľaného riadenia) sa nesmie posudzovať výhradne na základe podielu nákladov, ktoré by sa 

z konkrétneho nástroja uhrádzali. Od členských štátov sa v každom prípade vyžaduje, aby zabezpečili, 

že sa nevyskytne dvojité financovanie. 

2.32 Komisia, konfrontovaná s pandémiou COVID-19, poskytla ďalšiu cielenú pomoc orgánom 

povereným vykonávaním programov pri riešení situácie a spolupracovala s orgánmi auditu na 

zabezpečení spoľahlivého a harmonizovaného prístupu. Vzhľadom na túto situáciu bol orgánom 

povereným vykonávaním programov vyslaný jasný signál, že dodržiavanie pravidiel je naďalej 

nevyhnutné. Možné nové riziká, ktoré vyplynú z politickej reakcie na pandémiu COVID-19, ako aj 

inherentné riziká spojené s novými druhmi výdavkov alebo schválenými postupmi, sa posudzujú 

s orgánmi auditu. Ďalej Komisia proaktívne spustila webové sídlo s platformou otázok a odpovedí 

týkajúcich sa Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus, ktoré má slúžiť na zodpovedanie 

otázok riadiacich orgánov a orgánov auditu pri prijímaní opatrení Investičnej iniciatívy v reakcii na 

koronavírus. Zodpovedali sa stovky otázok. Komisia zároveň orgánom auditu poskytla osobitnú 

úvahu na analýzu možných scenárov v kontexte krízy a aktualizovala posudzovanie rizík pri 

plánovaní a vykonávaní auditov. A napokon Komisia v rámci priebežnej aktualizácie svojho 

systému vnútornej kontroly preskúmala register rizík a identifikovala špecifické nové riziká, ako aj 

konkrétne iniciatívy na ich zmiernenie, zavádzané do prebiehajúceho aj budúceho ročného riadenia. 

Pokiaľ ide o EPFRV, Komisia prijala nariadenie (EÚ) 2020/532, v ktorom sa pre členské štáty 

stanovujú pravidlá s realistickými a dosiahnuteľnými požiadavkami na kontrolu. Zmenené 

pravidlá boli časovo aj rozsahovo obmedzené a ponúkali členským štátom alternatívne metódy 
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vykonávania kontrol pri dodržaní obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19, pričom naďalej 

spolu s úsilím certifikačných orgánov predstavovali dobrý základ na zabezpečenie uistenia. 

2.33 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástroj založený na výkonnosti, v rámci 

ktorého sa platby uskutočňujú na základe plnenia čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. V dôsledku 

toho sa zákonnosť a správnosť platieb spája výhradne s úspešným dosiahnutím schválených 

čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. 

V článku 22 nariadenia sa ukladá členským štátom ako prijímateľom finančných prostriedkov EÚ 

povinnosť zabezpečiť účinný a efektívny systém vnútornej kontroly vrátane kontroly súladu 

s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi a zabránenia dvojitému 

financovaniu. V tejto súvislosti môže Komisia vykonávať systémové audity fungovania vnútornej 

kontroly členských štátov počas celého trvania nástroja s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty 

dodržiavali svoje povinnosti podľa článku 22. Okrem toho bude Komisia počas realizácie plánu 

vykonávať kontroly na základe rizika a audity v prípadoch podozrenia zo závažných 

nezrovnalostí, ktoré členské štáty nenapravili (t. j. podvodu, korupcie alebo konfliktov záujmov), 

prípadne vážnych porušení povinností vyplývajúcich z dohody o financovaní alebo zmluvy o úvere. 

Napokon má Komisia v prípadoch podvodov, korupcie alebo konfliktov záujmov poškodzujúcich 

finančné záujmy Únie, ktoré členské štáty nenapravili, a/alebo vážnych porušení povinností 

stanovených v dohode o financovaní a/alebo zmluve o úvere (pričom k nim patrí aj dvojité 

financovanie) právomoc primerane znížiť a vymôcť sumy nenávratnej podpory alebo požiadať 

o predčasné splatenie úverov.

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 2.30. 

2.37 Hoci sa v dôsledku nástroja SURE zvýšila nominálna expozícia rozpočtu EÚ voči finančným 

rizikám, pretože sa do konca mája 2021 zvýšil objem poskytovania úverov EÚ takmer 

o 90 mld. EUR, bol navrhnutý tak, aby sa v praxi riziko pre rozpočet EÚ minimalizovalo.

Okrem záruk poskytnutých všetkými členskými štátmi existuje v nariadení SURE množstvo 

prudenciálnych pravidiel, ako napríklad i) limit koncentrácie na tri najväčšie úvery vo výške 60 % 

maximálnej sumy poskytnutej z nástroja SURE, ii) maximálna ročná expozícia vo výške 10 % (t. j. 

platba splatná každý rok nepresahuje sumu 10 mld. EUR) a iii) možnosť Komisie v prípade potreby 

obnoviť svoje úvery. 

2.39 Ročná expozícia rozpočtu EÚ na roky 2020 a 2021 voči rizikám, ktorou sa zaoberá tento bod, sa 

rozdeľuje na dva prvky: expozícia, pre ktorú tvorbu rezerv zabezpečuje garančný fond (napr. platby 

súvisiace s tretími krajinami), a expozícia bez tvorby rezerv (napr. platby splatné členskými štátmi). 

Tieto údaje však zahŕňajú riziko spojené s expozíciou voči tretím krajinám (3,1 a 3 mld. EUR na 

roky 2020 a 2021), ktoré znáša predovšetkým Garančný fond pre vonkajšie opatrenia. 

2.40 Okrem zdokonalenia svojho rámca riadenia rizika vyplývajúceho z rôznych zdrojov 

podmienených záväzkov už Komisia zavádza novú diverzifikovanú stratégiu financovania, ktorá jej 

umožní primerane reagovať na prísnejší prístup k financovaniu nástroja NextGenerationEU na 

kapitálových trhoch
2
. 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.37. 

2
 Oznámenie o novej stratégii financovania na financovanie nástroja NextGenerationEU [COM(2021) 250 final 

zo 14. 4. 2021]. 
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

2.42 Komisia zdôrazňuje, že posilnenia zavedené v opravných rozpočtoch v roku 2020 mali čiastočne 

za cieľ reagovať na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, ako aj mobilizovať viacero osobitných 

nástrojov na riešenie ďalších výziev, a to najmä tých, ktoré súviseli s migráciou a bezpečnosťou. 

2.44 Komisia zdôrazňuje, že jej interná správa o výdavkoch spojených s okamžitou reakciou na 

COVID-19, v ktorej sa uvádza záväzok vo výške 12,9 mld. EUR v rámci priameho a nepriameho 

riadenia ako suma sprístupnená do konca roka 2020 na účely súvisiace s ochorením COVID-19, sa 

obmedzovala na programy a nástroje, pre ktoré sa v roku 2020 uskutočnili v súvislosti s ochorením 

COVID-19 prísľuby, prerozdelenia a/alebo posilnenia. Niektoré záväzky, ako napríklad záväzky 

uvedené v okruhu 5, preto neboli zahrnuté do tejto správy. 

Komisia začala interne sledovať finančné prostriedky EÚ použité na účely súvisiace s ochorením 

COVID-19 od prvej polovice roka 2020, a to vrátane už prijatých záväzkov. 

2.45 Komisia zdôrazňuje, že výška nesplatených záväzkov (RAL) sa vždy zvýši, ak je rozdiel medzi výškou 

záväzkov a výškou platieb kladný a nie je zmiernený zrušením viazanosti. Výška platieb závisí od 

výdavkov programov. Hlavným faktorom je vykonávanie fondov zdieľaného riadenia členskými štátmi. 

Platby závisia aj od rozpočtového orgánu poskytujúceho potrebné prostriedky v ročných rozpočtoch. 

Komisia ďalej odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.11. 

2.46 Spoločná odpoveď Komisie na body 2.46 a 2.47: 

Komisia podotýka, že oneskorenia vo vykonávaní opísané v tomto bode sa nevzťahujú na 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). 

Po oneskorenom začiatku vykonávanie programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 

napreduje dobre. 

Pozri aj odpovede Komisie na body 2.17, 2.18 a 2.20. 

2.48 Pokiaľ ide o riziko oneskorenia vo vykonávaní fondov zdieľaného riadenia vo VFR na roky 

2021 – 2027, Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.22. 

Pokiaľ ide o zvýšené riziko v dôsledku Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Komisia 

odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.33. 

Navyše, ako sa uvádza v odpovedi Komisie na body 2.19 a 2.26 a ako uvádza Európsky dvor 

audítorov v bode 2.24, Komisia poukazuje na to, že oneskorenia pri prijímaní požadovaných 

právnych predpisov a pomalé čerpanie (a ďalšie súvisiace riziká) opísané v tomto bode sa 

nevzťahujú na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) z dôvodu prijatia 

prechodného nariadenia [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 

2020] a predĺženia programov rozvoja vidieka. 

2.49 Komisia zdôrazňuje, že s cieľom zvládnuť čoraz väčší objem podmienených záväzkov (a 

súvisiace riziko, ktorému je vystavený rozpočet EÚ) vyvíja nový nástroj na riadenie rizík, súčasťou 

ktorého bude okrem iného Riadiaci výbor pre podmienené záväzky tvorený zástupcami viacerých 

generálnych riaditeľstiev
3
. 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.37. 

3
Rozhodnutie Komisie z 24.7.2020 o zriadení Riadiaceho výboru pre podmienené záväzky vyplývajúce 

z rozpočtových záruk [C(2020) 5154]. 
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Odporúčanie 2.1 – Podávanie správ o finančných prostriedkoch EÚ na účely súvisiace 

s ochorením COVID-19 

Komisia toto odporúčanie čiastočne prijíma. 

Od roku 2021 sa bude Komisia zameriavať na obnovu po pandémii COVID-19 a plniť svoje 

povinnosti v oblasti podávania správ, a to najmä v prípade nástroja NextGenerationEU. Komisia 

nemá v úmysle vypracovať ďalšie správy o okamžitej reakcii okrem už existujúcich správ 

o jednotlivých nástrojoch.

Odporúčanie 2.2 – Postupné znižovanie nesplatených záväzkov 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia bude monitorovať plnenie rozpočtu a vývoj celkovej výšky nesplatených záväzkov (RAL), 

ako aj súvisiace hlavné faktory. Pravidelne informuje Radu a Európsky parlament 

o predpokladaných potrebách a potenciálnych rizikách v budúcnosti. Tieto informácie sa uvádzajú

najmä vo výročnej správe o dlhodobej prognóze platieb z rozpočtu EÚ. Komisia vypracúva svoje

prognózy na základe širokého rozsahu dostupných údajov (plnenie rozpočtov na predchádzajúce

roky, plnenie a najnovší vývoj aktuálneho rozpočtu a budúce potreby uvedené v návrhu rozpočtu na

nasledujúci rok). Komisia navyše prihliada na prognózy členských štátov týkajúce sa vykonávania

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktoré sú hlavným faktorom celkových

odhadov platieb v rámci VFR.

Komisia navrhla na obdobie 2021 – 2027 sériu zjednodušujúcich opatrení na uľahčenie a zrýchlenie 

vykonávania politiky súdržnosti. Hoci sa väčšina z nich v politickej dohode so spoluzákonodarcami 

zachovala, Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol schválený návrat k pravidlu zrušenia 

viazanosti N + 2. V tejto ranej fáze nového rozpočtového cyklu sa Komisia domnieva, že účinky 

ponechania pravidla zrušenia viazanosti N + 3 v kombinácii s neskorou dohodou o právnych predpisoch, 

ktorými sa riadi väčšina fondov zdieľaného riadenia, a dôraz, ktorý budú v nasledujúcich rokoch vnútroštátne 

orgány klásť na vykonávanie nástroja NextGenerationEU vzhľadom na jeho obmedzenejší časový rámec, 

budú viesť k zachovaniu trendu nominálneho rastu RAL počas VFR na roky 2021 – 2027. 

Komisia okrem toho na jednej strane pripomína, že schválenie rozpočtu je v konečnom dôsledku 

v právomoci rozpočtového orgánu a zahŕňa udelenie dostatočného množstva platobných rozpočtových 

prostriedkov, a na druhej strane, že vykonávanie, najmä vykonávanie fondov zdieľaného riadenia, riadia 

vnútroštátne orgány, pričom do veľkej miery závisí od pravidiel, ktoré stanovili spoluzákonodarcovia 

v príslušných základných aktoch. V tejto súvislosti bude Komisia naďalej úzko spolupracovať 

s Európskym parlamentom a Radou, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch. 

Odporúčanie 2.3 – Podpora riadneho využívania finančných prostriedkov EÚ 

Komisia toto odporúčanie prijíma a už ho začala vykonávať. 

Pokiaľ ide o politiku súdržnosti v rámci zdieľaného riadenia, Komisia už poskytuje významnú 

poradenskú podporu členským štátom a bude v tom pokračovať. Pokiaľ ide o ďalšie riziká, ktoré 

by mohli vzniknúť v súvislosti s krízou a dodatočnými finančnými prostriedkami pridelenými 

členským štátom, Komisia zdôrazňuje, že riadiacim orgánom programov už poskytuje ďalšiu 

cielenú pomoc na zvládnutie situácie a zároveň spolupracuje s orgánmi auditu na zabezpečení 

spoľahlivého a harmonizovaného prístupu k auditu. Napriek tomu bol orgánom povereným 

vykonávaním programov vyslaný jasný signál, že dodržiavanie pravidiel je naďalej nevyhnutné. 
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Komisia naďalej dôkladne posudzuje situáciu a možný vplyv zdĺhavej krízy na proces uistenia 

a priebežne poskytuje podporu všetkým orgánom povereným vykonávaním programov s cieľom 

zlepšiť ich administratívne kapacity. 

Pokiaľ ide o EPFRV, Komisia naďalej podporuje členské štáty prostredníctvom technickej pomoci 

dostupnej v rámci EPFRV a Európskeho nástroja obnovy (EURI), ako aj prostredníctvom existujúcich 

sietí SPP a činností budovania kapacít vrátane šírenia usmernení a najlepších postupov. 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 2.32. 

Pokiaľ ide o Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ako najväčší nový nástroj financovania, 

prijímateľmi sú členské štáty, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za riadne využívanie finančných 

prostriedkov – pozri aj bod 2.33. Útvary Komisie poskytli usmernenia a spolupracovali s členskými 

štátmi na zavedení primeraných systémov monitorovania a kontroly. 

Uskutočnilo sa to najmä prostredníctvom všeobecných usmernení k vypracovaniu plánov obnovy 

a odolnosti, ktoré obsahovali osobitné oddiely venované kontrolám a auditu, ako aj monitorovaniu 

vykonávania, odpovedí na špecifické otázky členských štátov, spätnej väzby k predbežným návrhom 

alebo návrhom systémov monitorovania a kontroly a poskytnutia dotazníka s vlastným hodnotením 

systémov kontroly a auditu členským štátom. 

Komisia podrobnejšie posúdi systémy kontroly opísané členskými štátmi v konečných plánoch obnovy 

a odolnosti. Počas vykonávania nástroja môže Komisia iniciovať kontroly a audity a vymôcť finančné 

prostriedky, ak členské štáty porušia svoje povinnosti alebo nenapravia závažné nezrovnalosti. 

Členské štáty môžu počas celého obdobia vykonávania požiadať aj o technickú podporu z Nástroja 

technickej podpory. Okrem toho budú môcť počas vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti poskytovať pomoc v členských štátoch úradníci zodpovední za európsky semester. 

Pokiaľ ide o nástroj SURE, Komisia členským štátom poskytla poradenskú podporu, keďže s nimi 

včas začala spolupracovať na technickej úrovni s cieľom ešte pred formálnym podaním žiadostí 

o financovanie stanoviť, ktoré výdavky sú oprávnené na financovanie z nástroja SURE, a vypočítať

náklady. Komisia pravidelne monitoruje využívanie úverov z nástroja SURE prostredníctvom

polročných správ, ako aj na základe povinností členských štátov v oblasti podávania správ v prípade

poskytnutia finančnej pomoci ex ante na plánované výdavky. Komisia venovala pozornosť

nedostatkom v podávaní správ členskými štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu vykazovaných informácií.

Ak Komisia zistí v členských štátoch potenciálne problémy s čerpaním prostriedkov, na dvojstrannej

úrovni s členskými štátmi diskutuje o možných riešeniach a zabezpečuje správne využívanie

finančnej pomoci v plnej výške.
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV  

PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 KAPITOLA 3 – PRÍJMY 

ÚVOD 

3.1. Komisia víta, že v kapitole o príjmoch sa nenachádzajú významné chyby a že preskúmané 

systémy týkajúce sa príjmov boli vo všeobecnosti účinné. 

Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (TVZ) a vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty 

(DPH), Komisia prijíma opatrenia na zintenzívnenie následnej kontroly dlhodobo nevyriešených 

otvorených bodov v súvislosti s TVZ a na zrušenie výhrad k DPH, ak je to možné, a na následnú 

kontrolu nedostatkov účtovania TVZ zistených pri auditoch EDA vo Francúzsku, v Španielsku 

a Holandsku. Nevrátené sumy na účte B sa budú aj naďalej podrobne monitorovať vo všetkých 

členských štátoch. Nedostatky, ktoré EDA zistil vo svojej osobitnej správe č. 4/2021 Colné kontroly: 

nedostatočná harmonizácia bráni presadzovaniu finančných záujmov EÚ, sa budú riešiť posilnením 

hodnotenia rizika v rámci celej EÚ a hĺbkovej analýzy údajov a rozvojom spoločných analytických 

spôsobilostí. Prijmú sa ďalšie opatrenia na zlepšenie hodnotenia rizík pre plánovanie inšpekcií 

týkajúcich sa TVZ a Komisia zvažuje každoročné administratívne kontroly účtovania TVZ oddelene 

od svojho bežného programu inšpekcií. Preskúmajú sa nové prístupy a nástroje na riešenie rizík 

súvisiacich s elektronickým obchodom a zavedie sa stratégia presadzovania v súvislosti 

s podhodnotením v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v konaní proti Spojenému kráľovstvu, ktorý sa 

očakáva začiatkom roku 2022. 

Pokiaľ ide o vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND)a v súvislosti s HND 

na účel vlastných zdrojov, Komisia prijíma komplexné opatrenia týkajúce sa prístupu ku globalizácii 

vrátane výskumu a vývoja. Komisia zastáva názor, že prijaté opatrenia sú primerané vyvážením už 

získaného uistenia rizikami zistenými v súvislosti s problémami globalizácie. 

PRESKÚMANIE ZLOŽIEK SYSTÉMOV VNÚTORNEJ KONTROLY 

3.8. Komisia počas inšpekcie týkajúcej sa TVZ v marci 2021 zaznamenala nedostatok skutočného 

pokroku pri náprave nedostatkov výkazov TVZ v Holandsku. 

Komisia zastáva názor, že nedostatky, ktoré uviedol EDA, nespochybňujú celkovú účinnosť 

zavedených systémov na ochranu finančných záujmov EÚ a jej členských štátov v súvislosti 

s vlastnými zdrojmi. 

3.9. Komisia sa domnieva, že výhrady umožňujú chrániť finančné záujmy EÚ a jej členských štátov, 

aby v prípade potreby príslušná krajina vykonala požadované opravy údajov v súlade s právnymi 

predpismi EÚ. 

V konkrétnom prípade, ktorý uviedol EDA, bolo potrebné, aby Komisia oznámila výhradu na ochranu 

finančných záujmov EÚ a jej členských štátov a požiadala o poskytnutie opisu postupov zostavovania 

pre HND, ktoré sa riadia dohodnutým usmernením k súpisu HND. Revidovaný opis bol poskytnutý 

31. marca 2020 a jeho overovanie je v pokročilom štádiu.

3.10. Implementácia ESA 2010 (Európsky systém národných a regionálnych účtov) viedla 

k významným metodickým zlepšeniam národných účtov, ktoré si vyžadovali dôkladné preskúmanie 

zo strany Komisie. V prípade potreby boli vyjadrené výhrady, ktoré ponechávajú údaje o HND od 

roku 2010 otvorené prípadným zmenám. S cieľom obmedziť počet výhrad k HND Komisia uviedla 
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do praxe opatrenia v počiatočnej fáze overovacieho cyklu, pričom mnohé z nich už boli zavedené, 

a uvedené výhrady vyjadrila iba ku konkrétnym problémom. Úsilie bude v tomto smere pokračovať. 

3.11. Pokiaľ ide o HND na účely vlastných zdrojov, Komisia počas posledného cyklu prijala 

komplexné opatrenia týkajúce sa prístupu ku globalizácii vrátane výskumu a vývoja. Komisia 

najskôr skontrolovala, či boli výdavky na výskum a vývoj kapitalizované v národných účtoch 

a ocenené podľa platných pravidiel. V prípade potreby boli pre niektoré krajiny vyjadrené výhrady 

špecifické pre transakcie. Po druhé zriadila systém včasného varovania s cieľom zachytiť vplyv 

významnej reštrukturalizácie nadnárodných podnikov na národné účty. Po tretie sa v roku 2016 začalo 

preskúmanie nadnárodných podnikov, po ktorom nasledovalo dôkladné preskúmanie výberu 

nadnárodných podnikov a nezistili sa žiadne dôkazy o závažných narušeniach pridanej hodnoty. Na 

základe týchto opatrení vyjadrila Komisia prierezovú výhradu týkajúcu sa globalizácie od roku 2018. 

Komisia zastáva názor, že toto načasovanie je primerané vyvážením už získaného uistenia zistenými 

rizikami. 

3.12. Komisia bude naďalej zintenzívňovať následnú kontrolu otvorených bodov v súvislosti 

s TVZ s prioritou dlhodobo nevyriešených bodov s potenciálnym finančným dopadom. Len v prvom 

štvrťroku 2021 sa uzatvorilo ďalších 41 bodov (z 326). Je však potrebné zdôrazniť, že urýchlenie 

uzatvárania otvorených bodov závisí aj od spolupráce členských štátov. 

Výhrady sú ochranným opatrením na zmiernenie rizika premlčania nesprávneho výpočtu vlastného 

zdroja založeného na DPH. 

Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi, aktívne identifikuje spôsoby riešenia problémov 

a podľa možností prijíma opatrenia. Robí tak v súlade s postupmi Komisie a platnými právnymi 

predpismi s cieľom uzatvoriť nevyriešené výhrady. 

Rámček 3.2 – Pretrvávajúce nedostatky vo vnútroštátnych systémoch kontroly pre zostavovanie 

výkazov TVZ 

Komisia vykoná v súvislosti s problémami, ktoré boli zistené pri auditoch EDA v Španielsku, vo 

Francúzsku a v Holandsku, následnú kontrolu v rámci svojich bežných nadväzujúcich kontrol 

týkajúcich sa zistení EDA, zatiaľ čo od týchto členských štátov sa bude vyžadovať prijatie 

primeraných opatrení na riešenie a odstránenie zistených nedostatkov. 

Následná kontrola na základe zistení auditu EDA v Španielsku sa už začala a Holandsko už bolo 

požiadané o prijatie nápravných opatrení. Komisia počas inšpekcie týkajúcej sa TVZ v marci 2021 

zaznamenala nedostatok skutočného pokroku pri náprave nedostatkov výkazov TVZ v Holandsku. 

Ak sa v stanovenej lehote nedosiahne žiadny pokrok alebo sa dosiahne nedostatočný pokrok pri 

náprave účtovných nedostatkov, útvary Komisie nebudú váhať a podajú žalobu v rámci konania 

o nesplnení povinnosti stanoveného v článku 258 ZFEÚ.

3.16. Komisia pripomína, že v účtoch tohto druhu existuje vzhľadom na ich povahu vysoké riziko 

nedostatkov a zložitosti. Komisia bude naďalej skúmať účet B vo svojich inšpekciách TVZ. Program 

inšpekcií TVZ na roky 2020/2021 sa okrem toho zameriava najmä na účtovanie TVZ s cieľom 

reagovať na odporúčanie EDA z predchádzajúcich rokov. 

3.17. Komisia vykoná v súvislosti s problémami, ktoré boli zistené zo strany EDA v Španielsku, vo 

Francúzsku a v Holandsku, následnú kontrolu v rámci svojich bežných nadväzujúcich kontrol 

týkajúcich sa zistení EDA, zatiaľ čo od týchto členských štátov sa bude vyžadovať prijatie 

primeraných opatrení na riešenie a odstránenie zistených nedostatkov. Ako EDA správne poukazuje 
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na to, že Komisia zistila rovnaké a podobné nedostatky, bude sa nimi rovnako zaoberať 

prostredníctvom svojich správ o inšpekciách. 

3.18. Pokiaľ ide o osobitnú správu č. 4/2021 o colných kontrolách, Komisia odkazuje na svoje 

odpovede uvedené v tejto správe. Komisia prijala odporúčania týkajúce sa vytvorenia a zavedenia 

plnohodnotnej analytickej a koordinačnej kapacity na úrovni EÚ. Komisia predloží potrebné návrhy 

a bude sa snažiť získať podporu členských štátov a v prípade potreby ich súhlas. Pokiaľ ide 

o vytvorenie centrálnej funkcie, Komisia má v úmysle posilniť svoju analytickú kapacitu rozvojom

spoločnej analytickej spôsobilosti, ako sa uvádza v akčnom pláne v colnej oblasti.

3.19. Komisia uznáva nedostatky zistené v osobitnej správe EDA č. 4/2021 a odkazuje na svoje 

odpovede uvedené v tejto správe. Komisia sa bude snažiť získať podporu členských štátov a v prípade 

potreby ich súhlas na vykonanie odporúčaní EDA. 

Komisia plánuje posilniť právny rámec, preskúmať nové prístupy a nástroje na riešenie rizík 

súvisiacich s elektronickým obchodom a posilniť svoju analytickú kapacitu rozvojom spoločných 

analytických spôsobilostí, čím vytvorí analytické centrum EÚ na zhromažďovanie, analýzu a výmenu 

kľúčových colných údajov. 

Novou stratégiou riadenia rizík sa podporí nový štruktúrovaný prístup k riadeniu rizík, ktorý okrem 

iného obsahuje prvky na systematickejšiu výmenu informácií týkajúcich sa subjektov, ktoré sú 

predmetov záujmu, problémov súvisiacich s elektronickým obchodom, nových nástrojov a postupov 

na zlepšenie analýzy a riadenia rizík a súvisiace kontroly. 

Pozri aj odpoveď na rámček 3.3. 

Rámček 3.3 

Komisia vyhodnotila kontrolné stratégie členských štátov na riešenie rizika podhodnotenia ako 

celkovo stále nedostatočné 

Komisia súhlasí s EDA, že finančné záujmy EÚ neboli v minulosti náležite chránené z dôvodu 

nedostatočných kontrolných stratégií členských štátov v oblasti colnej hodnoty. Následné inšpekcie 

Komisie a všetky ďalšie opatrenia prijaté v roku 2020 na riešenie rizík podhodnotenia na úrovni EÚ 

sa však vyplatili, pretože na úrovni EÚ nastáva výrazný pokles potenciálnych strát TVZ v dôsledku 

podhodnotenia na rok 2020. 

Komisia navyše prijala ďalšie kroky na vyčíslenie predchádzajúcich strát TVZ vo všetkých 

členských štátoch a informovala ich o príslušných predbežných sumách odhadovaných strát TVZ. 

Práce v oblasti podhodnotenia budú pokračovať aj v budúcnosti a Komisia pri príprave svojho 

ročného programu inšpekcií TVZ na rok 2021 starostlivo zvážila riziká podhodnotenia pre 

elektronický obchod a zásielky s nízkou hodnotou. Pilotný audit v oblasti elektronického obchodu 

je naplánovaný v dvoch členských štátoch a môže sa začať v roku 2022 v závislosti od výsledkov 

pilotných projektov. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI 

3.20. Komisia uznáva, že účtovanie TVZ v Holandsku je dlhodobo nevyriešeným problémom a že 

podobné pripomienky k spoľahlivosti výkazov účtov A a B už predtým vyjadrili EDA a Komisia vo 

svojich správach o inšpekciách. Riadne posúdenie účtovných problémov v Holandsku za rok 2020 

však nebolo možné vykonať, pretože inšpekcia útvarov Komisie týkajúca sa účtovania TVZ 

naplánovaná na rok 2020 sa musela pre pandémiu COVID-19 odložiť na marec 2021. Vykonáva sa 
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následná kontrola a v roku 2021 sa predložia správy o pretrvávajúcich nedostatkoch týkajúcich sa 

účtovania TVZ a zostavia výkazy TVZ v Holandsku. 

3.21. Pozri odpoveď Komisie na rámček 3.3. 

3.22. Komisia by chcela informovať, že stanovisko generálneho advokáta sa očakáva 9. septembra 

2021. Rozsudok Súdneho dvora v konaní proti Spojenému kráľovstvu pred rokom 2022 je preto 

nepravdepodobný. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

3.23. Komisia vykoná v súvislosti s problémami, ktoré boli zistené pri auditoch EDA v Španielsku, 

vo Francúzsku a v Holandsku, následnú kontrolu v rámci svojich bežných nadväzujúcich kontrol 

týkajúcich sa zistení EDA, zatiaľ čo od týchto členských štátov sa bude vyžadovať prijatie 

primeraných opatrení na riešenie a odstránenie zistených nedostatkov. 

Komisia zastáva názor, že nedostatky, ktoré uviedol EDA, nespochybňujú celkovú účinnosť 

zavedených systémov na ochranu finančných záujmov EÚ a jej členských štátov v súvislosti 

s vlastnými zdrojmi. 

3.24. Pozri odpoveď Komisie na body 3.18 a 3.19. 

3.25. Odporúčanie 1 z výročnej správy EDA za rok 2018 

Komisia zastáva názor, že inšpekcie za roky 2017 – 2021 týkajúce sa podvodov pri oceňovaní textilu 

a obuvi (vrátane následných inšpekcií), stratégie kontroly antidumpingových ciel vrátane podvodov 

v oblasti antidumpingových ciel na solárnych paneloch, účtovania TVZ a pilotných projektov 

elektronického obchodu a zásielok s nízkou hodnotou sa zameriavajú na najvyššie súčasné riziká 

TVZ. 

Komisia napriek tomu uznáva, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie jej hodnotenia rizika 

v súvislosti s plánovaním inšpekcií TVZ, najmä pokiaľ ide o dokumentáciu. Komisia preto zvažuje 

vytvorenie prehľadov o jednotlivých krajín, v ktorých by sa uvádzal záznam každého členského štátu, 

pokiaľ ide o dodržiavanie právnych predpisov o TVZ. Zostavenie ukazovateľov rizika 

v jednostranovom alebo dvojstranovom prehľade o jednotlivých krajinách by bolo určite užitočné 

a uľahčilo by hodnotenie rizika pre každú krajinu. Komisia napriek tomu neočakáva, že by tieto 

prehľady o jednotlivých krajinách zmenili výber tém inšpekcií alebo členského štátu, v ktorom sa má 

vykonať inšpekcia. 

Komisia sa bude však aj naďalej zaoberať touto témou a zohľadní pripomienky a odporúčania EDA 

s cieľom ďalej zlepšiť svoje hodnotenie rizika a plánovanie inšpekcií TVZ. 

Odporúčanie 2 z výročnej správy EDA za rok 2018 

Spoľahlivosť účtovania TVZ je hlavnou témou inšpekcií v programe inšpekcií TVZ na roky 2020 

a 2021. Komisia má v úmysle ukončiť inšpekcie týkajúce sa tejto témy vo všetkých členských štátoch 

do konca roku 2021, pričom zistené nedostatky prispejú k posúdeniu rizika na nasledujúce roky. 
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Odporúčanie 3.1 – Preskúmať a aktualizovať prístup overovania s cieľom skrátiť obdobie, 

počas ktorého ostávajú údaje o HND otvorené 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia zastáva názor, že cyklus overovania na roky 2016 – 2019 sa významne zlepšil, najmä 

rozšíreným využívaním horizontálneho overovania a cezhraničných analýz, ako aj posilneným 

priamym overovaním pri zohľadnení predchádzajúcich odporúčaní EDA. Komisia však bude spolu 

s expertnou skupinou pre HND naďalej skúmať spôsoby, ako ďalej zlepšiť postup a skrátiť obdobie, 

počas ktorého ostávajú údaje o HND otvorené, pokiaľ je to možné. 

Odporúčanie 3.2 – Potreba ďalších opatrení na náležité riešenie vplyvu globalizácie na HND 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie a domnieva sa, že ho už vykonáva v spolupráci s členskými

štátmi s využitím mechanizmu výhrady týkajúcej sa globalizácie.

b) Komisia toto odporúčanie neprijíma. Komisia má za to, že načasovanie výhrady týkajúcej sa

globalizácie, t. j. od roku 2018, je primerané.

Pokiaľ ide o HND na účely vlastných zdrojov, Komisia počas posledného cyklu prijala komplexné 

opatrenia týkajúce sa prístupu ku globalizácii vrátane výskumu a vývoja, ako je objasnené 

v bode 3.11. Predovšetkým sa v roku 2016 začalo preskúmanie nadnárodných podnikov, po ktorom 

nasledovalo dôkladné preskúmanie výberu nadnárodných podnikov a nezistili sa žiadne dôkazy 

o závažných narušeniach pridanej hodnoty. Komisia zastáva názor, že načasovanie výhrady k HND

v súvislosti s globalizáciou je primerané vzhľadom na uistenie, ktoré sa v súvislosti

s identifikovanými rizikami v tejto veci už získalo, a to bez zbytočného zaťaženia členských štátov.

Samotná výhrada týkajúca sa globalizácie odkazuje na pevnú štatistickú metodiku. Práca, ktorú majú

členské štáty vykonať pri riešení tejto výhrady k HND, je navyše dobre vymedzená a bola

prerokovaná v expertnej skupine pre HND.

Odporúčanie 3.3 – Spoľahlivosť holandských výkazov TVZ 

Komisia berie na vedomie, že toto odporúčanie je určené Holandsku. 

Pozri odpoveď na rámček 3.2. 
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– PRÍJMY

Odporúčanie 3.3 – Spoľahlivosť výkazov tradičných vlastných zdrojov Holandska 

Prijímame vaše odporúčania a zaväzujeme sa, že informačné systémy holandskej colnej správy budú spĺňať 

stanovené požiadavky v určenej lehote. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020 PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 

„KAPITOLA 4 – KONKURENCIESCHOPNOSŤ PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ“ 

ÚVOD 

4.1. V programe Horizont Európa, globálne najväčšom programe pre výskum a inováciu s rozpočtom 

95,5 miliardy EUR, Komisia využije skúsenosti získané v rámci programu Horizont 2020 a bude 

pokračovať v presadzovaní svojej politiky zjednodušovania.  Okrem iného využije štandardný vzor 

dohody o grante pre všetky programy financovania EÚ, v širokom rozsahu využije zjednodušené 

vykazovanie nákladov (jednotkové náklady, paušálnu sadzbu a jednorazové platby) a jednoduchšie 

systémy uhrádzania nákladov vo vhodných oblastiach a bude uplatňovať zjednodušený systém auditu. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

4.6. Chybovosť uvádzaná Európskym dvorom audítorov za rok 2020 je podobná ako chybovosť 

uvádzaná v predchádzajúcich rokoch (s výnimkou výročnej správy za rok 2018). 

Európsky dvor audítorov odhaduje chybovosť každoročne, pričom berie do úvahy iba opravy 

vykonané Komisiou v dôsledku jej vlastných kontrol, až do začiatku auditu. Na druhej strane Komisia 

uplatňuje viacročnú stratégiu kontroly výdavkov na výskum. Útvary Komisie na tomto základe 

vypracujú odhad zvyškovej chybovosti, v ktorom sa zohľadňujú vymožené prostriedky, opravy 

a vplyvy všetkých kontrol a auditov vykonaných počas celého vykonávania programu. 

V tejto súvislosti je cieľom Komisie v rámci programu Horizont 2020 znížiť do ukončenia programu 

chybovosť pod 2 % alebo čo najbližšie k tejto hodnote. Pozri odpoveď Komisie na bod 4.32. 

4.7. Komisia potvrdzuje, že aj keď je program Horizont 2020 jednoduchší než rámcový program 7, 

takisto preň platia zložité pravidlá. Počas posledných fáz programu Horizont 2020 Komisia 

zintenzívnila svoje úsilie o zjednodušovanie a širšie využívala zjednodušené vykazovanie nákladov, 

ako je financovanie prostredníctvom jednorazových platieb, posilnenie komunikácie s prijímateľmi 

a priebežné zlepšovanie kontrolných mechanizmov. V programe Horizont Európa sa tieto činnosti 

posunú o krok ďalej na základe skúseností získaných počas programu Horizont 2020. 

4.8. Zjednodušovanie si vyžaduje sústavné úsilie. Napriek opatreniam Komisie zameraným na 

systematické, rozsiahle a cielené komunikačné kampane však stále existujú určité druhy prijímateľov, 

ako sú malé a stredné podniky a noví účastníci, ktorí sú náchylnejší na chyby. 

4.10. Odpoveď na body 4.10 a 4.11 

Ako súčasť svojej komplexnej stratégie kontroly venuje Európska komisia osobitnú pozornosť 

audítorom, s ktorými prijímatelia uzavreli zmluvy na osvedčenie ich žiadostí o preplatenie nákladov. 

Hoci títo osvedčujúci audítori nie sú súčasťou štruktúry Komisie, v rámci jej vnútornej kontroly 

zohrávajú dôležitú úlohu. 

Komisia poznamenáva, že v [10 zo 14] prípadov vyčísliteľných chýb prijímateľov sa o týchto 

chybách útvary Komisie nedozvedeli, keďže audítori, s ktorými prijímatelia uzavreli zmluvy, ich 

nezistili. 

Pripomienkou Európskeho dvora audítorov sa zaoberali predchádzajúce správy. Komisia v tejto 

súvislosti zorganizovala sériu stretnutí určených pre prijímateľov a audítorov, s ktorými prijímatelia 

uzavreli zmluvy, s cieľom zvýšiť ich informovanosť o najbežnejších chybách, ktoré vychádzajú 

z auditov vykonávaných u prijímateľov. Komisia zaviedla odbornú prípravu pre poskytovateľov 

osvedčení o finančných výkazoch prostredníctvom online webových seminárov. Okrem dostatočne 
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zrozumiteľnej šablóny pre osvedčenia auditov v rámci programu Horizont 2020 Komisia poskytuje 

audítorom, s ktorými prijímatelia uzavreli zmluvy, v súvislosti so zistenými chybami spätnú väzbu. 

Okrem toho je dôležité poukázať na skutočnosť, že aj keď audítori, s ktorými prijímatelia uzavreli 

zmluvy, nezistia každú chybu v žiadostiach o preplatenie nákladov, zohrávajú dôležitú úlohu pri 

znižovaní celkovej chybovosti. 

4.12. Aj keď jednotkové náklady využívané v rámci programu Horizont 2020 sa ukázali byť menej 

náchylné na chyby, Komisia dôsledne monitoruje uplatňovanie jednotkových nákladov a ďalšieho 

zjednodušeného vykazovania nákladov. 

4.13. Program Horizont 2020 bol krokom vpred pri zjednodušovaní a harmonizácii pravidiel 

uhrádzania vzniknutých nákladov. Hlavným zdrojom chýb však zostali osobné náklady. Je to zrejme, 

prinajmenšom čiastočne, logickým dôsledkom skutočnosti, že osobné náklady predstavujú najväčší 

podiel z celkových nákladov vykazovaných prijímateľmi v rámci programu Horizont 2020. 

Pre súčasný viacročný finančný rámec (na roky 2021 – 2027), ktorý zahŕňa program Horizont Európa, 

Komisia vypracovala podnikovú vzorovú dohodu o grante, ktorá počíta s veľmi jednoduchou 

metódou účtovania osobných nákladov na základe výpočtu dennej sadzby (ročné osobné náklady na 

osobu delené číslom 215). 

Koncepcia produktívnych hodín a rôzne normatívne metódy, ktoré sa v rámci programu Horizont 

2020 ukázali byť náchylné na chyby, sa v rámci programu Horizont Európa nebudú uplatňovať. 

4.14. Napriek jednoznačnému usmerneniu k používaniu jednotnej „ročnej hodinovej“ sadzby 

(vypočítanej na celý rozpočtový rok), prijímatelia naďalej robili chyby. Ako už bolo uvedené (pozri 

odpoveď na bod 4.13), osobné náklady v rámci programu Horizont Európa sa budú vypočítavať na 

základe vzorca pre dennú sadzbu s použitím kalendárneho roka. Výpočet vzhľadom na posledný 

uzavretý rozpočtový rok sa už v rámci programu Horizont Európa nebude používať. 

4.15. Komisia zaviedla v rámci programu Horizont Európa nový systém uvádzania ročných 

mzdových nákladov (pozri odpoveď na bod 4.13). 

4.17. Komisia v rámci programu Horizont Európa zjednodušila formálne požiadavky týkajúce sa 

evidencie času pre osobné náklady súvisiace s projektom. Nedostatky v evidencii času sa však stále 

môžu vyskytnúť v grantoch v rámci programu Horizont 2020, ako ukazujú príklady oznámené 

Európskym dvorom audítorov. Zistené nedostatky nemali vždy závažný finančný vplyv (napríklad 

chýbajúci podpis na pracovnom výkaze). V takýchto prípadoch Komisia vydá odporúčanie pre 

prijímateľa a v prípade potreby vykoná nápravy. 

4.18. Prípady zistené Európskym dvorom audítorov súvisiace s pripomienkami uvedenými v tejto 

kapitole bude Komisia náležite sledovať. 

4.19. Odpoveď na body 4.19 a 4.20 

Napriek podrobnému usmerneniu, ktoré je k dispozícii, prijímatelia nesprávne predpokladajú, že za 

všetky osoby, ktoré si najímajú na prácu v rámci opatrení, sa môžu automaticky vykazovať osobné 

náklady. Iba ak zmluvný vzťah a pracovné dohody medzi externým konzultantom a prijímateľom 

spĺňajú podmienky dohody o grante v rámci programu Horizont 2020 (fyzické osoby pracujúce na 

základe priamej zmluvy), môžu sa náklady vykazovať ako osobné náklady. 

Rámček 4.3 – Príklad nákladov na subdodávky vykázaných ako priame osobné náklady vedúce 

k neoprávneným nepriamym nákladom 

Komisia bude dôsledne sledovať prípad oznámený Európskym dvorom audítorov, ktorý je dôsledkom 

nesprávneho vykazovania nákladov na subdodávky ako osobné náklady. 
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Ako potvrdil Európsky dvor audítorov, zavedenie jednotnej paušálnej sadzby pre nepriame náklady 

v rámci programu Horizont 2020 bolo jedným z hlavných zjednodušujúcich opatrení týkajúcich sa 

súboru oprávnených priamych nákladov (vrátane osobných nákladov). 

Oprávnenosť nepriamych nákladov preto závisí výlučne od oprávnenosti priamych nákladov, na ktoré 

sa uplatňuje paušálna sadzba. Skutočné nepriame náklady prijímateľa sú irelevantné a ak by 

prijímateľ ani nemal žiadne skutočné nepriame náklady, uplatnením paušálnej sadzby by mal aj tak 

nárok na zodpovedajúci príspevok EÚ. 

4.21. Rozdiel medzi zadávaním úloh v rámci opatrenia a poskytovaním „iného tovaru a služieb“ je 

jasne vysvetlený v anotovanom vzore dohody o grante v rámci programu Horizont 2020. Tento 

rozdiel sa zdôrazňuje vo všetkých relevantných komunikačných kampaniach súvisiacich s programom 

Horizont 2020. 

PRESKÚMANIE INFORMÁCIÍ O SPRÁVNOSTI POSKYTNUTÝCH KONTROLOVANÝMI 

SUBJEKTMI 

Odpoveď na body 4.24 a 4.25: 

Komisia zobrala na vedomie výsledky práce Európskeho dvora audítorov, ako boli uvedené vo 

výročných správach za roky 2018 a 2019. Zdôrazňuje skutočnosť, že finančný vplyv viacerých 

prípadov, ktoré Európsky dvor audítorov označil za nespoľahlivé, sa buď nedal vyčísliť, alebo nebol 

závažný. Okrem toho v niektorých prípadoch bola metodika použitá Európskym dvorom audítorov pri 

opakovanom vykonaní týchto auditov odlišná od metodiky, ktorú použila Komisia. 

Komisia však prijala konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality svojich auditov. Komisia poznamenáva, 

že Európsky dvor audítorov uznáva zlepšenia v postupe auditu, ktoré sú výsledkom uvedených 

opatrení. 

4.27. Komisia sleduje prípady, na ktoré upozornil Európsky dvor audítorov. 

Pokiaľ ide o audity zadané na externé vykonanie, útvar pre spoločný audit nevykonáva systematicky 

podrobné skúmanie pracovných dokumentov z auditu, ktoré vypracovali externé audítorské 

spoločnosti. To by znížilo efektívnosť outsourcingu. Externí audítori však v audítorskej správe 

výslovne potvrdzujú, že testy sa vykonávali v súlade s predbežným programom auditu (vrátane 

výberu vzoriek). V prípade akýchkoľvek pochybností alebo sporov si Komisia namiesto 

systematického skúmania pracovných dokumentov vyžiada od audítorských spoločností doplňujúce 

informácie a podpornú dokumentáciu. Európskemu dvoru audítorov to bolo preukázané na 

konkrétnych príkladoch. 

Pokiaľ ide o audity vykonávané interne, prácu hlavného audítora dôkladne overuje/skúma druhý 

audítor (zásada štyroch očí). Obaja audítori v audítorskej správe výslovne potvrdzujú, že testy sa 

vykonávali v súlade s predbežným programom auditu (vrátane výberu vzoriek). 

Odpoveď na body 4.28 a 4.29: 

Pokiaľ ide o výpočet chybovosti a jej navýšenie, Komisia konštatuje, že Európsky dvor audítorov 

nezistil žiadne výrazné rozdiely pri svojom opakovanom vykonaní výpočtov. To potvrdzuje nielen 

správnosť výpočtov, ale aj metodiky používanej na výpočet navýšenia chybovosti. 

Komisia okrem toho poznamenáva, že Európsky dvor audítorov uznáva úsilie vynakladané na 

vyčíslenie vplyvu konkrétnych prípadov, ktoré zistil, pokiaľ ide o viacročnú chybovosť. Bola to 

značná výzva, keďže nie všetky zistenia Európskeho dvora audítorov sa dali plne vyčísliť. Vzhľadom 

na to, že nevyčíslené chyby zistené Európskym dvorom audítorov sa nezahŕňajú do výpočtov 

chybovosti, Komisia zastáva názor, že viacročná chybovosť nie je podhodnotená. 
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Záverom, na základe svojej revidovanej metodiky a obmedzeného preskúmania výpočtu chybovosti 

v programe Horizont 2020 Útvarom pre vnútorný audit sa Komisia domnieva, že viacročná 

chybovosť, ako bola uvedená vo výročnej správe o činnosti, predstavuje správnu a vo všetkých 

podstatných ohľadoch skutočnú chybovosť v programe. 

4.30. Komisia víta konštatovanie Európskeho dvora audítorov, že preskúmané výročné správy 

o činnosti poskytujú verný obraz o finančnom riadení príslušných generálnych riaditeľstiev

a výkonných agentúr z hľadiska správnosti príslušných transakcií.

4.32. Komisia nepodáva výhrady týkajúce sa programu Horizont 2020, keďže výkonné agentúry sa 

snažia poskytnúť primerané zabezpečenie, pokiaľ ide o ročné riziko chýb (počas viacročného obdobia 

výdavkov), v rozmedzí od 2 % do 5 %. Konečným cieľom však zostáva dosiahnutie zvyškovej 

chybovosti čo najbližšie k hodnote 2 % do ukončenia programu po zohľadnení finančného vplyvu 

všetkých auditov, opráv a vymáhacích opatrení. 

4.35. Komisia sa zaviazala včas plne uplatňovať odporúčania Útvaru pre vnútorný audit. 

Viaceré otvorené odporúčania uvádzané Európskym dvorom audítorov sa týkajú audítorských správ 

vydávaných vnútorným audítorom. Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu (GR RTD) v tejto 

súvislosti už schválilo akčný plán na ich uplatňovanie. 

Koncom roka 2020 malo GR RTD iba 2 otvorené odporúčania. Ďalších 20 bolo GR RTD 

predložených v januári 2021. 

4.36. Odporúčanie pre Výkonnú agentúru pre inovácie a siete (INEA) viedlo k vypracovaniu akčného 

plánu. Nápravné opatrenia sa plne a včas vykonávali v roku 2021 a Útvar pre vnútorný audit zastáva 

názor, že sa riešili problémy týkajúce sa základného rizika. 

4.37. Komisia sa domnieva, že riziko možného podhodnotenia chybovosti je pokryté a že súhrnné 

riziko pri platbe a riziko pri ukončení uvedené vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sú 

spoľahlivé. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

4.38. Odhadovaná chybovosť uvádzaná Európskym dvorom audítorov, počítaná každoročne, je 

jedným z ukazovateľov účinnosti uplatňovania výdavkov EÚ. Ako už bolo uvedené, chybovosť 

oznámená Európskym dvorom audítorov za rok 2020 (3,9 %) je podobná ako chybovosť uvádzaná 

v predchádzajúcich rokoch (s výnimkou roku 2018). 

Komisia v prípade výdavkov na výskum zároveň uplatňuje viacročnú stratégiu audítorskej kontroly ex 

post. Na základe toho útvary Komisie vypracujú odhad zvyškovej chybovosti, v ktorom zohľadnili 

vymožené prostriedky, opravy a účinky všetkých svojich kontrol a auditov počas obdobia 

vykonávania programu. 

4.39. Komisia odhadovala vplyv zistení Európskeho dvora audítorov v predchádzajúcich výročných 

správach a zohľadňovala ho v prípade chybovosti za rok 2020 uvádzanej vo výročných správach 

o činnosti.

Komisia víta, že Európsky dvor audítorov informuje o opatreniach, ktoré Komisia prijíma na zvýšenie 

kvality svojich ex post auditov. Komisia zároveň bude pokračovať vo svojich cielených opatreniach 

(odborná príprava audítorov, komunikačné kampane atď.) v záujme ďalšieho zlepšovania. 

Odporúčanie 4.1 

Komisia odporúčanie prijíma. 

Komisia sa zaviazala zvýšiť úroveň odhaľovania a opravy chýb spôsobených prijímateľmi pri 

uplatňovaní nároku na uhrádzanie vzniknutých nákladov. 
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V tejto súvislosti Komisia preskúma rozsah osvedčení o finančných výkazoch v súčasnej stratégii 

kontroly a pre program Horizont Európa. 

Odporúčanie 4.2 

Komisia odporúčanie prijíma. 

Komisia počas prvého polroka 2021 zintenzívnila svoju komunikačnú kampaň o pravidlách 

financovania, pričom osobitnú pozornosť venovala najčastejšie sa opakujúcim chybám zisteným 

v rámci ex post auditov. 

Okrem toho bude Komisia pokračovať v poskytovaní konkrétnych usmernení audítorom, vnútorným 

aj externým, ako aj prijímateľom, a to v podobe odbornej prípravy, komunikačných kampaní, 

písomných usmernení atď. 

Odporúčanie 4.3 

Komisia prijíma odporúčanie a poznamenáva, že Európsky dvor audítorov informuje o opatreniach, 

ktoré Komisia prijíma na zvýšenie kvality svojich ex post auditov. Komisia zároveň bude pokračovať 

vo svojich cielených opatreniach (odborná príprava audítorov, komunikačné kampane atď.) v záujme 

ďalšieho zlepšovania. 

Stratégia ex post auditov Komisie v súvislosti s programom Horizont Európa bude založená na 

skúsenostiach získaných počas vykonávania súčasnej stratégie pre program Horizont 2020 a na 

pripomienkach Európskeho dvora audítorov k nej. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020  

PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 KAPITOLA 5 – HOSPODÁRSKA, 

SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ 

ÚVOD 

5.4. Tretia zarážka – Komisia v rámci svojho dvojfázového prístupu, ktorý zahŕňa 

systematickú administratívnu previerku a audity na mieste na základe rizika, každoročne 

vykonáva aktualizáciu posúdenia rizík s cieľom určiť, ktoré orgány auditu a programy budú 

predmetom auditov na mieste alebo ďalšej rozšírenej administratívnej previerky. 

Hlavným cieľom týchto auditov je získať primerané uistenie, že zo strany členských štátov 

nezostali nezistené alebo nenahlásené žiadne vážne systémové nedostatky a že nahlásené 

audítorské výroky a zvyšková chybovosť sú vierohodné. Komisia v prípade potreby 

uplatňuje dodatočné finančné opravy s cieľom znížiť zvyškovú chybovosť príslušných 

programov pod 2 %. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ, VÝROČNÝCH SPRÁV O ČINNOSTI A INÝCH 

MECHANIZMOV RIADENIA 

5.14. Komisia berie na vedomie chybovosť vypočítanú Európskym dvorom audítorov, 

ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ďalej zlepšila. Komisia vyvodí dôsledky zo 

všetkých chýb, ktoré Európsky dvor audítorov našiel, a ak je to vhodné a z právneho hľadiska 

možné, požiada o dodatočné finančné opravy. 

Komisia ďalej poukazuje na svoj odhad chybovosti vrátane maximálnych rizík (najhoršie 

scenáre) uvedených vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL za rok 

2020, ktorý vyplýva z podrobnej analýzy situácie každého z programov, nie je extrapoláciou 

chýb v 418 programoch. Komisia poznamenáva, že jej odhad sa pohybuje v rámci intervalu 

vypočítaného Európskym dvorom audítorov, a je presvedčená, že jej podrobné posúdenie 

odráža primeraný a spravodlivý odhad chybovosti pre každý program a kumulatívne pre 

všetky programy. 

5.15. Komisia zdôrazňuje dôležitosť práce vykonávanej orgánmi auditu pri zisťovaní chýb, 

ktoré viedli k významným finančným opravám a stiahnutiam pred predložením účtovnej 

závierky za roky 2018 – 2019 Komisii. Dôkladná audítorská práca orgánov auditu v čase 

závierky a až do jej konca okrem toho viedla k významným finančným opravám na 

programové obdobie 2007 – 2013. 

Orgány auditu prostredníctvom svojich auditov viac ako 11 000 operácií alebo častí operácií 

v rámci politiky súdržnosti nahlásili celkovú chybovosť nad 2 % v prípade približne 

jednej tretiny programov, čím preukázali svoju detekčnú schopnosť (bez toho, aby boli 

dotknuté iné programy, v prípade ktorých bola chybovosť pod 2 %). Komisia súhlasí, že 

niektoré chyby zostali nezistené alebo sa neprimerane zohľadnili vo výpočte oznámenej 

chybovosti. Nepretržite pracuje s príslušnými orgánmi auditu s cieľom zlepšiť ich detekčnú 

schopnosť a porozumenie platným pravidlám. 
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5.16. V roku 2020 orgány auditu tretí rok vykázali nezrovnalosti, ktoré zistili pri auditoch 

operácií (viac ako 6 600 nezrovnalostí) na základe spoločnej typológie dohodnutej 

s Komisiou a spoločne používanej členskými štátmi. 

Väčšina nezrovnalostí zistených orgánmi auditu a Komisiou sa týka tých istých hlavných 

kategórií: neoprávnených výdavkov, verejného obstarávania, audítorského záznamu a štátnej 

pomoci. To zodpovedá aj najbežnejším typom nezrovnalostí zisteným Európskym dvorom 

audítorov v prípade jeho dodatočných zistení, ako je znázornené v rámčeku 5.2. Z toho 

vyplýva, že orgány auditu odhaľujú rôzne typy nezrovnalostí, ktoré prispievajú k chybovosti, 

nie však úplne vo všetkých prípadoch. Komisia vyvodí dôsledky zo všetkých chýb, na ktoré 

Európsky dvor audítorov upozornil, a ak je to vhodné a z právneho hľadiska možné, vykoná 

finančné opravy. Komisia poznamenáva, že v niektorých prípadoch sú vnútroštátne alebo 

regionálne pravidlá uplatňované na výdavky v rámci programov spolufinancovaných z EŠIF 

prísnejšie než pravidlá stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre podobné 

výdavky financované z vnútroštátnych zdrojov. Tieto dodatočné požiadavky možno preto 

vnímať ako pozlacovanie, ako zbytočné vytváranie si administratívnej záťaže a zložitosti na 

výdavky financované z Kohézneho fondu. 

5.17. Komisia súhlasí, že overovanie zo strany riadiaceho orgánu je prvou obrannou líniou 

proti chybám, a preto by malo byť účinnejšie predovšetkým pri predchádzaní chybám a ich 

odhaľovaní. 

Komisia sa zaoberala aktualizovaným usmernením pre členské štáty na programové 

obdobie 2014 – 2020, ktoré má spolu s požadovaným využitím zjednodušeného 

vykazovania nákladov ďalej zlepšiť efektívnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu. 

Závisí to však od personálu, ktorý je k dispozícii na riešenie rastúcich súm vykázaných 

výdavkov v priebehu programového obdobia, a od požadovanej stability skúsených 

zamestnancov v dotknutých správnych orgánoch. 

Komisia prijíma preventívne opatrenia na riešenie najčastejších chýb a požaduje nápravné 

opatrenia ihneď po zistení nedostatkov. Zabezpečuje dôkladné sledovanie na overenie toho, 

či sú tieto opatrenia účinne a včas vykonávané s cieľom opraviť systém a zmierniť 

akékoľvek riziko budúcich výdavkov. Požadované nápravné opatrenia zahŕňajú zlepšenie 

metodických nástrojov, nábor ďalších zamestnancov vrátane odborníkov, činnosti 

v oblasti odbornej prípravy týkajúcich sa novovyvinutých nástrojov alebo správneho 

výkladu najčastejších chýb, zlepšenie kvality výberového konania alebo overovanie zo 

strany riadiaceho orgánu s cieľom vyfiltrovať nezrovnalosti. 

Okrem toho typológia zistení auditu, ktoré audítorské orgány medziročne nahlásili 

riadiacim orgánom, by im mala umožniť zahrnúť do svojich posúdení rizík častejšie zdroje 

chýb a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť svoje prístupy a nástroje na overovanie zo 

strany riadiaceho orgánu. V záujme efektívnejších a cielenejších overovaní zo strany 

riadiaceho orgánu v programovom období 2021 – 2027 Komisia navrhla spoluzákonodarcom, 

aby boli overovania založené na riziku s cieľom lepšie zamerať administratívne zdroje, ktoré 

sú k dispozícii na cielené zdroje chýb. To si vyžaduje obozretné stanovenie a neustále 

prispôsobovanie prístupov k riadeniu rizík zo strany riadiacich orgánov na základe 

všetkých dostupných výsledkov predchádzajúcich kontrol a auditov. 

5.20. Pokiaľ ide o chyby zistené Európskym dvorom audítorov, Komisia podnikne 

nevyhnutné kroky a prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za potrebné. 
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Rámček 5.4 

Komisia usudzuje, že operácie sú konkrétne opísané ako opatrenie „Stimuly pre dočasné 

pracovné zmluvy pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktoré sa má podporiť v rámci 

osobitného cieľa OP. Komisia sa okrem toho domnieva, že vybrané operácie, ako sa 

pôvodne plánovalo, prispievajú k cieľom programu a spĺňajú kritériá výberu. 

V rámci týchto opatrení v oblasti zamestnanosti je možné predpokladať odbornú prípravu na 

pracovisku, ktorá prispieva k očakávaným výsledkom „zvýšiť odbornú spôsobilosť alebo 

kvalifikácie prostredníctvom odbornej praxe pre skupiny, ktorým chýba prax alebo ju majú 

nedostatočnú“. 

5.22. Komisia podnikne nadväzné kroky s príslušnými programovými orgánmi. 

Oprávnenosť sa v konečnom dôsledku posudzuje pri ukončení v súlade s NSU. Program 

preto môže stále nahradiť neoprávnené úvery a útvary Komisie posúdia oprávnenosť 

všetkých vykázaných úverov pri ukončení programu. 

5.23. Komisia sa od zavedenia zjednodušeného vykazovania nákladov aktívne usiluje o to, 

aby sa jeho využívanie postupne rozšírilo, a usudzuje, že toto úsilie už prináša pozitívne 

výsledky. 

Komisia bude pokračovať v aktívnom presadzovaní využívania zjednodušeného 

vykazovania nákladov v programovom období 2021 – 2027, ktoré bolo výrazne posilnené 

v nedávno prijatom nariadení o spoločných ustanoveniach [nariadenie (EÚ) 2021/1060], aby 

sa znížilo administratívne zaťaženie prijímateľov pomoci, podporila sa orientácia na výsledky 

a ďalej sa znížilo riziko výskytu chýb. 

5.24. Spoločná odpoveď Komisie na body 5.24 až 5.26: 

Podľa NSU neexistuje priame spojenie medzi príspevkom z fondov na operačný program 

a financovaním konkrétnej operácie. Preto v zásade neexistuje priama súvislosť medzi 

metódami používanými na vnútroštátnej úrovni na stanovenie oprávnených nákladov 

prijímateľov na úhradu konkrétnych operácií a metódami výpočtu používanými medzi 

členským štátom a Komisiou na stanovenie výšky oprávnených výdavkov so zreteľom na 

poskytnutie príspevku z EŠIF. 

Metóda úpravy sa výslovne predpokladá v delegovanom nariadení pri uplatňovaní článku 14 

ods. 1 nariadenia o Európskom sociálnom fonde a Komisia už požiadala programové 

orgány o úpravu zjednodušeného vykazovania nákladov, aby sa takáto nerovnováha 

neopakovala v nasledujúcich účtovných rokoch. 

5.29. Spoločná odpoveď Komisie na body 5.29 a 5.30: 

Komisia poznamenáva, že počas uplynulých rokov boli chyby týkajúce sa štátnej pomoci 

zistené orgánmi členských štátov a Komisiou menej časté, ako vyplýva zo spoločnej 

typológie chýb dohodnutej s orgánmi auditu (ich vplyv však môže byť vysoký, ak sa 

preukáže, že operácia je úplne neoprávnená z dôvodu nerešpektovania stimulačného účinku, 

ako to bolo napríklad v predchádzajúcich rokoch v dôsledku nevyhovujúcich vnútroštátnych 

právnych predpisov o štátnej pomoci, ktoré boli odvtedy náležite opravené). 
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Za posledný účtovný rok 2019 – 2020 sa iba 3 % zistení členských štátov a 4 % zistení 

Komisie týkali štátnej pomoci. 

Komisia pokračuje vo vykonávaní opatrení navrhnutých v rámci svojho akčného plánu 

štátnej pomoci prostredníctvom identifikácie a šírenia osvedčených postupov a ponuky 

odbornej prípravy všetkým zúčastneným stranám EŠIF. 

5.31. Verejné obstarávanie zostáva dôležitým zdrojom zistení chýb, ktoré nahlásili orgány 

auditu. Samotná Komisia identifikovala viac ako polovicu svojich zistení chýb, pokiaľ ide 

o audit zhody, práve v tejto oblasti, čo znamená, že je potrebné neustále konať, aby sa

zabezpečilo lepšie dodržiavanie týchto zložitých pravidiel prijímateľmi (verejnými

obstarávateľmi) a programovými orgánmi. Komisia pokračuje v systematickom vykonávaní

svojho akčného plánu verejného obstarávania, čím pomáha správcom a prijímateľom

finančných prostriedkov z EŠIF pri ďalšom zlepšovaní ich postupov verejného obstarávania

a zvyšovaní súvisiacich administratívnych kapacít. So zreteľom na tento cieľ GR REGIO

a GR EMPL spolu s orgánmi auditu v decembri 2020 zorganizovali seminár zameraný

konkrétnejšie na zistenia auditu Komisie v oblasti verejného obstarávania a na to, ako

výmena skúseností medzi audítormi môže prispieť k procesu získania poznatkov, a tým

predísť opakovaným zisteniam auditu v oblasti verejného obstarávania v budúcnosti.

Kolegovia z Komisie a OECD okrem toho orgánom auditu na technickom stretnutí

predniesli prezentáciu, v ktorej sa vysvetľuje potenciál verejného obstarávania ako

strategického politického nástroja s cieľom ďalej zvyšovať súlad a výkonnosť pri realizácii

projektov v rámci programov EŠIF.

5.32. Komisia bude naďalej sledovať prípady, ktoré zostali nezistené, a po splnení 

príslušných podmienok vykoná potrebné dodatočné finančné opravy. 

5.33. Komisia zdôrazňuje usmernenia týkajúce sa finančných opráv chýb pri verejnom 

obstarávaní, ktoré boli aktualizované v roku 2019 s cieľom ponúknuť Komisii 

a programovým orgánom v členských štátoch harmonizovaný prístup, pokiaľ ide 

o riešenie nezrovnalostí v oblasti verejného obstarávania [rozhodnutie C(2019) 3452].

Cieľom týchto usmernení je dosiahnuť jednotné vykonávacie postupy a rovnaké

zaobchádzanie medzi členskými štátmi. Komisia poznamenáva, že členské štáty v tejto

oblasti zistili a nahlásili všetky vyčíslené chyby okrem jednej, z čoho vyplýva celková dobrá

detekčná schopnosť, pokiaľ ide o chyby pri verejnom obstarávaní.

5.36. Pokiaľ ide o chyby zistené Európskym dvorom audítorov, Komisia podnikne 

nevyhnutné kroky a vykoná finančné opravy, ktoré považuje za potrebné. 

5.37. Spoločná odpoveď Komisie na body 5.37 a 5.38: 

V rámci zdieľaného riadenia riadiace orgány predovšetkým kontrolujú výdavky vykázané 

prijímateľmi a orgány auditu vykonávajú audity druhého stupňa s cieľom otestovať 

kvalitu overovania zo strany riadiaceho orgánu. Komisia v roku 2020 pokračovala 

v dôslednej a rozsiahlej spolupráci s orgánmi auditu programu s cieľom zabezpečiť 

jednotný a spoľahlivý rámec kontroly, a to aj za podmienok praktických obmedzení pre 

vykonávanie auditov vzhľadom na pandémiu, a podľa potreby zlepšiť kvalitu práce 

v súvislosti s uistením prostredníctvom posilnenia potrebných detekčných a nápravných 
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schopností. Ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL, 

Komisia zistila najmä nedostatky a požiadala o zlepšenie sedemnástich orgánov auditu alebo 

orgánov zodpovedných za audity zo 116 orgánov auditu. 

5.40. Komisia sa domnieva, že má primerané uistenie o práci väčšiny orgánov auditu 

s výnimkou menšiny, ktorá si vyžaduje výrazné zlepšenia audítorských schopností na 

nápravu zistených nedostatkov (pozri odpoveď Komisie na body 5.37 a 5.38). Konkrétne 

zlepšenia sa dosiahli na základe cielených nápravných opatrení odporúčaných 

v niekoľkých prípadoch vrátane opatrení pre orgány vykonávajúce audity pre orgány auditu 

vo Francúzsku, v Poľsku a Portugalsku, ako sa uvádza v príslušných výročných správach 

o činnosti.

Komisia v skutočnosti posudzuje spoľahlivosť orgánov auditu nielen na základe 

prepočítanej chybovosti (ktorá môže byť ovplyvnená ojedinelými chybami s významným 

štatistickým vplyvom), ale aj na základe mnohých kritérií, ktoré v prípade, že nie sú 

uspokojivo posúdené, odrážajú prítomnosť systémových nedostatkov v ich práci a systémoch 

kontroly. V prípade potreby Komisia prepočíta chybovosť, ktorú vykázali orgány auditu, na 

základe všetkých dostupných informácií a túto chybovosť uvedie v príslušných výročných 

správach o činnosti. Komisia naďalej spolupracuje s príslušnými orgánmi auditu na 

ďalšom zlepšení ich kontrol, najmä s cieľom primerane odhaliť typ chýb zistených 

opätovným vykonaním auditov Európskeho dvora audítorov alebo Komisie. Komisia okrem 

toho zabezpečuje intenzívnu nepretržitú spoluprácu so všetkými orgánmi auditu. To zahŕňa 

výmenu spoločných nástrojov auditu, akými sú podrobné kontrolné zoznamy, partnerskú 

výmenu osvedčených postupov a neustály profesijný rozvoj zamestnancov programových 

orgánov. 

5.42. Chýbajúce podporné informácie alebo dokumentácia sú v niektorých prípadoch naďalej 

nedostatkom zisteným pri auditoch zhody vykonaných Komisiou. 

Ako sa uvádza v odpovedi na bod 5.40, Komisia nepretržite spolupracuje s orgánmi 

auditu s cieľom posilniť ich schopnosť predchádzať chybám a opravovať ich, lepšie 

dokumentovať ich audítorskú prácu, a tým prispievať k procesu uistenia. 

Príkladom tejto spolupráce je koordinované úsilie, ktoré Komisia vynaložila s orgánmi auditu 

v rokoch 2019 a 2020 s podporou a odbornosťou Európskeho dvora audítorov s cieľom 

zlepšiť audítorskú dokumentáciu (aj v prípade, že neexistujú žiadne zistenia) a zabezpečiť 

riadne a zdokumentované preskúmanie kvality zistení auditu (pozri Diskusný dokument 

o audítorskej dokumentácii vypracovaný spoločne pracovnou skupinou zloženou z orgánov

auditu a zástupcov Komisie, ako sa uvádza vo výročnej správe Európskeho dvora audítorov

za rok 2019 v rámčeku 5.8). Komisia bude naďalej presadzovať osvedčené postupy

uvedené v tomto spoločnom diskusnom dokumente.

5.45. Komisia zastáva nulovú toleranciu voči podvodom. V roku 2020 bolo prijatých 

niekoľko iniciatív na vykonávanie stratégie Komisie v oblasti boja proti podvodom, ako aj 

spoločnej stratégie boja proti podvodom, ktorú vypracovali GR REGIO, GR EMPL a GR 

MARE. 
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5.46. Komisia sa domnieva, že kontrolné zoznamy používané na audit operácií by mali 

obsahovať údaj o tom, či bolo zistené podozrenie z podvodu. 

Komisia poznamenáva, že orgány auditu zabezpečujú konkrétne overenie efektívneho 

fungovania kľúčovej požiadavky 7 (efektívne vykonávanie primeraných opatrení proti 

podvodom) prostredníctvom špecializovaných auditov systémov s použitím osobitných 

kontrolných zoznamov.  V rámci svojej spoločnej stratégie boja proti podvodom GR REGIO 

a GR EMPL do týchto kontrolných zoznamov pre audit v apríli 2021 pridali odkaz na systém 

riadenia nezrovnalostí (ďalej len „systém IMS“), ktorého cieľom je zabezpečiť jasné 

mechanizmy nahlasovania podozrení z podvodov a nedostatkov kontroly. 

V obidvoch prípadoch, ktoré uviedol Európsky dvor audítorov, orgány príslušných členských 

štátov medzitým opravili svoju počiatočnú chybu a nahlásili prípady nezrovnalostí 

a možných podvodov do systému IMS. 

5.49. Podľa zdieľaného riadenia programov v rámci politiky súdržnosti za vykonávanie 

operácií v rámci programov vrátane účtovníctva zodpovedajú členské štáty. Riadiace 

orgány v skutočnosti vykonávajú overovanie riadenia ročných výdavkov až po zostavenie 

riadnej účtovnej závierky. Orgány auditu vykonávajú audity operácií (takmer 11 000 

operácií alebo častí operácií auditovaných za účtovný rok 2018 – 2019). Časť týchto 

overovaní a auditov môže mať za následok používanie ustanovení článku 137 ods. 2 

členským štátom (vyčlenenie výdavkov z účtovnej závierky, kým nie je potvrdená zákonnosť 

a správnosť týchto výdavkov vykázaných v priebehu roka). To znamená, že tieto výdavky sú 

vylúčené zo schválenia účtov a platby zostatku Komisiou. 

Sumy, ktoré sú predmetom prebiehajúceho hodnotenia, sú zakódované v účtovných 

systémoch certifikačných orgánov programov a sú zahrnuté do auditovanej populácie, ak sa 

po potvrdení ich zákonnosti a správnosti opätovne zaradia do následných žiadostí o platbu.  

Komisia sa preto domnieva, že kontrolné mechanizmy, ktoré sú súčasťou systémov riadenia 

a kontroly, poskytujú primerané uistenie, pokiaľ ide o monitorovanie a sledovanie týchto 

súm. 

5.51. Okrem komplexných auditov zhody na účely opätovného vykonania práce orgánov 

auditu Komisia vykonala aj zisťovacie misie pred výročnou kontrolnou správou a po nej, 

ktoré dopĺňajú nástroje dostupné v rámci auditov zhody. Tieto audity prispievajú aj 

k preskúmaniu a posúdeniu práce orgánov auditu (okrem rozsiahleho administratívneho 

posúdenia každej predloženej výročnej kontrolnej správy), pretože umožňujú objasniť 

otázky týkajúce sa výročných kontrolných správ, ale aj zistiť chyby vo vyčíslení 

a predpoklade chýb. 

5.52. Okrem auditov zhody Komisia vykonáva aj zisťovacie misie a administratívne práce, 

ktoré ju viedli k tomu, aby v ďalších dvoch prípadoch upravila zvyškovú chybovosť nad 2 %. 

Audity zhody vykonávané Komisiou vychádzajú z rizika. Komisia sa preto domnieva, že 

výsledky jej auditu uvedené v tomto bode Európskym dvorom audítorov naznačujú, že jej 

posúdenie rizika, pokiaľ ide o prácu orgánov auditu, bolo relevantné. Komisia potvrdzuje 

svoje kontrolné zistenia s orgánmi auditu v námietkovom konaní a monitoruje svoje 

konečné výsledky s cieľom identifikovať hlavné príčiny ďalších chýb, ktoré zistila, a zlepšiť 
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detekčnú schopnosť príslušných orgánov auditu. To ju v niektorých prípadoch viedlo 

k vydaniu preventívnych listov niektorým orgánom auditu pred výročnými kontrolnými 

správami za rok 2021. V ostatných prípadoch sú ďalšie zistené chyby zriedkavejšie a napriek 

možnému významnému extrapolovanému vplyvu na chybovosť nepoukazujú na systémové 

nedostatky na úrovni orgánu auditu. 

Na základe administratívnych previerok a auditov na mieste Komisia v príslušných 

výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL uviedla, že v prípade sedemnástich 

orgánov auditu bolo potrebné opraviť vážne nedostatky v práci orgánov auditu alebo ich 

kontrolných orgánov. 

5.56. Komisia navrhla svoj systém uistenia, ktorý umožňuje generálnym riaditeľom 

poskytnúť uistenie pre každý zo 418 jednotlivých OP v súlade s ich povinnosťou ako 

delegovaných povoľujúcich úradníkov. Komisia sa domnieva, že má primerané uistenie 

o zákonnosti a správnosti príslušných výdavkov s výnimkou programov, v prípade

ktorých vykázala potrebu potenciálnych dodatočných finančných opráv vo výročných

správach o činnosti na základe dôkladnej a spoľahlivej metodiky používanej pre každý

operačný program.

Agregovaný KPI sa okrem toho uvádza vo výročných správach o činnosti ako vážený 

priemer všetkých potvrdených chybovostí. Komisia uviedla aj maximálnu úroveň tohto 

KPI (najhorší scenár), pričom zohľadnila všetky informácie, ktoré ešte neboli overené. 

Uplatniteľné ustanovenia umožňujú, aby vnútroštátne orgány a Komisia vykonávali audity 

a všetky požadované dodatočné finančné opravy vo viacročnom období (vrátane auditov 

vykonaných do troch rokov po roku, v ktorom boli účty schválené). Táto možnosť, ktorú 

ponúka spoluzákonodarca, je pre Komisiu dôležitá, aby mohla plniť svoje povinnosti 

v súvislosti s plnením rozpočtu EÚ v rámci viacročných programov. 

Pokiaľ ide o predchádzajúce účtovné roky, po uzavretí námietkových konaní a v prípade 

potreby po vykonaní príslušných finančných opráv vnútroštátnymi orgánmi môžu GR 

REGIO a GR EMPL dospieť k záveru, že riziko pri ukončení sa odhaduje medzi 1,2 % 

a 1,5 %. 

5.60. Komisia zdôrazňuje, že obe GR musia vo svojich príslušných výročných správach 

o činnosti vydať výhrady v súvislosti s príslušnými výdavkami v danom roku v súlade

s nariadením o rozpočtových pravidlách a podnikovými pokynmi, ako sa uvádza v odpovedi

na bod 5.62 výročnej správy Európskeho dvora audítorov za rok 2019.

Výhrady uvedené vo výročnej správe o činnosti sú spojené s vykazovaným rokom výdavkov 

s cieľom chrániť rozpočet EÚ, ak sa zistia riziká. Tieto riziká vychádzajú zo všetkých 

dostupných informácií o audite, chybovosti potvrdenej v minulom roku s možným vplyvom 

na úpravu chybovosti uvedenej v poslednej výročnej kontrolnej správe, ak sa to považuje za 

potrebné, ako aj z najnovších dostupných posúdení systému riadenia a kontroly so 

zohľadnením uskutočnených možných zlepšení alebo, naopak, zistených nových nedostatkov 

a audítorských stanovísk Komisie v čase výročnej správy o činnosti. Tieto stanoviská sa 

týkajú účtov, efektívneho fungovania systémov riadenia a kontroly a zákonnosti a správnosti 

výdavkov na základe všetkých informácií kumulovaných od predchádzajúcej výročnej 

správy o činnosti. Komisia preto považuje svoje kritériá na vydávanie výhrad za komplexné 

a založené na všetkých a najaktuálnejších dostupných informáciách o audite, ktoré sú úplne 
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a transparentne uvedené vo výročnej správe o činnosti. Výhrady sa zachovávajú, až kým 

sa neuplatnia všetky nápravné opatrenia (vrátane finančných opráv, ak je to potrebné) a kým 

sa problém nevyrieši. 

Okrem toho, pokiaľ ide o predchádzajúce účtovné roky, Komisia plne transparentným 

spôsobom oznamuje vo výročných správach o činnosti finančné opravy, ktoré boli použité 

alebo začaté/majú sa začať po schválení účtov, pričom plne dodržiava príslušné právne 

postupy pre dôkladné námietkové konanie. 

5.61. Komisia potrebuje stabilný rámec, aby mohla konzistentným spôsobom informovať 

o svojom procese uistenia počas určitého obdobia.

Berúc do úvahy pripomienky Dvora audítorov z minulého roku (bod 5.62), GR REGIO 

aj GR EMPL lepšie zohľadnili výsledky svojich auditov zhody týkajúcich sa 

predchádzajúcich účtovných závierok za roky 2018/2019 pri posúdení nových predložených 

účtovných závierok za roky 2019/2020 s možným vplyvom na chybovosť, ktorá podlieha 

oznamovaniu. To viedlo v niektorých prípadoch k ďalším výhradám. 

ZÁVER A ODPORÚČANIE 

5.62. Komisia berie na vedomie chybovosť vypočítanú Európskym dvorom audítorov, 

ktorá sa ďalej zlepšila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Komisia vyvodí dôsledky zo 

všetkých chýb, ktoré Európsky dvor audítorov našiel, a ak je to vhodné a z právneho 

hľadiska možné, požiada o dodatočné finančné opravy. 

Komisia ďalej poukazuje na svoj odhad chybovosti vrátane maximálnych rizík (najhoršie 

scenáre) uvedených vo výročných správach o činnosti GR REGIO a GR EMPL za rok 2020, 

ktorý vyplýva z podrobnej analýzy situácie každého z programov, nie je extrapoláciou chýb 

v 418 programoch. Komisia poznamenáva, že jej odhad sa pohybuje v rámci intervalu 

vypočítaného Európskym dvorom audítorov, a je presvedčená, že jej podrobné posúdenie 

odráža primeraný a spravodlivý odhad chybovosti pre každý program a kumulatívne pre 

všetky programy. 

5.63. Komisia sa domnieva, že celkovo je možné sa spoľahnúť na prácu orgánov auditu 

a ich kontrolných orgánov s výnimkou niekoľkých prípadov, ktoré sú jasne uvedené vo 

výročných správach o činnosti na základe všetkých dostupných informácií o audite. 

V niektorých prípadoch sú ďalšie zistené chyby zriedkavé a napriek možnému významnému 

extrapolovanému vplyvu na chybovosť nepoukazujú na systémové nedostatky na úrovni 

orgánu auditu. 

Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu 

príslušných programov, nadväzovať na dohodnuté závery a v priebehu času dosahovať 

zvyškovú chybovosť pod 2 % pre všetky programy prostredníctvom využívania regulačných 

nástrojov s cieľom vykonať dodatočné finančné opravy, ak sa to považuje za potrebné. 

5.64. Vzhľadom na svoje podrobnejšie rozdelenie výdavkov podľa rizikových profilov 

a systémov kontroly Komisia pri odhaľovaní chýb a s prihliadnutím na prácu Európskeho 

dvora audítorov dokáže identifikovať špecifickú časť populácie programu, ktorá môže byť 
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najpravdepodobnejšie postihnutá. Dokáže preto poskytnúť štruktúrovaný pohľad na 

chybovosť v jednotlivých vykonaných platbách a jednoznačne určiť oblasti, kde sú 

potrebné zlepšenia. 

Komisia okrem toho poznamenáva, že jej odhad sa v plnej miere pohybuje v rámci 

intervalu vypočítaného Európskym dvorom audítorov (pozri odpoveď Komisie na 

bod 5.62). 

5.65. Cieľom súčasného modelu uistenia je dosiahnuť zvyškovú chybovosť pod 2 % skôr 

pre každý program než v priemere a Komisia má k dispozícii nástroje na uplatňovanie 

potrebných finančných opráv v prípade potvrdenia jednotlivých zvyškových chybovostí nad 

2 %. 

5.66. Pokiaľ ide o odporúčania, ktoré Európsky dvor audítorov uvádza ako vôbec 

nevykonané alebo vykonané v niektorých ohľadoch, Komisia odkazuje na svoju odpoveď na 

prílohu 5.3. 

Odporúčanie 5.1 – Vyvážené štandardné stupnice jednotkových nákladov na úhradu 

platieb členských štátov 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Odporúčanie 5.2 – Sledovanie rizika podvodu pri auditoch operácií vykonávaných 

orgánmi auditu 

Komisia toto odporúčanie prijíma a bude spolupracovať s orgánmi auditu s cieľom 

vyplniť kontrolné zoznamy pre audítorské operácie a lepšie zdokumentovať kroky 

podniknuté na riešenie zistených rizík podvodu. 

Odporúčanie 5.3 – Následná kontrola súm, ktoré sú predmetom prebiehajúceho 

hodnotenia 

Komisia toto odporúčanie prijíma, hoci nemá právny základ na to, aby uložila túto ďalšiu 

povinnosť vykazovania programovým orgánom. 

Príloha 5.3 – Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní 

v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ 

Pokiaľ ide o odporúčanie 2 z roku 2017, Komisia poznamenáva, že na roky 2021 – 2027 

navrhla, aby bola DPH oprávnená pri projektoch s celkovými nákladmi do 5 mil. EUR. Ide 

o alternatívu k prístupu, ktorý odporúčal Európsky dvor audítorov.

Pokiaľ ide o odporúčanie 6 z roku 2017, Komisia zdôrazňuje, že regulačný rámec podľa 

potreby poskytuje možnosť auditu programov najmenej tri roky po predložení účtovnej 

závierky. Komisia sa usiluje o vyjadrenie záveru o správnosti výdavkov vo výročnej správe 

o činnosti po roku predloženia účtovnej závierky a transparentným spôsobom podáva správy

o všetkých príslušných programoch v prílohe k výročnej správe o činnosti, čo však nie je

vždy možné.
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV 

„PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 – KAPITOLA 6 – PRÍRODNÉ 

ZDROJE“ 

ÚVOD 

6.1. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je pravou európskou politikou, pretože členské 

štáty združujú zdroje, aby realizovali jednotnú spoločnú politiku s jednotným európskym rozpočtom. 

V zmluve a v právnych predpisoch v oblasti SPP sú stanovené tieto ciele spoločnej 

poľnohospodárskej politiky: zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva; zabezpečiť primeranú životnú 

úroveň poľnohospodárov; stabilizovať trhy; zabezpečiť riadne zásobovanie; zabezpečiť dodávky 

spotrebiteľom za primerané ceny. 

V rámci SPP figuruje 6,7 milióna prijímateľov, pričom výdavky z Európskeho poľnohospodárskeho 

záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa 

realizujú v rámci zdieľaného riadenia prostredníctvom komplexného systému riadenia 

a kontroly, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečoval zákonnosť a správnosť príslušných operácií na 

úrovni konečných prijímateľov. Keď Komisia plní rozpočet v rámci zdieľaného riadenia, úlohy 

plnenia rozpočtu sa zdieľajú s členskými štátmi. Členské štáty sú povinné prijať všetky potrebné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa činnosti financované z rozpočtu EÚ vykonávali správne 

a účinne a v súlade s pravidlami EÚ. Sú povinné zaviesť systémy, ktoré predchádzajú 

nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú a naprávajú ich. V právnych predpisoch v oblasti SPP sa 

stanovuje, že akreditujú platobné agentúry, čo sú špecializované orgány zodpovedné za riadenie 

a kontrolu finančných prostriedkov Únie, najmä pokiaľ ide o platby prijímateľom a finančné 

vykazovanie Komisii. 

Certifikačné orgány určené členskými štátmi každoročne poskytujú stanovisko k úplnosti, presnosti 

a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky príslušnej platobnej agentúry, riadnemu fungovaniu jej 

systému vnútornej kontroly a k zákonnosti a správnosti výdavkov vykázaných Komisii. 

V roku 2020 bola Európa silne zasiahnutá pandémiou COVID-19. Vďaka dlhodobému stabilnému 

politickému rámcu SPP, ako aj v dôsledku dobrej spolupráce vybudovanej v priebehu rokov v rámci 

EÚ sa preukázalo, že odvetvie poľnohospodárstva je dostatočne odolné a schopné riešiť krízu 

spôsobenú pandémiou COVID-19. 

Komisia takisto prispôsobila svoje pracovné metódy a zamerala sa na vplyv pandémie COVID-19 

na uistenie SPP, a to prostredníctvom súboru opatrení. Komisia prijala nariadenie (EÚ) 2020/532, 

v ktorom sa členským štátom stanovujú pravidlá s realistickými a dosiahnuteľnými požiadavkami na 

kontrolu. Okrem toho certifikačné orgány pokračovali vo vykonávaní audítorskej práce, pričom 

používali aj alternatívne metódy rovnako ako platobné agentúry, a Komisii podávali správy o svojich 

zisteniach podobne ako v predchádzajúcich rokoch. 

6.6. a) Komisia berie na vedomie zmenu prístupu EDA k výberu vzorky v prípade priamych platieb 

a začlenenie technickej úpravy vo výške 0,12 % v súvislosti s priamymi platbami do výpočtu celkovej 

miery chybovosti za kapitolu. Komisia berie na vedomie aj to, že úprava je založená na chybách, 

ktoré zistili platobné agentúry (pozri aj odpoveď na bod 6.13). 

6.10. Komisia víta zistenie EDA, že priame platby v rámci EPZF, ktoré v rozpočtovom roku 2020 

predstavovali 41,6 miliardy EUR, naďalej neobsahujú významné chyby. Komisia s uspokojením 

poznamenáva, že tento pozitívny výsledok v súlade s výročnou správou o činnosti GR AGRI bol 

potvrdený napriek tomu, že EDA zmenil metodiku výberu vzorky (pozri aj odpoveď na bod 6.13). 
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6.13. Komisia by chcela objasniť, že vo všetkých prípadoch uvedených Európskym dvorom 

audítorov s výnimkou jedného uvedenými chybami boli nadhodnotenia, ktoré platobné agentúry 

riadne identifikovali počas kontrol na mieste, a preto nebola vykonaná žiadna neoprávnená platba 

prijímateľom. Komisia by takisto chcela poznamenať, že zmena metodiky EDA tento rok viedla 

k dvojakému prístupu: 

EDA naďalej používal svoje vlastné výsledky na vypracovanie štatistického odhadu miery chybovosti 

transakcie na základe vzorky desiatich pozemkov za každého prijímateľa. Preto Komisia nesúhlasí 

s posúdením EDA v jednom prípade, v ktorom táto extrapolovaná miera chybovosti na úrovni 

transakcie bola značne premrštená v porovnaní so skutočným výsledkom kontroly na mieste, ktorú 

vykonala platobná agentúra a ktorá pokrývala všetky pozemky uvedeného prijímateľa. EDA 

a platobná agentúra dospeli k rovnakému výsledku pri vybratých pozemkoch, ale EDA extrapoloval 

mieru chybovosti, ktorú stanovil na základe vybratých pozemkov, na celú transakciu. 

EDA súčasne použil výsledky kontrol platobných agentúr, aby odhadol vplyv v prípadoch, keď 

platobné agentúry dospeli k záveru, že by sa nemala vykonať žiadna platba prijímateľovi, 

prostredníctvom uplatnenia vypočítanej úpravy vo výške 0,12 % v prípade priamych platieb na 

celkovú mieru chybovosti za kapitolu. 

6.16. Komisia víta, že EDA pozitívne hodnotí úlohu integrovaného administratívneho 

a kontrolného systému (IACS) a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) 
pri predchádzaní chybám a pri znižovaní úrovní chybovosti. 

6.18. Komisia poukazuje na to, že v právnom rámci vzťahujúcom sa na prístup k monitorovacím 

kontrolám sa na jednej strane predpokladá kontrola vzoriek poľnohospodárov, keď kritériá nemožno 

vyhodnotiť na diaľku, a na druhej strane aj možnosť vykonávať cielené návštevy v teréne v prípade, 

že analýza údajov zo satelitov je nejednoznačná. 

Celkovo sa Komisia domnieva, že monitorovacie kontroly sú veľmi dobrým príkladom toho, ako 

možno uplatniť technológiu na zvýšenie účinnosti systémov riadenia a kontroly. 

Spoločná odpoveď na body 6.21 až 6.22: 

Komisia sa neustále snaží podporovať členské štáty pri zavádzaní monitorovacích kontrol okrem 

iného aj prostredníctvom zhromažďovania otázok súvisiacich s vykonávaním na dvojstranných 

zasadnutiach, zasadnutiach odborníkov alebo zasadnutiach výboru a prostredníctvom riešenia 

vznikajúcich otázok pomocou vykonávacích usmernení, prípadne v náležitých prípadoch pomocou 

zmien právneho rámca. Navyše pre ukazovateľ výsledkov 3.5: plocha monitorovaná pomocou 

satelitu, ktorý je vymedzený ako pomer hektárov v rámci režimu základných platieb/režimu jednotnej 

platby na plochu pokrytých monitorovacími kontrolami alebo systémom monitorovania plôch, je na 

rok 2022 stanovený priebežný míľnik na úrovni 10 %. Na základe oznámení členských štátov 

o monitorovacích kontrolách v roku 2021 je proces zavádzania na dobrej ceste, pokiaľ ide

o dosiahnutie tohto priebežného míľnika. Po roku 2022 sa používanie systému monitorovania plôch

stane povinným, a preto možno očakávať rýchle zväčšenie plochy monitorovanej pomocou satelitu.

6.23. Zložité podmienky a pravidlá oprávnenosti sa uplatňujú v prípadoch, keď je potrebné 

zacielenie pomoci na účely dosiahnutia ambicióznych politických cieľov. Je to potrebné na vyváženie 

zákonnosti a správnosti s dosiahnutím politických cieľov, pričom sa prihliada aj na náklady na 

realizáciu. Zjednodušenie (napr. zjednodušené vykazovanie nákladov) sa uplatňuje v prípadoch, keď 

ide o najúčinnejší spôsob zníženia nákladov a zaťaženia súvisiaceho s kontrolou, ako aj rizika chýb. 

6.27. Komisia nesúhlasí s posúdením EDA v prípade jednej transakcie (pozri odpoveď na bod 6.31). 

6.31. Komisia nesúhlasí so zistením EDA, že v jednom prípade platobná agentúra nesprávne 

vypočítala sankciu za nadhodnotenie. 
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Podľa názoru Komisie platobná agentúra správne uplatnila príslušné právne predpisy počas 

kontrol (pred auditom EDA), konkrétne článok 19a ods. 1 nariadenia 640/2014 a článok 10 

vnútroštátnej ministerskej vyhlášky č. 24/2015, a správne stanovila sumu, ktorá sa má vyplatiť 

poľnohospodárovi. Navyše platobná agentúra správne dospela k záveru, že netreba vymôcť žiadnu 

sumu v súlade s pravidlom de minimis, pretože výška preplatku bola 31,94 EUR. Dokonca aj celková 

vyplatená suma (91,01 EUR), ktorú EDA posúdil ako chybu na úrovni 65 % a ktorá výrazne prispela 

k miere chybovosti za kapitolu, bola pod hraničnou hodnotou de minimis vo výške 100 EUR. 

VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY RIADENIA 

6.35. V tomto šiestom roku vydávania stanoviska k zákonnosti a správnosti výdavkov certifikačné 

orgány dosiahli kvalitné a náležite podložené výsledky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť 

výdavkov v prípade všetkých súborov. Na základe značnej práce, ktorú vykonali certifikačné orgány, 

a na základe väčšieho počtu zistení sa v oblasti zákonnosti a správnosti GR AGRI spoľahlo na 

výsledky práce certifikačných orgánov. Výsledky certifikačných orgánov tvorili základ na výpočet 

upravenej miery chybovosti GR AGRI za rozpočtový rok 2020. V prípadoch, keď sa počas auditov 

identifikovali nedostatky, ich vplyv na spoľahlivosť výsledkov bol posúdený ako obmedzený. Navyše 

vo všetkých prípadoch audítori GR AGRI navrhli okamžité nápravné opatrenia, ktoré certifikačné 

orgány vykonali počas rozpočtového roka. Výsledky vykonávania nápravných opatrení boli posúdené 

počas rozpočtového roka a GR AGRI sa naďalej mohlo spoliehať na ich prácu a stále mohlo brať do 

úvahy vykázané chyby. 

6.37. Komisia víta, že odhad GR AGRI, pokiaľ ide o riziko pri platbe (1,9 %), je veľmi blízko 

a v rámci intervalu miery chybovosti EDA (2,0 %) (pozri aj bod 1.39 a odpoveď Komisie). 

Komisia ďalej poznamenáva, že z mier rizika pri platbe (približne 1,6 % v prípade priamych platieb, 

2,9 % v prípade rozvoja vidieka a 2,4 % v prípade trhových opatrení) vykázaných vo výročnej správe 

o činnosti GR AGRI za rok 2020 rovnako ako v prípade EDA vyplýva, že priame platby neobsahujú

významné chyby, pričom vyššie riziko je v prípade rozvoja vidieka a v prípade trhových opatrení

(pozri aj odpoveď na bod 6.23). V dôsledku všetkých nápravných opatrení Komisia odhaduje konečnú

sumu vystavenú riziku za SPP v roku 2020 na úrovni 0,5 %.

6.38. Komisia víta, že riziko pri platbe za „prírodné zdroje“ uvedené v jej výročnej správe 

o riadení a výkonnosti je v súlade s úrovňou chybovosti za túto kapitolu, ktorú odhadol EDA.

6.39. GR AGRI získava istotu o primeranom fungovaní systémov zavedených platobnými agentúrami 

na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie prostredníctvom práce certifikačných orgánov. Tieto 

nezávislé orgány každoročne posudzujú, či platobné agentúry dodržiavajú akreditačné kritéria vrátane 

aspektov, ktoré sa osobitne týkajú otázok súvisiacich s podvodmi, t. j. musia zabezpečiť, aby platobné 

agentúry mali zavedené systémy na predchádzanie podvodom, ako aj ich odhaľovanie a nápravu. 

V septembri 2020 GR AGRI aktualizovalo svoju stratégiu na boj proti podvodom, aby 

zohľadňovala aj novú celkovú stratégiu Komisie na boj proti podvodom z roku 2019. 

Predpokladá sa prehodnotenie posudzovania rizika podvodov v súvislosti s reformou SPP (2023 – 

2027) s cieľovým dátumom 1. 1. 2023. 

Pokiaľ ide o používanie nástroja Arachne v rámci SPP, Komisia podporuje rozširovanie jeho 

využívania a možností, čo uznal aj EDA vo výročnej správe za rok 2019. Rokovania o reforme SPP 

viedli k tomu, že Komisia je povinná sprístupniť tento nástroj členským štátom od 1. januára 2023 

a členské štáty sa budú podnecovať k tomu, aby ho využívali. 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

6.40. Komisia s uspokojením konštatuje, že celková miera chybovosti za kapitolu uvedená 

v prílohe 6.1 je blízko prahovej hodnoty významnosti (2,0 %). Pozri aj odpoveď na bod 6.37. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV 

PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 KAPITOLA 7 – BEZPEČNOSŤ 

A OBČIANSTVO 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Rámček 7.3 – Nadhodnotené náklady na prepravu zdravotníckeho vybavenia 

Pokiaľ ide o „Nadhodnotené náklady na prepravu zdravotníckeho vybavenia“, vykonané opatrenie 

v rámci nástroja núdzovej podpory sa uskutočnilo v prvých dňoch pandémie COVID-19, kedy boli 

nutne potrebné osobné ochranné prostriedky pre lekárske využitie. Pokiaľ ide o kontrolovanú 

zákazku, verejný obstarávateľ nevyužil možnosť uvedenú v nariadení č. 72 právnych predpisov 

Spojeného kráľovstva o verejných zákazkách, ktorá by umožnila úpravu existujúcich zákaziek, 

ktorých výška dosahuje až 50 % pôvodnej hodnoty rokovacieho konania bez predchádzajúceho 

zverejnenia, čo bolo v tomto prípade odôvodnené mimoriadnou naliehavosťou situácie. 

Komisia považuje za dôležité uviesť, že služby boli poskytnuté. Okrem toho procesná chyba pri 

udeľovaní zákazky neviedla k zmene ceny za kubický meter osobných ochranných prostriedkov, 

keďže bola táto cena presne taká istá, ako cena pôvodnej udelenej zákazky. 

Všetky tieto faktory je potrebné považovať za súčasť veľmi zložitej situácie, v ktorej sa toto núdzové 

opatrenia vykonalo. 

Rámček 7.4 – Dokumentácia služieb poskytnutých maloletým osobám bez sprievodu nebola 

vždy uspokojivá 

Komisia vzala na vedomie nedostatky uvedené v rámčeku 7.4, ktoré sa pozorne monitorujú. 

Zodpovedný orgán vypracoval plán na riešenie týchto identifikovaných problémov, v rámci ktorého 

grécke orgány iniciovali vykonávanie súboru opatrení so zameraním na aktualizáciu právneho rámca 

stálych operačných postupov ubytovacích zariadení na nadchádzajúce programové obdobie, ako aj na 

podporu metodík zaznamenávania kvality a posudzovania služieb poskytovaných vykonávajúcimi 

subjektmi a na zavádzanie najlepších postupov a postupov neustáleho zlepšovania. 

Okrem toho sa podnikajú kroky, ktorých cieľom je zlepšiť systém nahlasovania a oznamovania 

centralizovaným prístupom, najmä prostredníctvom zapojenia osobitného tajomníka pre ochranu 

maloletých osôb bez sprievodu v Grécku. Administratívne postupy potrebné na prechod mladej osoby do 

iného programu pre ubytovanie sa začínajú štyri mesiace pred dosiahnutím dospelosti danej osoby. 

Konkrétne prípady sa posudzujú na individuálnom základe vrátane prípadov detí, ktoré musia ukončiť 

školskú dochádzku, ale aj mladých ľudí, v prípade ktorých administratívne postupy ešte neboli ukončené. 

PRESKÚMANIE PRVKOV SYSTÉMOV VNÚTORNEJ KONTROLY 

7.12 Potenciálny vplyv nedostatkov na úrovni členských štátov sa neprejavil. 

Rámček 7.5 Nedostatky vo výročných kontrolných správach 

Komisia berie na vedomie, že takéto nedostatky nie sú natoľko významné, aby to ubralo na váhe 

záverov orgánov auditu, ako sa uvádza v bode 7.12. 
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Nedostatky vo výbere vzorky: jednotka vzorky nebola jasne vymedzená, v kontrolovanej vzorke bolo

príliš málo položiek. (Luxembursko).

Pokiaľ ide o Luxembursko, Komisia už nedostatok identifikovala a oznámila ho luxemburským

orgánom, ako sa uvádza v kontrolnom zozname na posúdenie účtovných závierok a v liste

o čiastočnom schválení účtov.

Pozri ďalšie poznámky nižšie. 

 Zodpovedný orgán predložil predbežnú účtovnú závierku orgánu auditu pred tým, ako dokončil

vlastné kontroly na mieste a ako do nej zahrnul platby technickej pomoci. (Španielsko)

Výročnou kontrolnou správou a doplňujúcimi informáciami, ktoré boli predložené na žiadosť

Komisie počas posudzovania, sa zabezpečilo úplné zosúladenie s primeraným opisom rozdielov

medzi predbežnou účtovnou závierkou, z ktorej sa vybrala vzorka, a konečnou účtovnou závierkou.

V liste o schválení účtov Komisia pripomenula orgánom, že predbežná účtovná závierka by mala

pozostávať z platieb, pri ktorých zodpovedný orgán už ukončil svoje kontroly.

Chybovosť bola v textovej časti výročnej kontrolnej správy vypočítaná a prezentovaná nepresne.

(Rakúsko)

Ako sa uvádza v audítorských kontrolných zoznamoch a v liste adresovanom členskému štátu

o schválení účtov, otázka presného vykazovania chybovosti sa identifikovala počas preskúmania

výročnej kontrolnej správy pre účtovné závierky za RR 2019, ktoré vykonali audítori GR HOME.

Keďže celková zvyšková chybovosť bola pod prahom významnosti, schvaľovanie účtov AMIF za 

RR 2019 ňou nebolo ovplyvnené. Audítori GR HOME naďalej monitorujú transparentné 

vykazovanie chybovosti príspevku EÚ a opäť tejto otázke venovali osobitnú pozornosť pri 

preskúmaní výročnej kontrolnej správy pre účtovné závierky za RR 2020 (toto preskúmanie bolo 

vykonané v roku 2021, t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020). Orgán auditu bol 

opätovne požiadaný, aby komplexne objasnil svoje podkladové výpočty. 

Hodnota a rozsah kontrolovanej vzorky boli nesprávne vykázané. (Rakúsko) 

Rakúske orgány vybrali projekty na audit z monitorovacích zoznamov, a nie z finančného systému. 

To vysvetľuje nesprávny výpočet rozsahu auditu. Skutočný rozsah auditu však presahuje minimálnu 

požiadavku 10 %. Vo svojom posúdení výročnej kontrolnej správy za RR 2020 (toto posúdenie bolo 

vykonané v roku 2021, t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020) si audítori 

GR HOME vyžiadali od OA dodatočné informácie o ich kontrolovanej vzorke. Audítori GR HOME 

zistili, že OA vylúčil projekt z výpočtu celkovej chybovosti. V následnom liste, týkajúcom sa 

posúdenia výročnej kontrolnej správy za RR 2020 a adresovanom OA bolo vydané odporúčanie 

upraviť tento postup pre budúci postup schválenia účtov. 

Vo výročnej kontrolnej správe neboli riadne vykázané výsledky auditov výdavkov a systémových

auditov alebo celková miera uistenia a chýbali informácie o tom, že určitá časť audítorskej práce

bola zadaná externe. (Luxembursko).

Luxemburské orgány vypracovali akčný plán s cieľom odstrániť obavy Európskeho dvoru

audítorov. GR HOME sledovalo plnenie tohto akčného plánu v súvislosti so schvaľovaním účtov za

RR 2020. Vo výročnej kontrolnej správe za RR 2020 sa jasne uvádzajú tieto informácie:

 rozsah a výsledky systémových auditov vykonaných počas rozpočtového roka,
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 jasné vymedzenie jednotky vzorky, ktorá sa použila,

 výsledky auditov záporných platieb vrátane existencie akýchkoľvek priebežných alebo

záverečných platieb vo vzorke, v ktorej boli zúčtované zálohové platby vykázané Európskej

komisií v účtovných závierkach v predchádzajúcich rokoch,

 jasné uvedenie miery uistenia v súlade so vzorom vymedzeným v prílohe k nariadeniu (EÚ)

2018/1291 zo 16. mája 2018.

Komisia to považuje za dostatočné. 

Vykazovanie externe zadávanej audítorskej činnosti si však ešte vyžaduje ďalšie zlepšenie. Táto 

skutočnosť bola oznámená luxemburským orgánom v rámci postupu schválenia účtov za RR 2020 

7.13 Komisia sa domnieva, že zistené nedostatky nemali vplyv na závery orgánov auditu. 

Rámček 7.6 Nedostatky v práci orgánov auditu. 

Proces výberu projektov nebol riadne skontrolovaný. (Luxembursko).

Orgán auditu aktualizoval svoj kontrolný zoznam o osobitnú časť, ktorá sa venuje výberovým

procesom. Toto sa preskúmalo v rámci postupu schválenia účtov za RR 2020, ktorý bol vykonaný

v roku 2021, t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020:

Nedostatočné testovanie oprávnenosti výdavkov. (Luxembursko).

Na túto otázku sa nadviazalo v rámci postupov schválenia účtov za RR 2020, ktoré boli vykonané

v roku 2021, t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020: Zistilo sa, že orgán auditu

aktualizoval kontrolný zoznam, ktorý slúži na kontrolu oprávnenosti výdavkov a na zabezpečenie

toho, aby príslušný zodpovedný orgán nahlásil všetky odchýlky s cieľom prijať opatrenia.

Audítorský záznam (audit trail) alebo zdokumentovanie audítorskej práce neboli dostatočné.

(Španielsko, Luxembursko, Rakúsko a Fínsko)

Komisia sa domnieva, že tieto zistenia odhaľujú ojedinelé nedostatky v dokumentácii osobitných kontrol

a/alebo auditov. Okrem toho tieto ojedinelé prípady nijako nespochybňujú audítorskú prácu vykonanú

orgánmi auditu, ani spoľahlivosť ich záverov, čo potvrdil aj samotný Európsky dvor audítorov.

GR HOME v reakcii na predchádzajúce zistenia a odporúčania Európskeho dvora audítorov

(vyhlásenie o vierohodnosti za rok 2019) navyše poskytlo orgánom auditu pre fondy GR HOME

„Diskusný dokument o audítorskej dokumentácii – osvedčené postupy od audítorov pre audítorov“.

Tento dokument je výsledkom pracovnej skupiny audítorských útvarov Komisie vykonávajúcich

zdieľané riadenie a vnútroštátnych orgánov auditu členských štátov, ktorých cieľom je identifikovať

a rozvíjať osvedčené postupy na zlepšenie dokumentácie ich audítorskej práce.

Odhalené neoprávnené náklady neboli vždy vykázané. (Luxembursko).

Na problematiku vykázaných neoprávnených nákladov sa nadviazalo v rámci postupov schválenia

účtov za RR 2020, ktoré boli vykonané v roku 2021, t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za

rok 2020. Zistilo sa, že orgán auditu aktualizoval kontrolný zoznam, ktorý slúži na kontrolu

oprávnenosti výdavkov a na zabezpečenie toho, aby príslušný zodpovedný orgán nahlásil všetky

odchýlky s cieľom prijať opatrenia.
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Niektoré otázky súvisiace s verejným obstarávaním boli nesprávne kvalifikované. (Fínsko)

Komisia pokračuje v monitorovaní postupov verejného obstarávania v rámci prebiehajúceho auditu

vo Fínsku.

Nedostatočné preskúmanie externe zadávanej audítorskej činnosti. (Luxembursko).

Komisia sa domnieva, že tento bod nemá žiadny vplyv na uistenie poskytované zo strany OA.

Zaznamenali sme však zlepšenie vo výročnej kontrolnej správe za RR 2020 (vykonaná v roku 2021,

t. j. mimo rámca vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2020). Pred dokončením výročnej kontrolnej

správy za RR 2020 orgán auditu usporiadal záverečné stretnutie s poskytovateľom služieb s cieľom

posúdiť kvalitu vykonanej práce a umožniť poskytovateľovi služieb poskytnúť orgánu auditu

akékoľvek špecifické pracovné alebo iné dokumenty.

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Odporúčanie 7.1 – Oprávnenosť nákladov na projekt v rámci ESI 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia je odhodlaná dôkladne kontrolovať oprávnenosť nákladov predkladaných prijímateľmi 

v rámci opatrení ESI. Treba uviesť, že hĺbkové kontroly sú súčasťou ex ante kontrol a systému 

vnútornej kontroly. Pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania a príslušnú dokumentáciu, kontrolujú 

sa na základe vzorky počas ex post auditov. 

Odporúčanie 7.2 – Dokumentácia v prípadoch, keď je financovanie založené na štandardných 

jednotkových nákladoch 

Komisia toto odporúčanie prijíma a považuje ho za už vykonané. 

Komisia 28. apríla 2021 prijala revidované usmernenia týkajúce sa zjednodušených možností 

vykazovania nákladov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Hoci sa tieto usmernenia uplatňujú najmä na fondy EŠIF, ich zásady sa prenášajú do programového obdobia 

2021 – 2027, v ktorom sa budú (podľa NSU) uplatňovať rovnako aj na spravované fondy GR HOME. 

V tejto súvislosti dostali orgány členských štátov 27. 5. 2021 aktualizované usmernenia prostredníctvom 

expertnej skupiny pre NSU (EGESIF). Vzhľadom na nadchádzajúce obdobie 2021 – 2027 sa táto skupina 

rozšírila tak, aby zahŕňala aj orgány členských štátov zodpovedné za fondy GR HOME. 

Komisia bude tiež informovať orgány členských štátov o aktualizovaných usmerneniach a pripomenie 

im dôležitosť toho, aby zabezpečili súlad s podmienkami zjednodušených možností vykazovania 

nákladov v rámci rozsahu overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020 

„PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020  – KAPITOLA 8 – GLOBÁLNA 

EURÓPA“ 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Rámček 8.2: 

- Dodávky, ktoré sa nepoužili na financované opatrenie

Komisia by chcela zdôrazniť úsilie vynakladané na zabezpečenie prístupu utečencov k základným 

zdravotníckym službám v súvislosti s nestálosťou prevládajúcou v prijímajúcej krajine na začiatku 

realizácie projektu. Táto súvislosť výrazne ovplyvnila operácie projektu. 

Vakcíny podané počas prvého roka boli poskytované zo systému skladovania a distribúcie príjemcu, 

čo umožnilo očkovať deti od začiatku opatrenia. Bolo to v súlade s prílohou I k osobitným 

podmienkam dohody o grante – Činnosť 1.5 Zlepšovanie imunizačných služieb. Grant bol 

pokračovaním už prebiehajúceho rozšíreného imunizačného programu. 

Príjemca poskytol Komisii dôkaz, že cieľovej skupine bola podávaná vakcína rovnakého druhu. Počet 

zvyšných vakcín je nižší než 1 % počtu obstaraných vakcín. 

Príjemca sa zaviazal podať správu o využití zostávajúcich vakcín financovaných EÚ. 

- Neoprávnené náklady v žiadosti o preplatenie nákladov

Komisia ani príjemca neoprávnene nevyplatili žiadne finančné prostriedky. Došlo k dvojitému 

zúčtovaniu jednej sumy a k zúčtovaniu inej sumy, ku ktorej v systéme účtovníctva Komisie zatiaľ 

neboli zaznamenané žiadne výdavky. Konečná suma, ktorá sa uhradí z rozpočtu EÚ, sa určí so 

záverečnou platbou. 

Boli vykonané nápravné opatrenia: 

– neoprávnene zúčtované sumy, „nezúčtované“,

– dohoda bola zahrnutá do ročného plánu kontroly a pred záverečnou platbou vykonajú dodatočné

overovanie nezávislí audítori,

– usmernenie poskytnuté príjemcovi k príprave finančných správ,

– odborná príprava v oblasti zúčtovania pre zamestnancov delegácie EÚ,

– kontrolné zoznamy upravované tak, aby sa týkali vzniknutých problémov.

Rámček 8.3: 

- Rozdeľovanie spoločných nákladov nebolo založené na skutočne vzniknutých

výdavkoch
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Komisia súhlasí, že spoločné náklady sa musia vykazovať na základe skutočných, a nie rozpočtových 

nákladov. Na základe tejto zásady bola metodika používaná na vykazovanie spoločných nákladov 

posudzovaná koncom roka 2020 v rámci ex ante posudzovania, ktoré podstúpili všetky organizácie 

pre získanie osvedčenia partnera Komisie v oblasti humanitárnej pomoci na roky 2021 – 2027. 

Overovanie spoločných nákladov patrí aj do rozsahu pôsobnosti ex post kontrol a auditov Komisie. 

8.11 Komisia by chcela zdôrazniť, že každé zo štyroch kritérií oprávnenosti sa dôkladne posudzuje vo 

fázach návrhu aj vyplácania v súlade s článkom 236 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ 

a podľa príslušného usmernenia uvedeného v usmerneniach k rozpočtovej podpore z roku 2017. 

Komisia okrem toho zastáva názor, že rozpočtová podpora zlepšuje povinnosť zodpovedať sa 

a pomáha pri riešení problému korupcie tým, že sa zameriava na pokrok v riadení verejných financií 

a v transparentnosti a dohľade v rozpočtovej oblasti. Finančné prostriedky poskytované 

prostredníctvom rozpočtovej podpory sa stávajú súčasťou štátneho rozpočtu, a preto podliehajú 

externému auditu a parlamentnej kontrole. 

8.13 Komisia by chcela objasniť, že keď sa uplatňuje konceptuálny prístup, Komisia nemá zákonnú 

povinnosť osobitne ho monitorovať a v jeho monitorovaní nevidí pridanú hodnotu. 

8.14 Komisia by chcela zdôrazniť, že platia zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu 

k dokumentom. Komisia bude naďalej upriamovať pozornosť partnerských organizácií na potrebu 

poskytovať Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné informácie. 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A ĎALŠIE MECHANIZMY RIADENIA 

Výročná správa o činnosti FPI 

8.18 Posúdenie pilierov misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) zostáva prioritou 

Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky (FPI). 

Aktuálny stav dvoch misií SBOP, v prípade ktorých sa zatiaľ posúdenie pilierov nevykonalo, na konci 

roka 2020 je: 

1. EUBAM Líbya: FPI v súčasnosti analyzuje návrh správy o posúdení pilierov prijatý od

externého audítora 28. mája 2021. Návrh správy obsahuje záver, že misia je plne v súlade

s požiadavkami.

2. EUAM Stredoafrická republika: Misia bola plne nasadená iba v auguste 2020 a ešte nie je

pripravená na posúdenie pilierov. FPI bude hodnotiť stav pripravenosti misie na jeseň

s cieľom rozhodnúť o vhodnom načasovaní posúdenia pilierov.

Štúdia o zvyškovej chybovosti GR NEAR za rok 2020 

8.19 Štúdia o zvyškovej chybovosti je dôležitým prvkom, na ktorom generálny riaditeľ zakladá 

vyhlásenie o vierohodnosti, ale nie je to jediný zdroj uistenia. Generálne riaditeľstvo pre európsku 

susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) má komplexný rámec vnútornej kontroly 

a stratégiu kontroly pokrývajúce celý cyklus vykonávania. Ako opisuje vo svojej výročnej správe 

o činnosti, všetky prvky rámca kontroly slúžia ako základ pre uistenie.

8.21 Komisia nekvalifikuje a nikdy nekvalifikovala štúdiu o zvyškovej chybovosti ako zákazku na 

uisťovacie služby ani audit. Štúdia slúži osobitnému účelu a je postavená na osobitnej metodike. 
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Uvádza sa to v štúdii o zvyškovej chybovosti a vo výročnej správe o činnosti GR NEAR, ktorá 

pravdivým a verným spôsobom poskytuje úplné informácie o riadení. Komisia nezastáva názor, že 

štúdia podlieha obmedzeniam, ktoré môžu viesť k podhodnoteniu chýb. 

8.22 Komisia zastáva názor, že zvyšková chybovosť je vhodná na daný účel a je vysoko 

reprezentatívna. Pravdepodobnosť výberu dohody uzavretej v príslušnom období je priamo úmerná 

jej hodnote. 

Účelom zvyškovej chybovosti je poskytnúť reprezentatívnu chybovosť pre celý súbor GR. 

Stratifikácia by k tomuto výsledku neviedla. 

Transakcie rozpočtovej podpory predstavovali z celkového počtu 375 transakcií obsiahnutých 

v štúdii o zvyškovej chybovosti 45 transakcií. Chybovosť nie je funkciou hodnoty transakcie. 

Metodika na určenie zvyškovej chybovosti zahŕňa projekciu chybovosti do celkovej chybovosti a táto 

projekcia je nezávislá od hodnoty transakcie. Chybovosť v rámci transakcie s nízkou hodnotou má 

rovnaký vplyv ako chyba v transakcii s vysokou hodnotou. 

Aj keď v rámci transakcií rozpočtovej podpory sa zistené chyby vyskytovali v porovnaní s inými 

druhmi zmlúv v štúdiách o zvyškovej chybovosti GR NEAR (alebo GR INTPA) zriedkavejšie, takéto 

chyby boli zistené a oznámené. Vzhľadom na hodnotu transakcií rozpočtovej podpory (zvyčajne 

v desiatkach miliónov) môžu mať takéto chyby značný vplyv na chybovosť GR. 

Vylúčenie viac ako 25 % súboru uzavretých zmlúv GR NEAR zo štúdie o zvyškovej chybovosti by 

preto bolo neodôvodnené a mohlo by potenciálne prispieť k podhodnoteniu chybovosti. 

8.23 Počet grantov zahrnutých do štúdie o zvyškovej chybovosti sa zvýšil v reakcii na odporúčanie 

Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe za rok 2017. 

Komisia zastáva názor, že táto dodatočná vzorka v súvislosti s grantmi bola vhodnou a primeranou 

reakciou, ktorá odráža vysoké riziko spojené s grantmi. 

Zvyšková chybovosť zahŕňa dodatočnú vzorku v súvislosti s grantmi, ktorej účelom je poskytnúť 

Komisii podporné informácie, ktoré dopĺňajú informácie týkajúce sa grantov poskytnuté hlavnou 

vzorkou. Toto poskytuje možnosť rozhodnúť sa, či je v súvislosti s grantmi potrebná výhrada. 

Dodatočná vzorka 96 intervalov vzorky (predstavujúca 1/3 celého súboru v rámci štúdie o zvyškovej 

chybovosti) túto požiadavku spĺňa. Vyšší stupeň spoľahlivosti by si vyžadoval oveľa väčšiu vzorku 

(ďalších 88 transakcií pre stupeň spoľahlivosti 95 %). To by neprispelo podstatným spôsobom 

k základnému cieľu, ktorý sa dosahuje zaradením dodatočnej vzorky v súvislosti s grantmi, konkrétne 

podpory zistení v rámci základnej vzorky. Súčasný prístup reaguje na kľúčové priority získavania 

uistenia a zabezpečenia nákladovej efektívnosti kontrol. 

8.24 Komisia zastáva názor, že je potrebné sa vyhýbať prílišnému spoliehaniu sa na kontrolné 

práce iných audítorov a že v prípade štúdie o zvyškovej chybovosti za rok 2020 k takémuto 

prílišnému spoliehaniu sa nedošlo. Celková úroveň spoliehania sa skutočne klesla od roku 2019 do 

roku 2020 o 2 percentuálne body. 

Spoliehanie sa v plnom rozsahu  je možné iba v prípade práce vykonávanej kvalifikovanými 

audítormi na základe rámcovej zmluvy o audite podpísanej s Komisiou alebo práce vykonávanej 

Európskym dvorom audítorov. Percentuálny podiel prípadov spoliehania sa v plnom rozsahu klesol 

v roku 2020 na 13 %. 

Existujú dva druhy spoliehania sa: čiastočné spoliehanie sa a spoliehanie sa v plnom rozsahu. 

Spoliehanie sa v plnom rozsahu pri konkrétnej transakcii znamená, že sa nevyžaduje žiadne testovanie 

vecnej správnosti transakcie. Všetky ostatné postupy sa však naďalej uplatňujú (zosúhlasenie medzi 

zúčtovanými a vyplatenými sumami, príkaz na ďalší postup/vymáhanie a prvá úroveň verejného 

obstarávania, ak je to možné). Testy vykonávané v prípade čiastočného spoliehania sa sú 
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rozsiahlejšie a zahŕňajú testovanie vecnej správnosti, ktoré musí dosiahnuť minimálnu úroveň krytia, 

s cieľom zistiť akúkoľvek chybu, ak je to možné. 

Ak sa neuplatní spoliehanie sa na kontrolnú prácu iných audítorov, ktorá sa považuje za spoľahlivú, 

príjemca sa tým podrobuje dvom auditom/overeniam v prípade tej istej transakcie. 

Kontrolná práca vykonávaná iba Komisiou v žiadnom prípade nebude dostatočná na odôvodnenie 

spoliehania sa. 

Skúmajú sa správy z takej predchádzajúcej kontrolnej práce a zohľadňujú sa ako súčasť celkového 

prostredia kontroly, ale nie je možné založiť spoliehanie sa výlučne na takej kontrolnej práci. 

Menšia veľkosť vzorky nie je dôležitá pre percentuálnu hodnotu spoliehania sa. Výpočet 

predstavuje počet prípadov/počet transakcií. 

8.25 Komisia poznamenáva, že: 

- obmedzenie nie je špecifické pre štúdiu o zvyškovej chybovosti, vychádza zo zastrešujúcej

rámcovej dohody medzi organizáciami OSN a Európskou komisiou,

- keď dodávateľ nemá prístup k potrebnej dokumentácii, vznikajú chyby.

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa požaduje, aby subjekty poverené uplatňovaním finančných 

prostriedkov EÚ v rámci nepriameho riadenia preukázali úroveň finančného riadenia a ochrany 

finančných záujmov EÚ rovnocennú s úrovňou Komisie. Overuje sa to vykonaním ex ante posúdenia 

pilierov daného subjektu. 

Pokiaľ ide o spoliehanie sa a medzinárodné organizácie, údaje ukazujú, že kontroly sa vykonávajú. 

V skutočnosti bolo vybraných 43 transakcií, kde sa uplatnila finančná a administratívna 

rámcová dohoda (FAFA). Z týchto transakcií dodávateľ uplatnil spoliehanie sa v plnom rozsahu 

v 18 prípadoch, čiastočné spoliehanie sa v 6 prípadoch a v zostávajúcich 19 prípadoch sa nespoľahol 

na inú kontrolnú prácu. V 17 prípadoch bola zistená chyba. 

Pri spoliehaní sa na predchádzajúcu kontrolnú prácu v plnom rozsahu dodávateľ preskúma zistenia, 

a ak chybu nelokalizoval audítor a/alebo nebola napravená s príslušným odôvodnením delegáciou EÚ, 

vzniká konceptuálna chyba, v rámci ktorej sa extrapolujú zistenia predchádzajúcej kontrolnej práce na 

časť súboru, ktorá nebola súčasťou vzorky. Ak dodávateľ uplatní čiastočné spoliehanie sa na 

predchádzajúcu kontrolnú prácu, popri testovaní vecnej správnosti vykoná rovnaký postup, ako bolo 

uvedené. 

8.26 Komisia nepovažuje odhady za „významný faktor, ktorý skresľuje zvyškovú chybovosť“. Ako 

Komisia uviedla už v roku 2019, odhady sú mimoriadne zriedkavé: dva v roku 2018, žiadny v roku 

2019 a iba jeden čiastočný odhad v roku 2020. Takže tri z 1 144 údajov v troch štúdiách o zvyškovej 

chybovosti boli odhady. Jediný (čiastočný) odhad oznámený v roku 2020 sa vykonal v dôsledku 

nehody, ktorá zničila archív príjemcu. Dokumenty poskytnuté príjemcom obsahovali fakty, ktoré boli 

známe aj delegácii EÚ. 

Rozhodnutie odhadnúť chybu nie je založené na jednoduchom prípade neposkytnutia dokumentácie 

(to spôsobí zistenú chybu). Odhad sa robí iba v prípadoch, keď sú splnené a riadne zdokumentované 

osobitné okolnosti opísané v príručke k zvyškovej chybovosti, ktoré si nevyžadujú široký priestor. 

Pripomienka týkajúca sa rizikovej prirážky bola už uvedená vo výročnej správe za rok 2019 pri 

odpovediach Európskeho rozvojového fondu a Komisie. Rizikovú prirážku prijali GR NEAR aj 

GR INTPA na zlepšenie ustanovení o odhade v rámci metodiky na určenie zvyškovej chybovosti. 

Riziková prirážka 5 % predstavuje vysoko prudenciálny prístup určený na zabezpečenie toho, 

aby sa chybovosť nepodhodnocovala. 
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8.27 V štúdiách o zvyškovej chybovosti je vždy určitá úroveň výmen. Počet výmen v štúdii 

o zvyškovej chybovosti za rok 2020 bol vyšší v dôsledku zahrnutia nových transakcií. V prípade

výmen bola dodržiavaná metodika na určenie zvyškovej chybovosti a okolnosti odôvodnili výmeny.

Komisia sa bude v budúcnosti usilovať o udržiavanie počtu výmen na minime. Komisia nemá dôvod

domnievať sa, že výmeny mali vplyv na výpočet chybovosti v rámci štúdie o zvyškovej chybovosti

za rok 2020.

8.28 Komisia je pripravená zvážiť zavedenie zmien do metodiky na určenie zvyškovej chybovosti 

alebo referenčných podmienok, formalizovať dodávateľove oznamovanie podozrení z podvodu 

Komisii. V niekoľkých prípadoch veľkých nezrovnalostí alebo nedodržania predpisov, ktoré mohli 

naznačovať prítomnosť podvodu, ich dodávateľ oznámil Komisii, ktorá prijala primerané opatrenia 

vrátane oznámenia Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ak to bolo oprávnené. 

Pravidelné stretnutia (spravidla každý týždeň) dodávateľa a Komisie umožňujú dodávateľovi podávať 

správy o pokroku dosiahnutom vo svojej kontrolnej činnosti a o akýchkoľvek problémoch 

vzniknutých pri kontakte s príjemcami vrátane podvodu. 

Všetky osoby pracujúce pre dodávateľa majú povinnosť podávať správy o podozreniach z podvodu 

podľa predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Odporúčania 

8.31 Pokiaľ ide o odporúčanie hodnotené Európskym dvorom audítorov ako nevykonané, Komisia 

vo svojej odpovedi na toto odporúčanie uviedla, že „spolu so zmluvným dodávateľom RER preskúma 

spôsoby, ako rozložiť súbor RER a súčasne zohľadniť potrebu zachovania riadnej a reprezentatívnej 

vzorky“. Ako je podrobnejšie opísané v oddiele 8.22, metodika výberu vzorky je vypracovaná tak, 

aby sa zabezpečilo, že výsledky štúdie o zvyškovej chybovosti sa dajú považovať za reprezentatívne 

pre všetky uzavreté zmluvy GR NEAR. Pravdepodobnosť výberu dohody uzavretej v príslušnom 

období je priamo úmerná jej hodnote. Rozložená vzorka založená na riziku by znížila 

reprezentatívnosť vzorky. 

Odporúčanie 8.1 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia bude naďalej upriamovať pozornosť partnerských organizácií na potrebu poskytovať 

Európskemu dvoru audítorov dokumenty alebo informácie nevyhnutné na plnenie jeho úlohy. Pozri aj 

odpoveď Komisie na bod 8.14. 

Odporúčanie 8.2 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Od roku 2021 je povinnosť rozdeľovať spoločné náklady na základe skutočných, a nie rozpočtových 

nákladov súčasťou rozsahu pôsobnosti ex ante posudzovania, ktoré musí každá organizácia 

absolvovať pred udelením osvedčenia partnera Komisie v oblasti humanitárnej pomoci. 

Okrem tohto ex ante posudzovania Komisia v súčasnosti pripravuje usmernenie k oprávnenosti 

grantov humanitárnej pomoci. Napokon, oprávnenosť spoločných nákladov patrí do rozsahu 

pôsobnosti ex post kontrol a auditov Komisie. 

Odporúčanie 8.3 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 
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Komisia posúdi možnosť zavedenia referencie do metodiky na určenie zvyškovej chybovosti alebo 

referenčných podmienok s cieľom formalizovať oznamovanie podozrenia na riziká podvodu Komisii 

na primeranej úrovni. 
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SK PE 694.160/BUR/ANN.1

Príloha 1

ODPOVEĎ NA PRIPOMIENKY DVORA AUDÍTOROV: ROK 2020

PRIPOMIENKY DVORA AUDÍTOROV
TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

ODPOVEDE PARLAMENTU

Pripomienky k vzorke transakcií

9.8. Zistili sme chyby v dvoch platbách vykonaných Európskym parlamentom. Jedna sa týkala preplatku za služby IT spôsobené nesprávnym

uplatnením zmluvných podmienok. Druhá sa týkala nesprávnej výplaty diét poslancovi po chybe v prezenčnej listine. Zistili sme, že zavedený systém

kontroly nezabránil takýmto chybám, ani ich neodhalil, ale Parlament v súčasnosti pracuje na novom systéme na jeho zlepšenie.

Parlament berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov a v súvislosti s otázkou diét odkazuje na odpoveď na odporúčanie 1.

Záver a odporúčania

Odporúčanie 9.1 (Európsky parlament):

Parlament by mal vykonať potrebné zmeny, aby sa zabezpečilo, že bude vyplácať denné diéty len poslancom, ktorí majú na ne nárok (pozri bod 9.8).

Časový rámec: do konca roka 2022
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Parlament akceptuje toto odporúčanie. V roku 2019 Parlament spustil projekt automatizácie registrácie účasti pomocou biometrickej technológie v

centrálnej prezenčnej listine a v rokovacej sále. Touto technológiou by sa odstránili chyby a zabezpečilo by sa, že len poslanci EP, ktorí majú nárok na

denné diéty, ich skutočne dostanú. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 mal projekt mierne oneskorenie.  Administratíva Parlamentu na základe

poverenia Predsedníctva podpísala zmluvu o tomto projekte na konci roka 2020. Okrem toho kontrolór údajov Parlamentu v súčasnosti posudzuje

odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov doručené koncom marca 2021.

Prílohy

Príloha 9.2 Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich odporúčaní

Odporúčanie 2:

Počas ďalšej revízie pravidiel, ktoré upravujú prijímanie skupín návštevníkov, Európsky parlament posilní postup predkladania vyhlásení o výdavkoch

tým, že od skupín sa bude vyžadovať, aby spolu so žiadosťami o úhradu nákladov predložili aj podpornú dokumentáciu.

Útvar pre vnútorný audit vypracoval začiatkom roka 2021 svoju záverečnú správu o audite skupín návštevníkov, ktorá obsahuje akčný plán, v ktorom

sa požaduje predloženie návrhu na revíziu pravidiel, ktorými sa riadia skupiny návštevníkov generálnemu tajomníkovi, na prijatie Predsedníctvom. V

súčasnosti sa prijímajú opatrenia na prípravu revízie pravidiel týkajúcich sa skupín návštevníkov. Odporúčanie Dvora audítorov sa začlení do návrhu

na revíziu pravidiel.
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SK SK 

ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020 

“PRÍSPEVOK K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2020 – KAPITOLA 9 – 

ADMINISTRATÍVA” 

ÚVOD 

9.1. Komisia víta všeobecný záver Európskeho dvora audítorov („ďalej ako „EDA“), že miera 

chybovosti vo výdavkoch v okruhu „Administratíva“ nebola významná. Komisia vykoná v náležitých 

prípadoch kontrolu prijatia opatrení v nadväznosti na problémy zistené EDA. Pokiaľ ide o rodinné 

prídavky prijaté z iných zdrojov, Komisia posilnila vykonávané kontroly; zároveň zlepšila používanú 

platformu a komunikáciu adresovanú zamestnancom. 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

9.9. Pokiaľ ide o náklady na softvérové licencie, Komisia vyrokovala s predajcom softvéru dohodu 

o paušálnej sume. Komisia uhradila sumu, ktorá bola vyrokovaná a dohodnutá s predajcom softvéru.

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

9.17. Problém rodinných prídavkov má mimoriadne komplexný charakter a nespadá výlučne do 

právomoci Komisie: vnútroštátne rodinné prídavky závisia od čoraz komplexnejších a rozmanitejších 

rodinných pomerov, v niektorých prípadoch aj od stropu rodinných príjmov či dokonca od konkrétnej 

situácie detí. 

Dôležité organizačné zmeny nedávno nastali v Belgicku (čo zodpovedá 80 % zamestnancov, ktorí by 

mohli prípadne poberať vnútroštátne prídavky), keď došlo k presunu právomocí v oblasti rodinných 

prídavkov z federálnej úrovne na komunity a regióny, pričom sa prihliada na bydlisko dieťaťa, 

rozličné sumy v závislosti od dátumu narodenia detí atď. S cieľom obmedziť účinok týchto zmien 

posilnila Komisia vykonávané kontroly; zároveň zlepšila používanú platformu a komunikáciu 

adresovanú zamestnancom. 

Odporúčanie 9.2 – Komisia 

Komisia prijíma odporúčanie a v tejto súvislosti už prijala potrebné opatrenia, aby povzbudila 

zamestnancov k plneniu si povinností, a to:  

 zlepšením IT nástroja SYSPER na zaznamenávanie vyhlásení;

 systematickým informovaním zamestnancov o ich povinnosti aktualizovať svoje osobné

údaje, a to počas komunikácie s Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

v súvislosti s rodinnými prídavkami alebo prostredníctvom informačných bulletinov

pravidelne zasielaných všetkým zamestnancom.

Komisia zároveň posilnila príslušný tím zodpovedný za prídavky prijímané z iných zdrojov, a to tak, 

aby okrem iného vykonával pravidelné kontroly na základe zoznamov vyextrahovaných z interných 

databáz s cieľom zamerať sa na/identifikovať všetky súbory, ktoré nie sú aktuálne, resp. v prípade 

ktorých ešte nebolo predložené príslušné vyhlásenie. 
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Úvod 
01 V tejto výročnej správe sú uvedené naše zistenia týkajúce sa 8., 9., 10. 
a 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF). V rámčeku 1 sa nachádza prehľad činností 
a výdavkov v tejto oblasti v roku 2020. 

Rámček 1 

Európske rozvojové fondy – finančný prehľad za rok 2020 

 

6 
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3 038 
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1 173 

28 

0 1 000 2 000 3 000 4 000

9.

10.

11.

(v mil. EUR)

ERF

Platby z Európskych rozvojových fondov (ERF) podľa rozpočtového riadku a typu

Rozpočtová podporaProjekty

Administratíva
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(*) V súlade s harmonizovanou definíciou príslušných transakcií (podrobnosti pozri v prílohe 1.1 
výročnej správy EDA o plnení rozpočtu za rok 2020, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účtovná závierka 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2020. 

Stručný opis Európskych rozvojových fondov 

02 ERF boli od roku 1959 hlavným nástrojom poskytovania pomoci Európskej únie
(EÚ) na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským a tichomorským (AKT) štátom 
a zámorským krajinám a územiam (ZKÚ) do konca roka 2020. Dohoda o partnerstve, 
podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 na obdobie 20 rokov („dohoda z Cotonou“), bola 
rámcom pre vzťahy EÚ s krajinami AKT a ZKÚ1. Hlavným cieľom dohody bolo 
zmiernenie a napokon odstránenie chudoby. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027, pomoc na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským 
a tichomorským (AKT) štátom je začlenená do Nástroja susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a pomoc na rozvojovú spoluprácu zámorským 
krajinám a územiam (ZKÚ) do rozhodnutia o pridružení zámoria. 8., 9., 10. a 11. ERF 
však nebudú začlenené do všeobecného rozpočtu EÚ a budú sa naďalej vykonávať a až 
do ich ukončenia vykazovať samostatne. 

1 Ustanovenia dohody z Cotonou boli predĺžené do 30. novembra 2021. 

priebežné …
priebežné platby/

záverečné platby 1 640

platby v rámci predbežného 
financovania (*) 2 165

príspevky 
do trustového 

fondu 800

zúčtovanie predbežného 
financovania (*) 1 927

úhrady z trustového 
fondu 414

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Kontrolovaný
súbor
3 981

Platby
4 605

(v mil. EUR)

Platby z ERF a kontrolovaný súbor
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03 ERF majú špecifický charakter: 

a) príspevky členských štátov sú založené na kvótach alebo „kľúčoch určujúcich 
výšku príspevku“, ktoré stanovujú vlády členských štátov zasadajúcich v Rade 
Európskej únie; 

b) spravuje ich Komisia, mimo rámca všeobecného rozpočtu EÚ, a Európska 
investičná banka (EIB); 

c) z dôvodu medzivládnej povahy ERF má Európsky parlament obmedzenejší vplyv 
na ich fungovanie ako pri nástrojoch rozvojovej spolupráce financovaných 
zo všeobecného rozpočtu EÚ konkrétne v tom, že nezasahuje do stanovovania 
a prideľovania zdrojov ERF. Európsky parlament je však orgánom udeľujúcim 
absolutórium, s výnimkou investičného nástroja, ktorý riadi EIB, a preto nespadá 
do rozsahu nášho auditu2 3. 

d) na ERF sa nevzťahuje zásada ročnej platnosti rozpočtu: dohody o ERF sa zvyčajne 
uzatvárajú na záväzné obdobie piatich až siedmich rokov a platby možno uhrádzať 
v priebehu omnoho dlhšieho obdobia. 

04 ERF spravuje takmer výhradne4 Generálne riaditeľstvo Komisie pre medzinárodné 
partnerstvá (GR INTPA), predtým Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu 
a rozvoj (GR DEVCO)5. 

05 Výdavky, ktorými sa zaoberá táto správa, sú vynakladané v 79 krajinách 
prostredníctvom rôznych metód, ako sú zákazky na práce, tovar alebo služby, granty, 
rozpočtová podpora, dohody o delegovaní a príspevku a programové odhady (pozri 
prílohu II). 

                                                      
2 Pozri články 43, 48 – 50 a 58 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (Ú. v. EÚ L 58, 
3.3.2015, s. 17). 

3 V trojstrannej dohode uzatvorenej v roku 2012 medzi EIB, Komisiou a EDA (článok 134 
nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na 10. ERF (Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1), sa stanovujú pravidlá na vykonávanie 
auditu týchto operácií Európskym dvorom audítorov (EDA). 

4 S výnimkou 1,44 % výdavkov ERF za rok 2020, ktoré spravuje Generálne riaditeľstvo 
pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (GR ECHO). 

5 GR DEVCO sa stalo GR INTPA v januári 2021. 
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Kapitola I – Finančné plnenie 8., 9., 10. 
a 11. ERF 
06 Výška rozpočtových prostriedkov v 8. ERF (1995 – 2000) bola 12,8 mld. EUR, 
v 9. ERF (2000 – 2007) 13,8 mld. EUR a v 10. ERF (2008 – 2013) 22,7 mld. EUR. 

07 Interná dohoda, na základe ktorej sa zriaďuje 11. ERF6 (2015 – 2020), nadobudla 
účinnosť 1. marca 2015. Od roku 2013 do roku 2015 boli finančné prostriedky viazané 
prostredníctvom preklenovacieho nástroja, aby sa zabezpečila kontinuita, kým nebude 
ratifikovaný 11. ERF. Celková výška prostriedkov v 11. ERF je 30,5 mld. EUR, z ktorých 
suma vo výške 29,1 mld. EUR je pridelená krajinám AKT a suma vo výške 364,5 mil. EUR 
ZKÚ, pričom administratívne náklady predstavujú 1,1 mld. EUR. 

08 Rámček 2 znázorňuje použitie prostriedkov ERF v roku 2020, ako aj kumulatívne 
v prípade 8., 9., 10. a 11. ERF. 

 

                                                      
6 Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1. 
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Rámček 2 

Využívanie zdrojov ERF k 31. decembru 2020* 
(v mil. EUR) 

 
 Stav na konci roku 2019  Plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2020 (čisté sumy)6  Stav na konci roku 2020 

 

Celková 
suma 

Miera 
plnenia2 

 8. ERF3 9. ERF3 10. ERF 11. ERF3 Celková 
suma 

 8. ERF 9. ERF 10. ERF 11. ERF Celková 
suma 

Miera 
plnenia2  

A – ZDROJE1  76 764   -2 -69 -368 123 -316  10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
         
B – VYUŽITIE  

               

1. Rámcové záväzky4  73 309 95,5 %  0 -68 -110 2 798 2 620  10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Individuálne záväzky5  67 683 88,2 %  0 -48 256 3 413 3 621  10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Platby  57 414 74,8 %  0 6 360 4 239 4 605  10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 %  
C – Neuhradené záväzky (B1-B3)  15 896 20,7 %    0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 %  
D – Disponibilný zostatok (A-B1) 7  3 454 4,5 %    1 12 83 422 518 0,7 %  

* Zaokrúhlené hodnoty. 
1 Vrátane počiatočných pridelených prostriedkov do 8., 9., 10. a 11. ERF, spolufinancovania, úroku, ostatných zdrojov a prevodov z predchádzajúcich ERF. 
2 Ako percento zdrojov. 
3 Záporné sumy zodpovedajú zrušeniu záväzkov. 
4 Rámcové záväzky sa týkajú rozhodnutí o financovaní. 
5 Individuálne záväzky sa vzťahujú na jednotlivé zákazky. 
6 Čisté záväzky po zrušení záväzkov. Čisté platby po spätnom získaní súm. 
7 Disponibilný zostatok zahŕňa „nemobilizovateľnú rezervu“ (nepoužiteľná bez jednomyseľného rozhodnutia Rady) 

Zdroj: EDA na základe konsolidovanej účtovnej závierky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2020. Predložené údaje nezahŕňajú časť ERF, ktorú spravuje EIB. 
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09 GR INTPA si každý rok stanovuje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) v oblasti 
správneho finančného riadenia a efektívneho využívania zdrojov. Z týchto 
ukazovateľov vyplýva, že v roku 2020 GR INTPA napriek ťažkostiam súvisiacim s krízou 
COVID-19 dosiahlo svoje ciele týkajúce sa zníženia starého predbežného financovania 
a nevyčerpaných záväzkov o 35 % a zmlúv s uplynutou platnosťou o 15 %. Bolo to 
výsledkom zlepšenia postupov v posledných rokoch (pozri rámček 3). Oba tieto ciele 
boli stanovené ako celkový cieľ pre celú oblasť zodpovednosti GR INTPA a ako osobitný 
cieľ ERF. 

Rámček 3 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti týkajúce sa znižovania starého 
predbežného financovania, starých nevyčerpaných záväzkov a zmlúv 
s uplynutou platnosťou 

V roku 2020 sa GR INTPA rozhodlo stanoviť nový cieľ (zvýšiť ho z 25 % na 35 %) 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti, pokiaľ ide o zníženie starého predbežného 
financovania a nevyčerpaných záväzkov. V roku 2020 prekročilo tieto ciele 
v prípade obidvoch ukazovateľov: staré predbežné financovanie sa znížilo o viac 
ako polovicu, a to tak v prípade ERF (56 %), ako aj v celej oblasti zodpovednosti 
(55 %). Staré nevyčerpané záväzky sa znížili o 40 % v prípade ERF a o 41 % v celej 
oblasti zodpovednosti GR INTPA. 

GR INTPA takisto dosiahlo svoj cieľ, ktorým je, aby v rámci systému pre ERF (14 %) 
a v celej oblasti jeho zodpovednosti zostalo otvorených najviac 15 % zmlúv 
s uplynutou platnosťou (11 %). Kľúčové ukazovatele výkonnosti pre ERF sa od roku 
2017 neustále zlepšovali (19 % v roku 2017, 17 % v roku 2018 a 15 % v roku 2019) 
v dôsledku nových postupov zavedených v roku 2017. 
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Kapitola II – Vyhlásenie EDA 
o vierohodnosti týkajúce sa ERF 

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti týkajúce sa 8., 9., 10. a 11. ERF 
pre Európsky parlament a Radu – správa nezávislého audítora 

Stanovisko 

I. Kontrolovali sme: 

a) ročnú účtovnú závierku 8., 9., 10. a 11. ERF, ktorá obsahuje súvahu, výkaz 
finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, výkaz zmien čistých aktív 
a správu o finančnom hospodárení a ktorá bola schválená, za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2020; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, ktorých finančné riadenie patrí 
do právomoci Komisie7. 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

II. Zastávame názor, že ročná účtovná závierka 8., 9., 10. a 11. ERF za rok končiaci 
sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú 
situáciu ERF k 31. decembru 2020, ako aj výsledky transakcií, peňažné toky 
a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a účtovnými pravidlami 
vychádzajúcimi z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný 
sektor. 

                                                      

7 V súlade s článkami 43, 48 až 50 a 58 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na 11. ERF, sa toto vyhlásenie o vierohodnosti nevzťahuje na zdroje ERF, ktoré 
spravuje EIB. 
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príjmov  

III. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

Výdavky 

Záporný výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov 

IV. Zastávame názor, že vzhľadom na dôležitosť skutočnosti opísanej v bode 
týkajúcom sa základu pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti 
výdavkov sú výdavky schválené v účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2020 významne ovplyvnené chybami. 

Základ pre vyjadrenie stanoviska 

V. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných 
inštitúcií INTOSAI (ISSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov 
a kódexov sú podrobnejšie opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti 
audítora. Splnili sme tiež požiadavky nezávislosti a etické povinnosti v súlade 
s etickým kódexom účtovných odborníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada 
pre etické štandardy pre účtovníkov. Sme presvedčení, že sme získali dostatočné 
a primerané audítorské dôkazy na vyjadrenie stanoviska. 

Základ pre vyjadrenie záporného výroku k zákonnosti a správnosti výdavkov 

VI. Výdavky zaznamenané v roku 2020 v rámci 8., 9., 10. a 11. ERF sú významne 
ovplyvnené chybami. Náš odhad chybovosti výdavkov schválených v účtovnej 
závierke predstavuje 3,8 %. 

Hlavné záležitosti týkajúce sa auditu 

VII. Hlavnými záležitosťami týkajúcimi sa auditu sú tie, ktoré sme podľa nášho 
odborného úsudku považovali za najvýznamnejšie v rámci nášho auditu finančných 
výkazov za príslušné obdobie. Týmto záležitostiam sme sa venovali v kontexte 
nášho auditu finančných výkazov ako celku, ako aj pri formulovaní nášho 
stanoviska k nim, no k týmto záležitostiam nevyjadrujeme osobitné stanovisko. 
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Časovo rozlíšené náklady 

VIII. Posudzovali sme časovo rozlíšené náklady uvedené v účtovnej závierke, 
ktoré sú vo veľkej miere predmetom odhadu. Na konci roka 2020 Komisia 
odhadovala, že oprávnené výdavky, ktoré vznikli, ale prijímatelia ich ešte 
nevykázali, predstavovali 5 452 mil. EUR (na konci roka 2019: 5 074 mil. EUR). 

IX. Preskúmali sme výpočet týchto odhadov výdavkov budúcich období 
a preverili vzorku 30 jednotlivých zmlúv s cieľom posúdiť riziko nesprávnosti súm 
časového rozlíšenia. Na základe vykonanej práce sme dospeli k záveru, že časovo 
rozlíšené náklady v konečnej účtovnej závierke boli primerané. 

Možný dosah vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na účtovnú 
závierku ERF za rok 2020 

X. Spojené kráľovstvo prestalo byť dňa 1. februára 2020 členským štátom EÚ. 
Po uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu („dohoda 
o vystúpení“) medzi dvoma stranami sa Spojené kráľovstvo zaviazalo, že zostane 
zmluvnou stranou ERF až do uzavretia 11. ERF a všetkých predchádzajúcich 
neuzavretých ERF. Spojené kráľovstvo prevezme rovnaké záväzky ako členské štáty 
podľa vnútornej dohody, ktorou bol 11. ERF zriadený, ako aj záväzky plynúce 
z predchádzajúcich ERF až do ich uzavretia. 

XI. V dohode o vystúpení sa tiež uvádza, že ak sumy z projektov 10. ERF alebo 
predchádzajúcich ERF neboli viazané alebo bola zrušená ich viazanosť k dátumu, 
kedy táto dohoda nadobudne účinnosť, podiel Spojeného kráľovstva na týchto 
sumách nebude znovu použitý. To isté platí o podiele Spojeného kráľovstva 
na finančných prostriedkoch 11. ERF, ktoré nebudú viazané alebo ktorých 
viazanosť bola zrušená po 31. decembri 2020.  

XII. Na základe toho nie je vykázaný žiadny finančný vplyv na účtovnú závierku 
ERF za rok 2020. Dospeli sme k záveru, že účtovná závierka ERF 
k 31. decembru 2020 správne odráža stav procesu vystúpenia k danému dátumu. 

Zodpovednosť vedenia 

XIII. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových 
pravidlách pre 11. ERF vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie ročnej 
účtovnej závierky ERF na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov 
pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Táto 
zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol 
relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Komisia 
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nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 
účtovnej závierky ERF. 

XIV. Pri vyhotovovaní účtovnej závierky ERF je Komisia zodpovedná 
za posúdenie schopnosti ERF zabezpečiť nepretržitosť činnosti, za zverejnenie 
všetkých relevantných záležitostí a za používanie účtovníctva založeného 
na predpoklade nepretržitosti činnosti, ak nezamýšľa účtovnú jednotku zlikvidovať 
alebo ukončiť jej činnosť, alebo nemá inú reálnu možnosť, ako to uskutočniť. 

XV. Komisia zodpovedá za dohľad nad postupom finančného výkazníctva ERF. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky ERF a príslušných transakcií 

XVI. Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke 
ERF nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné transakcie zákonné 
a správne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade 
vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti 
a správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň 
uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite odhalia všetky významné 
nesprávnosti či porušenie pravidiel. Môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo 
chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že by 
jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnili ekonomické rozhodnutia prijaté na základe 
tejto účtovnej závierky ERF. 

XVII. V súlade s ISA a ISSAI počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame kritické myslenie. Rovnako: 

o určujeme a posudzujeme riziká významných nesprávností v účtovnej závierke 
ERF, ako i riziko významného nesúladu príslušných transakcií s požiadavkami 
právneho rámca ERF, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Navrhujeme 
a vykonávame audítorské postupy prijímané v reakcii na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré predstavujú dostatočný a primeraný 
základ na vyjadrenie stanoviska. Prípady významných nesprávností alebo 
porušenia pravidiel vyplývajúce z podvodu sa zisťujú ťažšie ako prípady, ktoré 
vznikli v dôsledku chýb, pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie, 
úmyselné opomenutie, skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútornej 
kontroly. V takýchto prípadoch je preto riziko, že sa neodhalia, vyššie. 

o rozumieme vnútornej kontrole, ktorá je relevantná pre audit, s cieľom 
navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie však na účel vyjadrenia stanoviska 
k účinnosti vnútornej kontroly, 
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o hodnotíme primeranosť účtovných postupov uplatnených vedením 
a primeranosť účtovných odhadov vedenia a súvisiacich zverejnených 
informácií; 

o vyslovujeme záver o tom, či vedenie vhodne uplatnilo účtovníctvo založené 
na predpoklade nepretržitosti činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov o tom, či existuje významná neistota týkajúca sa udalostí alebo 
podmienok, ktoré môžu vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti ERF 
naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto 
významná neistota existuje, sme povinní v našej audítorskej správe upozorniť 
na príslušné informácie zverejnené v účtovnej závierke ERF alebo ak tieto 
informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikované stanovisko. Naše závery 
sa zakladajú na audítorských dôkazoch získaných do dátumu našej správy. 
Budúce udalosti či podmienky však môžu viesť k tomu, že účtovná jednotka 
už nebude ďalej nepretržite pokračovať v činnosti. 

o hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ročnej účtovnej závierky, 
vrátane všetkých zverejnených informácií, a posudzujeme, či ročná účtovná 
závierka verne odráža príslušné transakcie a udalosti. 

XVIII. S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a načasovaní auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane zistení 
o prípadných závažných nedostatkoch vo vnútornej kontrole. 

XIX. V súvislosti s príjmami preverujeme všetky príspevky členských štátov 
a vzorku ďalších druhov príjmových transakcií. 

XX. V súvislosti s výdavkami preverujeme platobné transakcie v okamihu, 
keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje 
na všetky kategórie platieb okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové 
platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytol dôkazy o ich riadnom 
využití a príslušná inštitúcia alebo orgán tieto dôkazy schválili zúčtovaním 
zálohovej platby, k čomu môže dôjsť až v nasledujúcom roku. 

XXI. Zo záležitostí prediskutovaných s Komisiou určíme tie, ktoré boli pre audit 
účtovnej závierky ERF za bežné obdobie najvýznamnejšie, a predstavujú teda 
hlavné záležitosti týkajúce sa auditu. Tieto skutočnosti opisujeme v správe, ak 
zákon alebo právny predpis nezakazuje tieto skutočnosti zverejniť alebo 
keď v mimoriadne ojedinelých prípadoch určíme, že daná skutočnosť by nemala 
byť zverejnená v našej správe, pretože možno reálne predpokladať, že negatívne 
dôsledky tohto kroku prevážia nad výhodami zverejnenia pre verejný záujem. 
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8. júla 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
predseda 

 

Európsky dvor audítorov 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

10 V prílohe 1.1 k výročnej správe EDA o plnení rozpočtu za rok 2020 sa stanovuje 
náš audítorský prístup a metódy, ktoré sa vzťahujú aj na audit ERF. 

11 Naše pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky ERF sú založené na finančných 
výkazoch8 8., 9., 10. a 11. ERF schválených Komisiou9, ktoré sme prijali spolu 
s vyhlásením účtovníka dňa 30. júna 2021. Testovali sme sumy a zverejnené údaje 
a posudzovali sme uplatnené účtovné zásady, ako aj podstatné odhady, ktoré 
uskutočnila Komisia, a celkovú prezentáciu účtovnej závierky. 

12 Na účely auditu správnosti transakcií sme preskúmali vzorku 140 transakcií, ktorá 
je reprezentatívnou vzorkou celého radu výdavkov v rámci ERF. Tvorilo ju 21 platieb 
týkajúcich sa trustového a núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, 102 transakcií 

                                                      
8 Pozri článok 39 nariadenia (EÚ) 2018/1877. 

9 V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách pre ERF; pozri článok 38 
nariadenia (EÚ) 2018/1877. 
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schválených 21 delegáciami EÚ10 a 17 platieb schválených ústredím Komisie11. Celková 
veľkosť vzorky 140 transakcií bola v súlade s naším modelom miery istoty. Ak sme 
v transakciách zistili chyby, analyzovali sme základné príčiny, aby sme identifikovali 
nedostatky. 

13 Za rok 2020 sme preskúmali aj: 

a) príspevky všetkých členských štátov a vzorku ďalších typov príjmových transakcií, 
ako sú príspevky spolufinancovania iných krajín; 

b) niektoré systémy používané v GR INTPA a delegáciách EÚ, a to najmä: i) ex ante 
kontroly vykonané zamestnancami Komisie, externými audítormi (najatými 
Komisiou alebo prijímateľmi) alebo orgánmi dohľadu pred uhradením platieb, ii) 
monitorovanie a dohľad, najmä následnú kontrolu externých auditov a štúdie 
o zvyškovej chybovosti12; 

c) spoľahlivosť informácií o správnosti vo výročnej správe o činnosti (VSČ) GR INTPA, 
jednotnosť metód na odhad súm vystavených riziku, budúcich opráv a spätne 
získaných súm a ich začlenenie do výročnej správy Komisie o riadení a výkonnosti 
(AMPR); 

d) kontrolu prijatia opatrení na základe našich predchádzajúcich odporúčaní. 

14 Ako je uvedené v bode 04, GR INTPA vykonáva väčšinu nástrojov vonkajšej 
pomoci financovaných zo všeobecného rozpočtu EÚ a z ERF. Naše pripomienky 
k systémom a prezentácia informácií vo výročnej správe o činnosti sa týkajú celej 
oblasti zodpovednosti GR INTPA. 

                                                      
10 Africká únia, Benin,Burkina Faso, Burundi, Kapverdy, Stredoafrická republika, Konžská 

demokratická republika, Džibutsko, Východný Timor, Ghana, Guyana, Pobrežie Slonoviny, 
Jamajka, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Senegal, Sudán, Tanzánia a Zimbabwe. 

11 GR INTPA: 138 platieb; GR ECHO: dve platby na humanitárnu pomoc. 

12 GR INTPA každý rok zadáva vypracovanie štúdie o zvyškovej chybovosti zmluvnému 
dodávateľovi s cieľom odhadnúť mieru chýb, ktoré unikli všetkým riadiacim kontrolám, 
ktoré majú chybám predchádzať, odhaľovať a opraviť ich v celej jeho oblasti zodpovednosti. 
Štúdia o zvyškovej chybovosti nie je zákazkou na uisťovacie služby alebo auditom. Vychádza 
z metodiky na výpočet zvyškovej chybovosti a príručky k zvyškovej chybovosti, ktoré 
poskytlo GR INTPA. 
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15 Vzhľadom na pandémiu COVID-19 nebolo možné vykonať návštevy delegácií EÚ 
na mieste13. To nám znemožnilo vykonať určité audítorské postupy, a najmä overiť 
plnenie zmlúv v súvislosti s vybranými transakciami, a naša audítorská práca bola preto 
obmedzená. Náš prístup sme museli prispôsobiť vykonaním administratívnych kontrol 
transakcií a projektov a spolupracovať s našimi kontrolovanými subjektmi na diaľku. 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

16 Pri audite sme zistili, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významnými 
nesprávnosťami. 

Správnosť transakcií 
Príjmy 

17 Príjmové transakcie neboli ovplyvnené významnou chybovosťou. 

Výdavky 

18 Prehľad výsledkov testovania transakcií je uvedený v prílohe I. Zo 140 
preskúmaných transakcií bolo 36 (25,7 %) ovplyvnených chybami. Na základe 31 chýb, 
ktoré sme vyčíslili, odhadujeme chybovosť na 3,8 %14. 

19 V rámčeku 4 je uvedený prehľad nami odhadovanej chybovosti za rok 2020 podľa 
typu chyby. 

                                                      
13 Všetkých deväť audítorských návštev (Mali, Jamajka, Ghana, Sudán, Guyana, Džibutsko, 

Východný Timor, Africká únia a Zimbabwe) bolo nahradených administratívnymi 
kontrolami. 

14 Náš výpočet chybovosti je založený na reprezentatívnej vzorke. Uvedený údaj predstavuje 
najlepší odhad. Sme na 95 % presvedčení, že odhadovaná chybovosť v celkovom súbore je 
v rozmedzí od 1,8 % do 5,8 % (spodná a horná hranica chybovosti). 
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Rámček 4 

Prehľad odhadovanej chybovosti podľa typu chyby 

Zdroj: EDA. 

20 V rámčeku 5 sú uvedené príklady chýb, ktoré sme vyčíslili, tiež podľa typov chýb.

Rámček 5 

Výdavky, ktoré nevznikli: nadhodnotené vykázané výdavky 

Komisia schválila zmluvu na práce so súkromnou spoločnosťou na rozvoj 
zavlažovacej siete v Mali. Celková hodnota zmluvy bola 15,6 mil. EUR a príspevok 
EÚ predstavoval 100 %. Priebežné platby na základe tejto zmluvy by mali byť 
založené na skutočných meraniach, ktoré vykázal zmluvný dodávateľ a overil orgán 
dohľadu nad zákazkou. Porovnali sme meranie, ktoré vykázal dodávateľ v súvislosti 
s jednou položkou vo faktúre z októbra 2019: likvidácia vykopaného materiálu 
v celkovej vykazovanej sume 288 729 EUR. Skutočné merania overené orgánom 
dohľadu preukázali, že suma vykázaná pre túto položku bola nadhodnotená 
o 32 304 EUR (11 %). Bolo to spôsobené administratívnou chybou vo výkazníctve
orgánu dohľadu nad zákazkou.
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Výdavky vzniknuté mimo obdobia oprávnenosti 

Komisia uzavrela dohodu o grante s medzinárodnou organizáciou s cieľom 
financovať vykonávanie mechanizmu na monitorovanie prímeria a prechodných 
bezpečnostných opatrení v Južnom Sudáne. Celková hodnota tohto opatrenia bola 
odhadnutá na 9,2 mil. EUR a príspevok EÚ bol 100 %. 

Preskúmali sme poistné zamestnancov a zistili sme, že bolo predĺžené na celý rok 
(od 1. mája 2017 do 30. apríla 2018) napriek tomu, že projekt sa skončil 
31. januára 2018. 

Komisia považovala plnú výšku poistného (221 340 EUR) za oprávnenú, 
aj keď 25 % sumy (čo zodpovedá trom mesiacom alebo 49 069,52 EUR) bolo mimo 
obdobia realizácie projektu, a táto suma teda nebola oprávnená. 

Chyba vo verejnom obstarávaní – nedostatočná transparentnosť 
v postupe verejného obstarávania 

Komisia podpísala zmluvu o dielo s cieľom posilniť potravinovú bezpečnosť 
v regióne Kamerun. Pri tomto projekte prijímateľ zadal časť stavebných prác 
mimovládnej organizácii (MVO), ktorá túto zákazku v hodnote 5 131,66 EUR 
udelila prostredníctvom otvoreného postupu na základe kritéria „ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky“. Audítori zistili, že kritériá hodnotenia použité na zadanie 
zákazky sa líšili od kritérií uverejnených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania. Verejná súťaž bola preto neoprávnená. 

Neoprávnené náklady účtované v rámci projektu 

Komisia uzavrela dohodu o delegovaní s medzinárodnou organizáciou s cieľom 
podporiť opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách 
a škodlivých praktík na celom svete. 

Preskúmali sme výdavky, ktoré vznikli medzinárodnej organizácii, a potvrdili sme, 
že vykázali výdavky vo výške 70,1 mil. EUR, ktoré Komisia akceptovala. Našimi 
kontrolami sa zistilo, že skutočné výdavky za dané obdobie boli 37,0 mil. EUR. 
Rozdiel 33,1 mil. EUR pozostával zo záväzkov zaúčtovaných medzinárodnou 
organizáciou, ktoré ešte neboli vynaložené. Táto suma bola preto neoprávnená. 

21 Komisia a jej partneri pre implementáciu mali tento rok viac chýb v transakciách 
týkajúcich sa dohôd o grantoch a dohôd o príspevkoch a delegovaní s medzinárodnými 
organizáciami než v prípade iných foriem podpory (napr. týkajúcich sa zákaziek 
na práce, tovar alebo služby) Zo 67 kontrolovaných transakcií tohto typu, ktoré sme 
preskúmali, bolo 27 (40,3 %) ovplyvnených vyčísliteľnými chybami, čo predstavovalo 
94,2 % odhadovanej chybovosti. 
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22 V piatich prípadoch vyčísliteľnej chyby a troch prípadoch nevyčísliteľnej chyby 
mala Komisia dostatok informácií, aby predišla chybám alebo ich odhalila a opravila 
pred schválením výdavkov. Ak by Komisia všetky tieto informácie, ktoré mala 
k dispozícii, riadne využila, odhadovaná chybovosť by bola o 1,19 percentuálneho bodu 
nižšia. Našli sme ďalších päť transakcií obsahujúcich chyby, ktoré externí audítori 
a orgány dohľadu mali odhaliť. Tieto chyby sa na odhadovanej chybovosti podieľali 
vo výške 0,1 percentuálneho bodu. 

23 Okrem toho boli tri transakcie obsahujúce vyčísliteľnú chybu15 predmetom auditu 
alebo overovania výdavkov. Systém kontroly GR INTPA je založený na ex ante 
kontrolách16. Na základe informácií, ktoré sme získali z audítorských správ alebo správ 
z overovania o skutočne vykonanej práci, sme nemohli posúdiť, či bolo možné chyby 
odhaliť a opraviť prostredníctvom týchto ex ante kontrol17. 

24 Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch frekvencia zistených chýb, vrátane chýb 
v konečných výkazoch nákladov, ktoré boli predtým predmetom ex ante vonkajších 
auditov a overovania výdavkov, poukazuje na nedostatky v týchto kontrolách. 

25 V troch oblastiach transakcie, ktoré sme preskúmali, neobsahovali žiadne chyby. 
Išlo o rozpočtovú podporu (deväť transakcií), administratívne výdavky (tri transakcie) 
a transakcie, v ktorých sa uplatnil „konceptuálny prístup“ pri projektoch s viacerými 
darcami, ktoré realizujú medzinárodné organizácie (13 transakcií). Podrobné 
informácie o povahe týchto oblastí sa nachádzajú v bodoch 8.9 – 8.12 kapitoly 8 
výročnej správy EDA o plnení rozpočtu za rok 2020. 

                                                      
15 Tieto chyby prispeli k odhadovanej chybovosti 0,24 percentuálnymi bodmi. 

16 Celý systém kontrol tvoria ex ante a ex post kontroly. V rámci ex ante kontrol sa posudzuje 
oprávnenosť výdavkov pred uzatvorením zmluvy a pred schválením výdavkov, zatiaľ čo 
ex post kontroly sa uskutočňujú po schválení výdavkov. Napríklad externý audit možno 
vykonať buď ex ante (pred prijatím platby) alebo ex post (po dokončení projektu). Oba typy 
môžu viesť k vymáhaniu finančných prostriedkov vyplatených prijímateľovi. V prípade 
ex ante kontrol sa takéto spätne získané sumy týkajú v minulosti vyplateného predbežného 
financovania. 

17 Správy sa netýkajú 100 % vykázaných výdavkov, ani neobsahujú dostatočné podrobnosti 
na potvrdenie toho, či položky, ktoré sme identifikovali ako chyby, boli súčasťou ich vzorky. 
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26 Niektoré medzinárodné organizácie18 poskytli len obmedzený prístup 
k dokumentom, napríklad len vo formáte určenom na čítanie, čo znamená, že sme 
nemohli vyhotoviť kópie preskúmaných dokumentov. Jedna medzinárodná organizácia 
okrem toho spochybnila náš mandát. Tieto problémy bránili plánovaniu a vykonávaniu 
nášho auditu a viedli k nadmerným oneskoreniam, pokiaľ ide o zaslanie požadovanej 
dokumentácie audítorskému tímu a vykonávanie jeho práce. V jednom ďalšom prípade 
medzinárodná organizácia poskytla požadované podporné dokumenty po viac než 
deviatich mesiacoch. V Zmluve o fungovaní EÚ19 sa stanovuje právo EDA mať prístup 
k všetkým dokumentom alebo informáciám nevyhnutným na vykonanie jeho úlohy. 
Súvisiace pripomienky sme už uviedli v našej výročnej správe za rok 201820 
a v stanovisku č. 10/201821. 

Výročná správa o činnosti a ďalšie mechanizmy riadenia 

27 V každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 do roku 2018 GR INTPA vyjadrilo 
výhrady k správnosti príslušných transakcií. V roku 2019 prijalo akčný plán na riešenie 
nedostatkov vo vykonávaní svojho vlastného systému kontroly. 

28 Minulý rok sme informovali o uspokojivom pokroku dosiahnutom v súvislosti 
s akčným plánom na rok 2018. Z 13 opatrení bolo sedem dokončených, jedno 
čiastočne vykonané, dve prebiehali, dve boli zrušené a jedno opatrenie sa nevykonalo, 
ale namiesto toho sa zlúčilo s iným opatrením. 

29 GR INTPA vo svojom akčnom pláne na rok 2019 opravilo počet opatrení na deväť. 
Z nich osem bolo prenesených z predchádzajúcich rokov a bolo prijaté nové opatrenie 
zamerané na zlepšenie metodiky a príručky pre štúdiu GR INTPA o zvyškovej 
chybovosti. Do apríla 2021 bolo dokončených sedem opatrení a dve prebiehali. 

                                                      
18 Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Medzinárodná 

asociácia pre rozvoj (IDA) a Detský fond Organizácie spojených národov (UNICEF). 

19 Právo EDA na prístup k dokumentom je vymedzené v článku 287 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie: „všetky právnické alebo fyzické osoby platené z rozpočtu predkladajú Dvoru 
audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty alebo informácie nevyhnutné na vykonanie 
jeho úlohy.“ 

20 Pozri bod 19 našej výročnej správy o ERF za rok 2018. 

21 Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, bod 18. 
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30 GR INTPA tiež vo svojom akčnom pláne na rok 2020 opravilo počet opatrení, 
tentokrát na sedem. Päť z týchto opatrení bolo prenesených z predchádzajúcich rokov 
a pridali sa dve nové opatrenia: zníženie nadmerného zúčtovania predbežného 
financovania a vykonanie hodnotenia používania nových referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov. Niektoré opatrenia boli ovplyvnené technickými problémami 
s IT systémami. Išlo napríklad o zjednodušenie zmluvných podmienok pre granty. 
Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj iné opatrenia, ako napríklad opatrenie na zachovanie 
informovanosti o často sa vyskytujúcich chybách. Do apríla 2021 boli dokončené tri 
opatrenia a štyri prebiehali (pozri prílohu III). 

Štúdia o zvyškovej chybovosti za rok 2020 

31 V roku 2020 externý dodávateľ zrealizoval pre GR INTPA deviatu štúdiu 
o zvyškovej chybovosti. Účelom štúdie je odhadnúť mieru chýb, ktoré unikli všetkým 
zistených kontrolám vedenia GR INTPA s cieľom predchádzať takýmto chybám, 
odhaľovať ich a opravovať v celej oblasti jeho zodpovednosti, aby sa dospelo k záveru 
o účinnosti týchto kontrol. Ide o významný prvok, z ktorého vychádza vyhlásenie 
o vierohodnosti generálneho riaditeľa a ktorý funguje ako vstup pre informácie 
o správnosti v oblasti vonkajších opatrení, ktoré sú uverejňované vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti. 

32 Pokiaľ ide o štúdiu o zvyškovej chybovosti za rok 2020, GR INTPA uplatnilo veľkosť 
vzorky 48022 transakcií (úplne rovnakej ako v roku 2019). Znamenalo to, že by mohlo 
opäť predstaviť samostatnú chybovosť v prípade výdavkov financovaných 
zo všeobecného rozpočtu EÚ a v prípade výdavkov financovaných z Európskych 
rozvojových fondov nad rámec celkovej chybovosti za obidva typy výdavkov spolu. 
Už piaty rok po sebe sa v štúdii odhaduje celková zvyšková chybovosť pod 2 % prahom 
významnosti stanoveným Komisiou (2016: 1,67 %; 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 %; 
2019: 1,13 % a 2020: 0,95 %). 

33 Štúdia o zvyškovej chybovosti nie je zákazkou na uisťovacie služby alebo auditom. 
Vychádza z metodiky na výpočet zvyškovej chybovosti a príručky k zvyškovej 
chybovosti, ktoré poskytlo GR INTPA. Zistili sme obmedzenia, ktoré môžu prispievať 
k podhodnoteniu zvyškovej chybovosti. 

34 V rámci tohtoročného auditu sme opäť zistili niekoľko významných faktorov, 
ktoré skreslili zvyškovú chybovosť. Prvým faktorom boli obmedzenia stanovené 

                                                      
22 Niektoré z transakcií zaradených do vzorky majú hodnotu vyššiu než interval vzorky, a preto 

veľkosť konečnej vzorky bola 412. 
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finančnou a administratívnou rámcovou dohodou (FAFA) uzavretou s určitými 
medzinárodnými organizáciami. V tejto dohode sa obmedzuje počet položiek, ktoré 
možno skontrolovať počas overovania výdavkov, ako aj prístup k audítorským 
dôkazom. V roku 2020 Komisia súhlasila s obmedzením veľkosti vzoriek na overovanie 
výdavkov, ako aj s tým, že umožní len vzdialený prístup k elektronickým kópiám 
a zakáže uchovávanie kópií podporných dokumentov v úschove medzinárodných 
organizácií. Ak teda bola zmluva s jednou z týchto medzinárodných organizácií už 
predmetom kontroly, dodávateľ štúdie o zvyškovej chybovosti nevykonal ďalšie 
systematické vyšetrovania a spoliehal sa na predchádzajúcu prácu, a to bez ohľadu 
na rozsah tejto práce a/alebo mieru dôvery dodávateľa v jej spoľahlivosť.  

35 Druhým faktorom bol podiel transakcií, pri ktorých sa zvyšková chybovosť plne 
alebo čiastočne spoliehala na predchádzajúcu kontrolnú prácu. Tento podiel bol 17 % 
v prípadoch, keď bolo nutné spoľahnúť sa plnom rozsahu, a 37 % v prípadoch, keď bolo 
nutné spoľahnúť sa čiastočne23. Pri týchto transakciách sa dodávateľ spoliehal 
na predchádzajúcu prácu vykonanú ako súčasť rámca kontroly GR INTPA, ako sú 
finančné audity projektov a overovanie výdavkov vykonané nezávislými tretími 
stranami a kontroly vykonávané Komisiou. Prílišné spoliehanie sa na predchádzajúcu 
kontrolnú prácu je v rozpore s účelom štúdie o zvyškovej chybovosti, ktorým je 
identifikovať chyby, ktoré týmto kontrolám unikli. 

36 Po tretie, z analýzy vykonanej práce vyplýva, že 97 % chybovosti vykázanej 
v rámci zvyškovej chybovosti súvisí s grantmi a zmluvami s medzinárodnými 
organizáciami a agentúrami členských štátov24. Naopak, nástroj rozpočtovej podpory 
bol bezchybný a možno ho považovať za nízkorizikový z hľadiska chýb. Odhliadnuc od 
transakcií, keď sa dodávateľ plne alebo čiastočne spoliehal na predchádzajúcu 
kontrolnú prácu, bolo v plnom rozsahu preverených len šesť grantových transakcií 
(v celkovej hodnote 6,3 mil. EUR t. j. 0,3 % celkovej hodnoty vzorky25), zatiaľ čo 
preskúmanie v tomto rozsahu bolo vykonané v prípade 58 transakcií rozpočtovej 
podpory (809,6 mil. EUR, t. j. 30,5 % celkovej hodnoty vzorky)26. Zameranie sa 

                                                      
23 V roku 2019 bol tento podiel 20 %, keď bolo nutné spoľahnúť sa v plnom rozsahu a 38 %, 

keď bolo nutné spoľahnúť sa čiastočne. 

24 Granty v rámci priameho riadenia sa na chybovosti podieľali 37 %, zatiaľ čo na nepriame 
riadenie s medzinárodnými organizáciami a agentúrami členských štátov pripadlo 60 %. 

25 412 transakcií v hodnote 2 099 mil. EUR. 

26 Vo vzorke bolo spolu 108 grantov. Bolo teda preskúmaných len 5,6 %. Naopak, vo vzorke 
bolo len 61 operácií rozpočtovej podpory, čo znamená, že 95 % bolo úplne preskúmaných. 
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na oblasti celkového súboru s nízkym rizikom znižuje možnosť zistenia skutočných 
chýb. 

37 Štvrtým faktorom bola metóda odhadu zvyškovej chybovosti zo strany GR INTPA. 
Po prvé, dáva dodávateľovi široký priestor na voľné uváženie pri rozhodovaní, 
či existujú dostatočné logistické a právne dôvody, ktoré bránia včasnému prístupu 
k dokumentom o transakcii, a znemožňujú tak odhadnúť chybovosť. Po druhé, Komisia 
pripočítala k zvyškovej chybovosti 5 % rizikovú prirážku, ako to urobila v roku 2019. Nie 
je však zrejmé, ako Komisia k 5 % rizikovej prirážke dospela. V dôsledku toho táto 
metóda nemusí nevyhnutne odrážať skutočnú zvyškovú chybovosť príslušnej 
transakcie. 

38 Okrem toho sa v regulačnom rámci, ktorým sa riadi štúdia o zvyškovej chybovosti 
a v zmluve medzi GR INTPA a dodávateľom štúdie o zvyškovej chybovosti, nerieši 
ani nespomína riziko podvodu. Neexistuje postup, na základe ktorého by sa od 
dodávateľa vyžadovalo, aby Komisii oznamoval prípady podozrenia z podvodu 
v súvislosti s rozpočtom EÚ, ktoré zistil počas svojej práce na štúdii o zvyškovej 
chybovosti. 

Preskúmanie výročnej správy o činnosti za rok 2020 

39 Vyhlásenie generálneho riaditeľa o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti 
za rok 2020 neobsahuje žiadne výhrady, keďže dve výhrady zostávajúce z roku 2018 
boli zrušené a neboli vydané žiadne nové. V rokoch 2018 a 2019 GR INTPA výrazne 
znížilo rozsah výhrad (t. j. podiel výdavkov, na ktoré sa vzťahujú). V rámčeku 6 je 
uvedený rozsah výhrad uvedených vo VSČ za každý rok v období 2010 až 2020. 
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Rámček 6 

Výhrady vo VSČ GR INTPA za roky 2010 – 2020 

Zdroj: EDA. 

40 Podobne ako vo výročnej správe za rok 2019 považujeme chýbajúce výhrady
vo VSČ za rok 2020 za neodôvodnené a zastávame názor, že to čiastočne vyplýva 
z obmedzení štúdie o zvyškovej chybovosti. 

41 Ďalším dôvodom chýbajúcich výhrad je, že v roku 2019 Komisia zaviedla pravidlo
„de minimis“27, podľa ktorého výhrada nie je potrebná, ak by jednotlivá výdavková 
oblasť, na ktorú by sa vzťahovala, predstavovala menej než 5 % celkových platieb a jej 
finančný dosah by nepresiahol 5 mil. EUR. V dôsledku toho sa výhrady už nevydávajú 
v niektorých prípadoch, keď sa vydali v predchádzajúcich rokoch, a to aj v prípade, 
že zodpovedajúce riziko pretrváva. Príkladom sú granty v rámci priameho riadenia, 
ktoré sa podľa analýzy rizík GR INTPA považujú za vysokorizikovú oblasť. Takéto 
chýbajúce výhrady neposkytujú pravdivý a verný obraz o rizikách v celkovej oblasti 
zodpovednosti GR INTPA. 

42 Naše zistenia týkajúce sa štúdie o zvyškovej chybovosti majú dosah aj na odhad
súm vystavených riziku, pretože tieto odhady sú založené na tejto štúdii. GR INTPA 

27 V kontexte VSČ sa de minimis odvoláva na rozhodnutie správnej rady Komisie zaviesť 
prahovú hodnotu pre finančné výhrady. 
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odhaduje celkovú sumu vystavenú riziku pri platbe na 66,24 mil. EUR28 (1 % výdavkov 
v roku 2020) a celkovú sumu vystavenú riziku pri ukončení na 52,82 mil. EUR29. 
Zo sumy vystavenej riziku pri platbe GR INTPA odhaduje, že 13,4 mil. EUR (20 %) bude 
opravených prostredníctvom jeho kontrol v nasledujúcich rokoch (táto suma je známa 
ako „nápravná kapacita“). 

43 V súlade s naším odporúčaním uvedeným vo výročnej správe o ERF za rok 2019 
GR INTPA znížilo uvedenú sumu nápravnej kapacity o hodnotu súm, ktoré boli spätne 
získané v dôsledku zistení štúdie o zvyškovej chybovosti. 

44 GR INTPA pracuje aj na zlepšení kvality svojich údajov na účely výpočtu nápravnej 
schopnosti. V roku 2020 pokračovalo v činnostiach zameraných na odbornú prípravu 
a zvyšovanie informovanosti o spätne získaných sumách a kvalite účtovných údajov30. 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch GR INTPA vykonalo cielené kontroly príkazov 
na vymáhanie pohľadávok na nápravu zistených nezrovnalostí. Preskúmali sme 
výpočet nápravnej kapacity na rok 2020. Po testovaní 54 % (podľa hodnoty) celkového 
súboru spätne získaných prostriedkov sme v našej vzorke nezistili žiadne chyby. 

45 Na účely ďalšieho zlepšenia súdržnosti finančného výkazníctva Komisie v jej 
generálnych riaditeľstvách bol v roku 2020 vytvorený tzv. súbor finančných 
ukazovateľov, ktorý obsahuje šesť ukazovateľov31. Dva z týchto ukazovateľov, 
konkrétne „plnenie globálneho záväzku“ a „včasné platby“, sa v roku 2020 uplatňovali 
na ERF a trustové fondy. V prípade „plnenia globálneho záväzku“ dosiahlo GR INTPA 
výsledok 95 % v prípade rozpočtu EÚ a 94 % v prípade ERF. V prípade „včasných 
platieb“ dosiahlo GR INTPA 98 % v prípade rozpočtu EÚ a 97 % v prípade ERF.  

                                                      
28 Je to najlepší konzervatívny odhad tejto sumy výdavkov, ktoré boli počas roka schválené, 

ale neboli v súlade so zmluvnými a regulačnými ustanoveniami platnými v čase 
uskutočnenia platby. 

29 Pozri výročnú správu o činnosti GR INTPA za rok 2020, s. 37. 

30 Osobitná odborná príprava miestnych zamestnancov delegácií EÚ k pokynom na vkladanie 
príkazov na vymáhanie. 

31 Súbor finančných ukazovateľov je súbor šiestich štandardných finančných ukazovateľov 
pre Európsku komisiu ako celok. Jej účelom je stanoviť referenčné hodnoty pre každý útvar 
Komisie. Ide o tieto ukazovatele: 1) plnenie viazaných rozpočtových prostriedkov, 2) plnenie 
prognóz viazaných rozpočtových prostriedkov, 3) plnenie platobných rozpočtových 
prostriedkov, 4) plnenie prognóz platobných rozpočtových prostriedkov, 5) plnenie 
globálnych záväzkov, 6) včasné platby. 
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Záver a odporúčania 

Záver 

46 Celkovo z audítorských dôkazov vyplýva, že účtovná závierka ERF za rozpočtový 
rok končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu ERF, výsledky transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív 
za uvedený rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a účtovnými pravidlami prijatými účtovníkom. 

47 Z audítorských dôkazov celkovo vyplýva, že za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2020: 

a) príjmy ERF neboli ovplyvnené významnou chybovosťou; 

b) platobné transakcie ERF boli ovplyvnené významnou chybovosťou (pozri 
body 18 – 24). Odhadujeme chybovosť na 3,8 % na základe nášho testovania 
transakcií (pozri prílohu I). 

Odporúčania 

48 V prílohe IV sú uvedené zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe šiestich 
odporúčaní, ktoré sme vyjadrili vo výročnej správe za rok 201732, z ktorých GR INTPA 
prijalo33 päť odporúčaní v plnom rozsahu a jedno odporúčanie vo väčšine ohľadov. 

49 Predkladáme aj zistenia z kontroly prijatia opatrení na základe odporúčaní, ktoré 
sme predložili vo výročných správach za rok 2018 a 2019 a ktoré mali byť vykonané 
do roku 202034. Naše dve odporúčania z roku 2018 považujeme za vykonané 

                                                      
32 Tento rok sme na kontrolu prijatia opatrení vybrali našu výročnú správu za rok 2017, 

pretože odvtedy v zásade uplynul dostatočný čas na to, aby Komisia mohla naše 
odporúčania vykonať. 

33 Cieľom tejto kontroly prijatia odporúčaní bolo overiť zavedenie nápravných opatrení 
v nadväznosti na naše odporúčania, ale nie posúdiť účinnosť ich vykonávania. 

34 Obidve odporúčania uvedené v našej výročnej správe za rok 2018 a odporúčanie 2 našej 
výročnej správy za rok 2019 mali byť realizované do konca roku 2020. Preto sa uvádzajú 
v prílohe III. 
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v niektorých ohľadoch. Odporúčanie 2 uvedené v našej výročnej správe za rok 2019 
nebolo vykonané. 

50 Na základe tohto preskúmania a našich zistení a záverov za rok 2020 Komisii
odporúčame: 

Odporúčanie 1 – Úplný a včasný prístup k dokumentom 

Prijať kroky, aby medzinárodné organizácie poskytli EDA úplný, neobmedzený a včasný 
prístup k dokumentom potrebným na plnenie svojej úlohy v súlade so ZFEÚ, a nielen 
vo formáte určenom len na čítanie (pozri bod 26). 

Termín: do konca roku 2021 

Odporúčanie 2 – Výhrady pre vysokorizikové oblasti 

Vydávať výhrady k všetkým oblastiam, v ktorých bola zistená vysoká miera rizika, a to 
bez ohľadu na ich podiel na celkových výdavkoch a ich finančný dosah (pozri bod 41)35. 

Lehota: do uverejnenia VSČ za rok 2021 

Odporúčanie 3 – Oznamovanie podozrení z podvodu 
dodávateľom štúdie o zvyškovej chybovosti 

Stanoviť pre zmluvného dodávateľa štúdie o zvyškovej chybovosti povinnosť 
oznamovať Komisii každé podozrenie z podvodu poškodzujúceho rozpočet EÚ zistené 
počas jeho práce na štúdii o zvyškovej chybovosti (pozri bod 38). 

Termín: do konca roku 2022 

35 Toto odporúčanie bolo tiež zahrnuté do výročnej správy o ERF za rok 2019. Termín na jeho 
vykonanie bol „do uverejnenia výročnej správy o činnosti GR INTPA za rok 2020“. 
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Prílohy 

Príloha I – Výsledky testovania transakcií ERF 

 
  2020 2019 
  

    

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA VZORKY   
    

Celkový počet transakcií: 140 140 
    
ODHADOVANÝ VPLYV VYČÍSLITEĽNÝCH CHÝB   
   
Odhadovaná chybovosť 3,8 % 3,5 % 

   

 Horná hranica chybovosti (UEL) 5,8 %  

 Spodná hranica chybovosti (LEL) 1,8 %  
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Príloha II – Platby ERF v roku 2020 podľa hlavných regiónov 

 
Zdroj: Mapy v pozadí od prispievateľov ©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

  

Platby z Európskeho rozvojového fondu – Afrika

Prijímateľské krajiny
10 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Senegal 141
2. Burkina Faso 141
3. Benin 116
4. Mozambik 114
5. Nigéria 104
6. Niger 104
7. Ghana 100
8. Čad 95
9. Konžská demokratická republika 93

10. Uganda 90
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Zdroj: Mapy v pozadí od prispievateľov ©OpenStreetMap s licenciou Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

  

Platby z Európskeho rozvojového fondu – Karibik a Tichomorie

Prijímateľské krajiny
5 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Haiti 76
2. Jamajka 23
3. Dominikánska republika 15
4. Guyana 10
5. Surinam 3

Prijímateľské krajiny
5 najväčších prijímateľov (mil. EUR)

1. Východný Timor 19
2. Vanuatu 12
3. Fidži 11
4. Papua-Nová Guinea 10
5. Šalamúnove ostrovy 8
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Príloha III – Stav vykonávania akčných plánov 

Akčný plán na rok 2018 

Stav vykonávania 
na účely výročnej 

správy za rok 2020 
(v apríli 2021) 

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty.  prebieha 

A.2 
Udržiavať informovanosť o často sa vyskytujúcich chybách 
vo finančnej správe a správe dokumentov pri vykonávaní 
grantových zmlúv. 

 vykonaný 

B.1 
Vypracovať stratégiu na zníženie využívania programových 
odhadov a podporu alternatív so zreteľom na zjednodušenie 
a nákladovú efektívnosť 

 
zrušený 
(považovaný 
za vykonaný) 

B.2 Implementovať „plán posilnenia kontrol v rámci 
programových odhadov“  zrušený 

C.1 
Posilniť mandát kontaktného miesta A3 na koordináciu 
vzťahov s medzinárodnými organizáciami na všetkých 
úrovniach (vrátane kontrolných vzťahov). 

 zrušený 

C.2 

Pracovať na používaní referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov: na overenie výdavkov 
vynaložených medzinárodnými organizáciami v rámci 
nepriameho riadenia. 

 vykonaný 

C.3 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb.  vykonaný 

C.4 
Prispôsobenie referenčných podmienok pre platobné 
agentúry požiadavkám revízie nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. 

 vykonaný 

C.5 Zaviesť účinný a nákladovo efektívny rámec na hodnotenie 
a akceptovanie postupov nákladového účtovníctva.  

nevykonaný 
(zlúčený 
s opatrením D2) 

C.6 
Postupné využitie auditov operácií v rámci nepriameho 
riadenia s najmenej dvomi hlavnými partnermi 
medzinárodných organizácií. 

 
čiastočne 
vykonaný (zlúčený 
s opatrením D1) 

D.1 Zvýšiť konzistentnosť a súdržnosť fungovania audítorských 
a overovacích úloh.  vykonaný 

D.2 Objasniť a podporiť využívanie zjednodušených možností 
vykazovania nákladov (nové opatrenie 2018).  vykonaný 

D.3 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch (nové opatrenie zavedené v oku 2018).  prebieha 
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Akčný plán na rok 2019  

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty.  prebieha 

A.2 
Udržiavať informovanosť o často sa vyskytujúcich chybách 
vo finančnej správe a správe dokumentov pri vykonávaní 
grantových zmlúv. 

 vykonaný 

B.1 
Vypracovať stratégiu na zníženie využívania programových 
odhadov a podporu alternatív so zreteľom na zjednodušenie 
a nákladovú efektívnosť. 

 vykonaný 

C.2 

Pracovať na používaní referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov: na overenie výdavkov 
vynaložených medzinárodnými organizáciami v rámci 
nepriameho riadenia. 

 vykonaný 

C.3 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb.  vykonaný 

D.1 Zvýšiť konzistentnosť a súdržnosť fungovania audítorských 
a overovacích úloh.  vykonaný 

D.2 Objasniť a podporiť využívanie zjednodušených možností 
vykazovania nákladov  vykonaný 

D.3 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch  prebieha 

D.4 
Zlepšiť metodiku a príručku v súvislosti so štúdiou 
o zvyškovej chybovosti (nové opatrenie zavedené v roku 
2019) 

 vykonaný 
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Akčný plán na rok 2020  

A.1 Zjednodušiť a objasniť postupy a zmluvné podmienky 
pre granty.  prebieha 

A.2 
Udržiavať informovanosť o často sa vyskytujúcich chybách 
vo finančnej správe a správe dokumentov pri vykonávaní 
grantových zmlúv. 

 vykonaný 

B.1 Pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami 
a posilňovať ju v záujme udržateľného znižovania chýb.  vykonaný 

C.1 Objasniť a podporiť využívanie financovania založeného 
na výsledkoch  prebieha 

C.2 
Zlepšiť metodiku a príručku v súvislosti so štúdiou 
o zvyškovej chybovosti (nové opatrenie vychádza z akčného 
plánu 2019/D4) 

 vykonaný 

C.3 Zníženie nadmerného zúčtovania predbežného financovania 
(nové opatrenie)  prebieha 

C.4 Vyhodnocovať používanie referenčných podmienok 
na overovanie výdavkov (nové opatrenie)  prebieha 

Zdroj: Akčné plány Európskej komisie na roky 2018, 2019 a 2020. 

 

332



 

 

Príloha IV – Následná kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Komisii odporúčame: 
Odporúčanie 1: 
pozorne monitorovať vykonávanie štúdie 
o zvyškovej chybovosti, najmä aby rozhodnutia 
o plnom spoliehaní sa na predchádzajúcu kontrolnú 
prácu boli v súlade s metodikou a boli odôvodnené. 

X36      

Odporúčanie 2: 
vo VSČ opäť zverejniť obmedzenia štúdie o zvyškovej 
chybovosti. 

X37      

                                                      
36 Aby nedochádzalo k tomu, že sa audítor musí plne spoliehať na veľký počet transakcií, poskytla Komisia dodávateľovi zvyškovej chybovosti v roku 2018 

pokyny a v roku 2019 dodatočné pokyny. 

37 GR INTPA prezentovalo obmedzenia štúdie o zvyškovej chybovosti vo svojej výročnej správe o činnosti. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 3: 
podniknúť rozhodné kroky na faktické presadenie 
pokynov ku schvaľovaniu výdavkov, 
aby nedochádzalo k nadmernému preplácaniu 
nákladov. 

 X     

Odporúčanie 4: 
prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli ako 
výdavky v prípade transakcií AITF schvaľované len 
tie, ktoré skutočne vznikli. 

X38      

Odporúčanie 5: 
stanoviť kľúčový ukazovateľ výkonnosti 
na monitorovanie starnutia zálohových príspevkov 
vyplatených do trustových fondov. 

X39      

                                                      
38 Komisia na jednej strane vykonávala opravy v prebiehajúcich zákazkách a zohľadňovala ako schválené výdavky len tie výdavky, ktoré skutočne vznikli, 

a na druhej strane prijímala opatrenia brániace schvaľovaniu záväzkov a odhadov vykázaných a odhadov vykázaných vo finančných výkazoch Trustového 
fondu Afriky pre infraštruktúru. 

39 Starnutie zálohových príspevkov vyplatených do trustových fondov sa monitoruje na základe vekovej súvahy vypracovanej GR BUDG a čistých príspevkov 
uvedených vo výročnej závierke trustového fondu. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

Odporúčanie 6: 
navrhnúť, ako pre ERF v rámci súčasných štúdií 
o období po skončení platnosti dohody z Cotonou 
vhodne riešiť nesúlad, pokiaľ ide o rozpočet 
a povinnosť zodpovedať sa. 

X40      

2018 

Odporúčanie 1: 
Prijať kroky na posilnenie povinnosti 
medzinárodných organizácií poskytovať EDA na jeho 
žiadosť akékoľvek dokumenty alebo informácie, 
ktoré potrebuje k plneniu svojich úloh, ako sa 
stanovuje v ZFEÚ. 

  X    

 

Odporúčanie 2: 
Zlepšiť metodiku a príručku k štúdii o zvyškovej 
chybovosti tak, aby poskytovali komplexnejšie 
usmernenia k otázkam, ktoré sme uviedli v tejto 
správe, a pomohli tak GR DEVCO vypracovať 
posúdenie rizika týkajúce sa výhrad. 

  X    

                                                      
40 Komisia predložila návrh nového nariadenia o NDICI/Globálna Európa, ktoré zahŕňa začlenenie ERF do všeobecného rozpočtu EÚ, a preto umožňuje 

Európskemu parlamentu dohliadať na pomoc z ERF krajinám AKT. 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej 
miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nepostačujúce 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2019 

Odporúčanie 2: 
Vydávať výhrady k všetkým oblastiam, v ktorých bola 
zistená vysoká miera rizika, a to bez ohľadu na ich 
podiel na celkových výdavkoch a ich finančný dosah. 

   X   

Zdroj: EDA. 
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Odpovede Európskej komisie 
na výročnú správu o aktivitách 
financovaných z 8., 9., 10. a 11. 
Európskeho rozvojového fondu 

za rozpočtový rok 2020 
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ODPOVEDE KOMISIE NA VÝROČNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

ZA ROK 2020 

„VÝROČNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH FINANCOVANÝCH Z 8., 9., 10. A 11. 

EURÓPSKEHO ROZVOJOVÉHO FONDU“ 

SPRÁVNOSŤ TRANSAKCIÍ 

Výdavky 

Rámček 5:  

- Výdavky, ktoré nevznikli: nadhodnotené vykázané výdavky

Komisia potvrdzuje zistenie spôsobené administratívnou chybou orgánu dohľadu nad zákazkou, ktorý 

má hlavnú zodpovednosť za kontrolu meraní a množstiev spojených s vykonávanými prácami. 

Komisia poukazuje na skutočnosť, že záverečné preskúmanie sa vykonáva po predložení konečnej 

účtovnej závierky po ukončení zákazky na práce. 

- Výdavky vzniknuté mimo obdobia oprávnenosti

Komisia potvrdzuje dané zistenie, ale chcela by zdôrazniť skutočnosť, že zmluvy o mechanizme na 

monitorovanie prímeria a prechodných bezpečnostných opatrení sú súčasťou väčšieho projektu 

a ročné poistenie bolo obnovené v čase zmeny predĺženia.   

Vzhľadom na charakter opatrení v rámci mierového nástroja pre Afriku existuje kontinuita medzi po 

sebe nasledujúcimi opatreniami. Odôvodnením v tomto prípade je, že časť poistenia, ktorá platí po 

období oprávnenosti zmluvy zo vzorky, bude platná pre nasledujúce obdobie. 

- Chyba vo verejnom obstarávaní – nedostatočná transparentnosť v postupe verejného

obstarávania

Komisia uznáva dané zistenie a chcela by zdôrazniť, že situácia v teréne si niekedy vyžaduje 

naliehavé rozhodnutia potrebné, aby sa zabezpečilo úspešné vykonanie postupov verejného 

obstarávania. 

- Neoprávnené náklady účtované v rámci projektu

Komisia uznáva túto chybu v účtovaní, ale zdôrazňuje, že chyby týkajúce sa nadmerného zúčtovania 

sa zvyčajne opravujú pri ukončení zákazky. 

26. Komisia by chcela zdôrazniť, že dohody s medzinárodnými organizáciami o príspevku

a delegovaní obsahujú zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu k dokumentom. Komisia bude

naďalej upriamovať pozornosť partnerských organizácií na potrebu poskytovať potrebné informácie

Európskemu dvoru audítorov.

Štúdia o zvyškovej chybovosti za rok 2020 

31. Štúdia o zvyškovej chybovosti je dôležitým prvkom, na ktorom sa zakladá vyhlásenie generálneho

riaditeľa, ale nie je to jediný zdroj uistenia. GR INTPA má komplexný rámec vnútornej kontroly

a stratégiu kontroly, ktoré pokrývajú celý cyklus vykonávania. Ako je opísané v jeho výročnej

správe o činnosti, všetky prvky rámca kontroly slúžia ako základ pre uistenie.

338



SK SK 

33. Komisia nekvalifikuje a nikdy nekvalifikovala štúdiu o zvyškovej chybovosti ako zákazku na

uisťovacie služby ani ako audit. Štúdia slúži na osobitný účel a je založená na osobitnej metodike.

Je to uvedené v štúdii o zvyškovej chybovosti a vo výročnej správe o činnosti GR INTPA, v ktorej sa 

pravdivo a verne predstavujú úplné informácie o riadení. Komisia nezastáva názor, že štúdia 

podlieha obmedzeniam, ktoré môžu viesť k podhodnoteniu chýb. 

34. Komisia zastáva názor, že štúdia o zvyškovej chybovosti je vhodná na daný účel a je vysoko

reprezentatívna.

Komisia poznamenáva, že: 

 skutočne existuje zastrešujúca rámcová dohoda medzi organizáciami OSN a Európskou

komisiou, ktorá poskytuje rámec pre kontroly v súvislosti s overovaním,

 ak dodávateľ nemá prístup k potrebnej dokumentácii, zistí chybu,

 v nariadení o rozpočtových pravidlách sa požaduje, aby subjekty poverené implementáciou

finančných prostriedkov EÚ v rámci nepriameho riadenia preukázali úroveň finančného

riadenia a ochrany finančných záujmov EÚ, ktorá je rovnocenná s úrovňou Komisie.

Overuje sa to vykonaním ex ante posúdenia pilierov subjektu.

V súvislosti so spoliehaním sa na predchádzajúce kontrolné práce by dodávateľ štúdie 

o zvyškovej chybovosti nemal mechanizmy finančnej a administratívnej rámcovej dohody

(FAFA) interpretovať ako obmedzenie ďalšieho testovania vecnej správnosti v rámci štúdie

o zvyškovej chybovosti.

Viaceré oznámené chyby súvisia s transakciami, v prípade ktorých bolo vykonané predchádzajúce

overovanie, ale zistené chyby by sa pravdepodobne opakovali aj v netestovanom súbore. V dôsledku

toho je riziko nedostatočného oznamovania chýb v prípade takých transakcií podstatne nižšie.

35. Komisia zastáva názor, že je potrebné sa vyhýbať prílišnému spoliehaniu sa na

predchádzajúce kontrolné práce iných audítorov a že v prípade štúdie o zvyškovej chybovosti za

rok 2020 k takémuto prílišnému spoliehaniu sa nedošlo.

Spoliehanie sa v plnom rozsahu je možné iba v prípade práce vykonávanej kvalifikovanými 

audítormi na základe rámcovej zmluvy o audite podpísanej Komisiou alebo práce vykonávanej 

Európskym dvorom audítorov. Spoliehanie sa v plnom rozsahu pri konkrétnej transakcii znamená, že 

sa nevyžaduje žiadne testovanie vecnej správnosti transakcie. Všetky ostatné postupy sa však naďalej 

uplatňujú. Percentuálny podiel prípadov spoliehania sa v plnom rozsahu klesol z 20 % v roku 2019 na 

17 % v roku 2020. 

Testy vykonávané v prípade čiastočného spoliehania sa sú rozsiahlejšie a zahŕňajú testovanie vecnej 

správnosti, pričom cieľom je lokalizovať chybu, ak je to možné. 

36. Účelom zvyškovej chybovosti je poskytnúť reprezentatívnu mieru chybovosti pre celý súbor

Európskeho rozvojového fondu (ERF). Zameranie sa na vysoko rizikové oblasti tohto súboru by

k takému výsledku neviedlo. To je dôvod, prečo sa vzorka zvyškovej chybovosti vyberá na základe

výberu podľa hodnoty peňažnej jednotky. To znamená, že pravdepodobnosť výberu zmluvy uzavretej

v príslušnom období je priamo úmerná jej hodnote. Preto je možné považovať výsledky štúdie

o zvyškovej chybovosti za reprezentatívne pre všetky uzavreté zmluvy GR INTPA.

Vyššie riziko chyby týkajúce sa grantových zmlúv a dohôd o príspevku s medzinárodnými 

organizáciami sa odráža v značnom počte postupov overovacej kontroly, ktoré sa vykonávajú počas 

trvania zákazky. Je dôležité zdôrazniť, že dodatočné postupy kontroly sa vykonávajú v prípade 
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všetkých transakcií v oblasti grantových zmlúv a dohôd o príspevku vrátane tých, na ktoré sa 

uplatňuje čiastočné spoliehanie sa a spoliehanie sa v plnom rozsahu. Chyby sa skutočne často 

oznamujú v súvislosti s transakciami, na ktoré sa uplatňuje spoliehanie sa. 

Zníženie počtu transakcií, ktoré sú menej náchylné na chyby (napríklad rozpočtová podpora), by 

prekazilo účel štúdie o zvyškovej chybovosti. 

37. Komisia nepovažuje odhady za „významný faktor, ktorý skresľuje zvyškovú chybovosť“. Ako

Komisia uviedla už v roku 2019, odhady sú mimoriadne zriedkavé: v roku 2020 existovalo z viac ako

412 transakcií zaradených do vzorky sedem takých prípadov. V dvoch prípadoch išlo o dôverné

zmluvy, v jednom prípade delegovanie nebolo v danej krajine funkčné, v troch prípadoch organizácia

už neexistovala, a preto nemohla poskytnúť žiadnu dokumentáciu, v ďalšom prípade dokumentáciu

zničil požiar.

Rozhodnutie odhadnúť chybu nie je založené na jednoduchom prípade neposkytnutia dokumentácie. 

Také prípady spôsobia zistenú chybu. Odhad sa robí iba v prípadoch, keď sú splnené a riadne 

zdokumentované osobitné okolnosti opísané v príručke k zvyškovej chybovosti, ktoré si nevyžadujú 

široký priestor.  

Pripomienka týkajúca sa rizikovej prirážky bola už uvedená vo výročnej správe za rok 2019 pri 

príslušných odpovediach Európskeho rozvojového fondu a Komisie. Rizikovú prirážku prijali 

GR NEAR aj GR INTPA na zlepšenie ustanovení o odhade v rámci metodiky na určenie zvyškovej 

chybovosti.   

Riziková prirážka 5 % predstavuje vysoko prudenciálny prístup určený na zabezpečenie toho, aby 

sa chybovosť nepodhodnocovala. 

38. V metodike na určenie zvyškovej chybovosti a v príručke je stanovené, že dodávateľ musí zaradiť

konečné chyby do desiatich rôznych kategórií, z ktorých jedna je „podvody a nezrovnalosti“.

Okrem toho, všetky osoby pracujúce pre aktuálneho dodávateľa štúdie o zvyškovej chybovosti majú 

povinnosť podávať správy o podozreniach z podvodu podľa predpisov o boji proti praniu špinavých 

peňazí. Preto sa od dodávateľa podľa zákona vyžaduje podávať správy o akejkoľvek takejto činnosti. 

39. Odhliadnuc od zavedenia pravidla „de minimis“ pre výhrady sa metodika na určenie toho, či je

potrebné vyjadriť výhrady z dôvodu miery chybovosti, medzi výročnou správou o činnosti za rok

2017 a výročnou správou o činnosti za rok 2020 nezmenila. Skutočnosť, že výročná správa o činnosti

za rok 2020 neobsahuje žiadne výhrady, nepredstavuje zúženie rozsahu pôsobnosti, ale je výsledkom

dôsledného uplatňovania tejto metodiky.

40. Štúdia o zvyškovej chybovosti je jedným z viacerých nástrojov procesu získavania uistenia.

Obmedzenia sú Komisii dobre známe a Komisia ich zohľadňuje pri posudzovaní silných a slabých

stránok svojho systému riadenia. Komisia zastáva názor, že všetky tieto prvky spoločne zabezpečujú,

aby sa vo výročnej správe o činnosti GR INTPA prezentovali informácie o riadení pravdivo a verne.

41. Komisia zastáva názor, že pravidlo „de minimis“ na vydávanie výhrad vo výročných správach

generálnych riaditeľov o činnosti by sa malo naďalej uplatňovať. Jeho cieľom je zúžiť počet výhrad

len na tie významné a súčasne zachovať transparentnosť správ o riadení.

Výhrady týkajúce sa prípadov so zvyškovou chybovosťou nad prahom významnosti 2 % sa 

nepovažujú za podstatné v prípade segmentov, ktoré predstavujú menej ako 5 % z celkových platieb 
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oddelenia a majú finančný vplyv menej ako 5 miliónov EUR. Preto výhrady, ktoré nepresahujú obe 

prahové hodnoty, nemusia byť vyčíslené.  

Pri rozhodovaní o chýbajúcich výhradách všetky útvary Komisie uplatňujú dôkladné preskúmanie 

všetkých aspektov uistenia a zároveň vykonávajú všetky usmernenia a pokyny vydané ústrednými 

útvarmi Komisie.  

Napriek tomu je naďalej zabezpečená úplná transparentnosť správ o riadení: prípady, na ktoré sa 

pravidlo uplatňovalo, sú riadne uvedené vo výročnej správe o činnosti. Tieto prípady sa dôsledne 

sledujú. 

Po zvážení všetkých uvedených skutočností Komisia zastáva názor, že GR INTPA poskytuje vo 

výročnej správe o činnosti pravdivý a verný obraz o svojich rizikách a že zavedenie pravidla 

„de minimis“ neovplyvňuje negatívne jeho celkové posúdenie finančného riadenia a vyhlásenie 

o vierohodnosti.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Odporúčania 

49. Komisia zdôrazňuje, že zatiaľ čo dve odporúčania z roku 2018 nie sú úplne vykonané, GR INTPA

naďalej prijíma opatrenia na riešenie problémov, ktoré zistil Európsky dvor audítorov v súvislosti so

štúdiou o zvyškovej chybovosti a so spoluprácou s medzinárodnými organizáciami v kontexte

vykonávania aktuálneho a minulého vyhlásenia o vierohodnosti (pozri aj odpoveď Komisie na

odporúčanie 1). Komisia poznamenáva, že odporúčanie 2 z výročnej správy Európskeho dvora

audítorov za rok 2019 nebolo vykonané, pretože toto odporúčanie nemohlo byť prijaté.

Odporúčanie 1 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia bude naďalej upriamovať pozornosť partnerských organizácií na potrebu poskytovať 

Európskemu dvoru audítorov dokumenty alebo informácie potrebné na vykonávanie jeho 

úlohy. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 26. 

Odporúčanie 2 

Komisia toto odporúčanie neprijíma. 

Od rozpočtového roku 2019 sa vo výročných správach generálnych riaditeľov o činnosti zaviedlo 

pravidlo „de minimis“ na vydávanie výhrad. Jeho cieľom je zúžiť počet výhrad len na tie významné 

a súčasne zachovať transparentnosť správ o riadení.  

Napriek tomu je naďalej zabezpečená úplná transparentnosť správ o riadení (keďže prípady, na ktoré 

sa pravidlo uplatňovalo, sú riadne uvedené vo VSČ). Pozri aj odpoveď Komisie na bod 41. 

Odporúčanie 3 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 
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Komisia posúdi možnosť zavedenia referencie do metodiky na určenie zvyškovej chybovosti alebo 

referenčných podmienok s cieľom formalizovať oznamovanie podozrenia na riziká podvodu Komisii 

na primeranej úrovni. 
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