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Shrnutí 
I Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor finančních prostředků EU1. V této 
funkci jednáme jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie tím, že 
pomáháme zlepšovat finanční řízení EU2. 

II Tento dokument shrnuje výsledky auditu 413 agentur EU a dalších subjektů Unie 
(dále jen „agentury“) za rozpočtový rok 2020, které jsme pověřeni kontrolovat. Úplný 
přehled agentur zřízených Evropskou unií a podrobné výsledky jejich každoročního 
auditu naleznete v naší výroční zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 2020. 

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

o výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o spolehlivosti účetní závěrky všech 
agentur, 

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

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

IV Určité oblasti však lze ještě zlepšit, jak je popsáno v odstavcích obsahujících 
zdůraznění skutečnosti, odstavcích obsahujících jiné skutečnosti a v připomínkách, 
které nezpochybňují výroky auditora. Zároveň jsme doporučili následující opatření, jež 
mají být přijata k řešení situace v těchto oblastech, v nichž existuje prostor pro 
zlepšení: 

o Plnění rozpočtu agenturami by mělo podléhat účinným a efektivním vnitřním 
kontrolám. Jejich součástí by měly být spolehlivé kontroly ex ante, které by měly 

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

2 Další informace o naší činnosti naleznete v našich zprávách o činnosti, výročních zprávách 
o plnění rozpočtu EU, zvláštních zprávách, situačních zprávách a stanoviscích k návrhům 
nových či aktualizovaných právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro 
finanční řízení (www.eca.europa.eu). 

3 ELA a EPPO nebyly v roce 2020 kontrolovány, protože ještě nedosáhly finanční 
samostatnosti. 

http://www.eca.europa.eu/
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předcházet chybám a nesrovnalostem před tím, než budou operace schváleny. 
Má-li se na základě rámcových smluv Evropské komise na pořízení softwarových 
licencí a služeb IT bez ceníku dosáhnout nejlepšího možného zhodnocení 
prostředků, měly by agentury před podepsáním objednávek provádět 
systematický průzkum trhu. Součástí průzkumu by mělo být podrobné posouzení 
potřebných výrobků a služeb, analýza dostupných řešení na trhu a cenový odhad 
příslušných položek. 

o Výměna na pozici výkonného ředitele obnáší i změny ve správě pověření 
v agentuře. Agentury by tedy měly přijmout interní pravidla, která budou 
přínosem pro řídicí a kontrolní systémy a přispějí k transparentnosti a vyvozování 
odpovědnosti. 

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

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

o Jelikož v dohodách o výpočtu příspěvků od přidružených zemí jsou stanoveny 
různé metody, hrozí, že tyto dohody o příspěvcích budou prováděny nesprávně. 
Dotčené agentury by se měly s Evropskou komisí poradit o tom, zda by neměly 
své dohody a metody sladit s dohodami Komise o příspěvcích a jejími metodami 
pro výpočet příspěvků přidružených zemí. 
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Co jsme kontrolovali 
01 Agentury EU jsou právně samostatné subjekty zřízené sekundárními právními 
předpisy, aby prováděly určité technické, vědecké či řídicí úkoly, které napomáhají 
orgánům EU při navrhování a provádění politik. Sídlí v různých členských státech a 
mohou výrazně ovlivňovat oblasti, které mají zásadní význam pro každodenní život 
občanů EU, jako je zdraví, bezpečnost, ochrana, svoboda a spravedlnost. Jednotlivé 
agentury se v tomto shrnutí označují zkratkami svých plných názvů, které jsou uvedeny 
v seznamu zkratek na konci dokumentu. 

02 Agentury EU jsou trojího druhu: decentralizované agentury, výkonné agentury 
Evropské komise a další subjekty. Rozdíly mezi nimi popisujeme níže. 

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

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

15.2.2021, s. 9). 
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Obrázek 1 – Časová osa a přehled rostoucího počtu agentur 

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

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

Zdroj: EÚD. 
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04 Všechny výkonné agentury Evropské komise sídlí v Bruselu. Decentralizované 
agentury a další subjekty sídlí po celé EU v různých členských státech, jak je patrné 
z obrázku 2. O jejich umístění rozhoduje Rada, případně Rada společně s Evropským 
parlamentem. 

Obrázek 2 – Umístění agentur v členských státech 

 
Zdroj: EÚD. 
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posláním je řešit potřeby konkrétních politik a posilovat evropskou spolupráci sdílením 
technických a odborných zkušeností EU a vlád jednotlivých států. Zřizují se na dobu 
neurčitou nařízením Rady nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady. 

Výkonné agentury Evropské komise provádějí programy EU 

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

Další subjekty mají zvláštní pověření 

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

Agentury jsou financovány z různých zdrojů a z různých okruhů 
víceletého finančního rámce 

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

                                                        
6 Agentura CHAFEA přestala existovat dne 1. dubna 2021, EACEA, EASME (EISMEA od 

1. dubna 2021), ERCEA, INEA (CINEA od 1. dubna 2021), HADEA (od 1. dubna 2021) a REA. 
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09 Rozpočet SRB na rok 2020 činil 8,1 miliardy EUR (2019: 7,9 miliardy EUR). Skládá 
se z příspěvků úvěrových institucí a některých investičních společností na zřízení 
Jednotného fondu pro řešení krizí a na financování správních výdajů SRB. 

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

Obrázek 3 – Finanční zdroje agentur v roce 2020 

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

11 Většina agentur, včetně všech výkonných agentur, je financována téměř výhradně 
ze souhrnného rozpočtu EU. Ostatní jsou zcela nebo částečně financovány z poplatků 
a plateb odvětvových subjektů a z přímých příspěvků zemí podílejících se na jejich 
činnosti. Obrázek 4 ukazuje rozdělení rozpočtů agentur podle zdroje příjmů. 
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Obrázek 4 – Rozpočty agentur na rok 2020 podle zdroje příjmů 

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

Pozn.: nezahrnuje jiné různé příjmy nebo rozpočtové rezervy. 

Zdroj: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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12 Obrázek 5 uvádí rozpočty agentur na rok 2020. Jsou rozděleny podle typu výdajů 
(hlava I – výdaje na zaměstnance, hlava II – správní výdaje a hlava III – operační výdaje 
spolu s případnými dalšími využitými rozpočtovými hlavami), nikoliv činností. 

Obrázek 5 – Výdaje agentur na rok 2020 podle rozpočtových hlav 

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

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

Zdroj: rozpočet: konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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13 Obrázek 6 ukazuje, kolik zaměstnanců v agenturách pracovalo ke konci roku 
2020. Agentury celkem zaměstnávaly 12 881 pracovníků7 (2019: přibližně 11 900), což 
představuje zhruba 18 % celkového počtu zaměstnanců8 orgánů, institucí a agentur 
EU. 

Obrázek 6 – Počet zaměstnanců jednotlivých agentur na konci roku 2020 

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

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

8 Uvedené údaje jsou založeny na ekvivalentu počtu zaměstnanců na plný úvazek (FTE) ve 
vztahu ke stálým úředníkům, dočasným a smluvním zaměstnancům a vyslanými národním 
odborníkům. 
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14 Většina agentur neprovádí programy s velkými operačními výdaji, ale spíše úkoly 
technické, vědecké nebo regulační povahy. Jejich rozpočet proto většinou tvoří hlavně 
výdaje na zaměstnance a správní výdaje (viz obrázek 5). Tyto výdaje agentur celkově 
představují přibližně 10,9 % výdajů na zaměstnance a správních výdajů EU (viz 
obrázek 7). 

Obrázek 7 – Výdaje na zaměstnance a správní výdaje* orgánů, institucí a 
subjektů EU v roce 2020 (v mil. EUR) 

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

Zdroj: souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020, konečná roční účetní závěrka Evropské 
unie za rok 2020 a konečná roční účetní závěrka agentur za rok 2020, sestavil EÚD. 
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15 Příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU ve výši 2,4 miliardy EUR jsou financovány 
v rámci různých okruhů VFR, jak je patrné z obrázku 8. 

Obrázek 8 – Financování agentur z okruhů VFR rozpočtu EU 

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

16 Ve většině decentralizovaných agentur a dalších subjektů a všech výkonných 
agenturách Evropské komise odpovídá za rozpočtový proces a udílení absolutoria 
Evropský parlament a Rada. Časová osa postupu udělování absolutoria je uvedena na 
obrázku 9. 

Obrázek 9 – Postup udělování absolutoria ve většině agentur 

 
Zdroj: EÚD. 

17 Dvě plně finančně soběstačné decentralizované agentury (CPVO a EUIPO) 
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agenturami v pětiletém strategickém plánu a v ročních pracovních programech, které 
popisují činnosti a cíle. V roce 2020 schválila EUAN svou druhou víceletou strategii 
(2021–2027)9, která odráží politické a strategické směřování nové Evropské komise a je 
založena na dvou pilířích: 

o EUAN jako vzor správní excelence, 

o EUAN jako zavedený institucionální partner. 

19 V předsednictví EUAN se agentury každý rok střídají a dvakrát ročně se koná 
plenární zasedání, které je koordinováno společným podpůrným úřadem. EUAN má 
deset tematických dílčích sítí (viz obrázek 10) se zvláštním tematickým zaměřením. 
Dílčí sítě mohou také spolupracovat s ostatními orgány a institucemi EU, které mohou 
samy být jejich členy. Účetní dvůr se aktivně účastní některých těchto plenárních 
zasedání a jednání dílčích sítí tím, že informuje o osvědčených postupech a poskytuje 
informace o auditních procesech a výsledcích. 

Obrázek 10 – Společný podpůrný úřad a dílčí sítě EUAN 

 
Zdroj: EUAN. 

                                                        
9 2021–2027 Strategy for the EU Agencies Network, Brusel, 9. listopadu 2020. 
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20 Hlavním aspektem činnosti EUAN a ústředním bodem jejích víceletých strategií je 
sdílení služeb, znalostí a odbornosti. Jako příklady spolupráce lze uvést sdílení služeb 
v oblasti obnovy provozu po havárii, účetnictví, společných zadávacích řízení (viz 
rámeček 1), záležitostí souvisejících s onemocněním COVID-19 (viz rámeček 2) a 
ochrany údajů. 

Rámeček 1 

Příklad spolupráce v podobě společných zadávacích řízení 

Společná zadávací řízení jsou jednou z pobídek ke spolupráci, které EUAN 
podporuje. Jak jsme již informovali ve výroční zprávě za rok 2018, 
decentralizované agentury a další subjekty spolu se společnými podniky EU 
(subjekty EU) využívají rovněž možnosti zvyšovat správní účinnost a úspory 
z rozsahu organizováním společných zadávacích řízení. Počet společných výzev 
k překládání nabídek organizovaných subjekty EU stoupl mezi lety 2014 a 2020 
z jedné na 17 a do konce roku 2020 se jednoho nebo více společných zadávacích 
řízení účastnilo 64 subjektů EU (viz obrázek 11). Společná zadávací řízení mohou 
přinést větší efektivitu a úspory z rozsahu. 

Obrázek 11 – Počet společných výzev 

 
Zdroj: EUAN. 
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Rámeček 2 

Sdílení informací o opatřeních během pandemie COVID-19 

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

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

Zdroj: EUAN a evropská veřejná ochránkyně práv. 

 

  

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

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

Náš mandát 

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

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

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

22 Na základě svého auditu předkládáme Evropskému parlamentu a Radě nebo 
dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria (viz bod 17) za každou agenturu 
jedno prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti její roční účetní závěrky a 
legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Prohlášení 
o věrohodnosti v příslušných případech doplňujeme významnými auditními zjištěními. 

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

23 Ve věcech souvisejících s podvody a nelegální činností poškozující finanční zájmy 
EU spolupracujeme s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Úřadu OLAF 
na jeho žádost poskytujeme o agenturách EU auditní informace, které by mohly být 
pro jeho vyšetřování užitečné. Radíme se s ním také o případných podezřeních, která 
při své kontrolní činnosti zjistíme, ačkoli účelem našich auditů není přímo pátrat po 
podvodech. V rozpočtovém roce 2020 byla tato spolupráce rozšířena na nově ustavený 
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který odpovídá za vyšetřování a trestní 
stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie. Úřadu EPPO 
jsme nahlásili podezření týkající se jedné agentury EU a úřad OLAF jsme o něm 
informovali. Celkově jsme od roku 2001 před ustavením úřadu EPPO úřad OLAF 

                                                        
11 ELA a EPPO nebyly v roce 2020 kontrolovány, protože ještě nebyly finančně samostatné. 

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

13 Zprávy o plnění rozpočtu jsou zprávy, které shrnují všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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upozornili na osm dalších agentur, protože jsme měli podezření na jeden či více 
případů podvodu v operacích z našeho vzorku. 

Digitalizace auditorských postupů v EÚD 

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

25 V roce 2020 jsme v pilotním projektu pokračovali a auditní postupy vytvořené pro 
výkonné agentury jsme zdokonalili, takže jsou nyní přesnější. Díky tomu se snížil počet 
výjimek, které musí auditoři ověřovat. Zavedli jsme také pět nových automatizovaných 
postupů pro audit účetní závěrky. Jak jsme očekávali, neodhalil tento test žádné 
významné (materiální) chyby. Určili jsme však, kde je možné ušetřit čas, jak ukazuje 
obrázek 12. Tyto výsledky potvrzují, že jakmile bude automatizováno více postupů, 
které budou použity na více auditních úkolů, je možné dosáhnout významných úspor. 
Tyto možnosti budeme v následujících letech dále zkoumat a sledovat. 

Obrázek 12 – Automatizace testů pro audit účetní závěrky 

 
Zdroj: EÚD.  

                                                        
14 Viz body 2.26 a 2.27 výroční zprávy o agenturách EU za rozpočtový rok 2017. 
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Co jsme zjistili 

Výsledky výročních auditů agentur za účetní rok 2020 jsou 
celkově pozitivní 

26 Náš audit účetních závěrek agentur za rozpočtový rok 2020 a příjmů, na nichž se 
tyto účetní závěrky zakládají, potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. V oblasti 
plateb, na nichž se účetní závěrky zakládají, je však třeba určitých zlepšení. 

Obrázek 13 – Každoroční výroky auditora o účetních závěrkách, příjmech 
a platbách agentur v období 2018–2020 

 
Zdroj: EÚD. 

„Čistý“ výrok o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur 

27 Evropský účetní dvůr vydal k účetním závěrkám všech agentur za rozpočtový rok 
2020 výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) (viz obrázek 3). 
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která má takovou důležitost, že je pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem 
zásadní. V rozpočtovém roce 2020 jsme odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti 
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29 V případě agentury EMA, dříve sídlící v Londýně, která se přestěhovala do 
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prostory v Londýně. Smlouva je platná až do roku 2039 a neumožňuje předčasné 
ukončení nájmu. V červenci 2019 EMA dosáhla s pronajímatelem dohody a podařilo se 
jí své bývalé kancelářské prostory pronajmout od července 2019 podnájemci za 
podmínek, které se shodují s podmínkami hlavní nájemní smlouvy. Podnájemní 
smlouva je platná až do skončení platnosti nájemní smlouvy agentury. Jelikož EMA 
zůstává stranou nájemní smlouvy, mohlo by se v případě neplnění povinností ze strany 
podnájemce stát, že agentura ponese odpovědnost za celou výši zbývající pohledávky 
v rámci této smlouvy. K 31. prosinci 2020 dosahovala odhadovaná částka zatím 
neuhrazeného nájemného, souvisejících služeb a pojištění, které má agentura EMA 
zaplatit do konce nájemního období, celkem 377 milionů EUR. 

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

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

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

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

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

33 Účetní dvůr vydává výroky auditora bez výhrad („čisté výroky“) o legalitě 
a správnosti příjmů, na nichž se zakládají účetní závěrky všech agentur. 
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Odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti pomáhá lépe porozumět 
příjmům SRB 

34 Odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti jsme použili také ve zprávě o SRB 
v souvislosti se skutečností popsanou výše v bodě 30. 

Odstavce obsahující jinou skutečnost se zabývají záležitostí zvláštního 
významu pro ESMA a SRB 

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

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

37 Aniž by tím byl dotčen náš formální výrok auditora, zdůraznili jsme, že příspěvky 
do fondu SRB se vypočítávají na základě informací, které SRB poskytnou úvěrové 

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

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

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

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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instituce. Při auditu příjmů výboru jsme vycházeli z těchto informací, ale jejich 
spolehlivost jsme neověřovali. Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
nezavádí komplexní a konzistentní kontrolní rámec, který by zajistil spolehlivost 
informací. SRB však provádí kontroly konzistentnosti a analýzy informací a také některé 
kontroly ex post úvěrových institucí. SRB navíc nemůže zveřejnit podrobnosti 
o výpočtech příspěvků jednotlivých úvěrových institucí upravených v poměru 
k rizikovému profilu, neboť spolu vzájemně souvisí a obsahují důvěrné informace 
o jiných úvěrových institucích. To má vliv na transparentnost těchto výpočtů. 

„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají 
účetní závěrky agentur, kromě ACER, eu-LISA a ENISA 

38 U 38 agentur jsme vydali o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají roční 
účetní závěrky za rozpočtový rok 2020, výrok auditora bez výhrad („čistý výrok“). Podle 
našeho názoru byly platby těchto agentur ve všech významných (materiálních) 
ohledech legální a správné (viz obrázek 13). 

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

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

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

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

42 Účetní dvůr upozorňuje na skutečnost, že ACER a ENISA nepřijaly interní pravidla, 
která by řešila trvání pověření v případech, kdy pověřující nebo pověřené schvalující 
osoby skončí na své pozici. Představuje to významný nedostatek vnitřní kontroly (další 
informace viz bod 48 a následující). 

43 V případě úřadu EASO bereme na vědomí, že před Soudem prvního stupně 
probíhá soudní řízení17, které má dopad na některé aspekty našeho výroku. V roce 
2020 zahájil úřad EASO otevřené řízení na poskytování dočasných agenturních 
pracovníků na podporu svého ústředí a jeho operací na Maltě. Celková odhadovaná 
částka, o kterou se jednalo v období 48 měsíců, činila 27,7 milionu EUR. V říjnu 2020 
zažaloval neúspěšný uchazeč úřad EASO u Tribunálu v souvislosti s výsledkem 
zadávacího řízení. 

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

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

18 Věc C-948/19 (Manpower Lit). 

19 Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Naše připomínky se zaměřují na oblasti vyžadující zlepšení 
ve 23 agenturách 

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

46 Obrázek 14 a obrázek 15 ukazují počet různých druhů připomínek týkajících se 41 
agentur, které jsou uvedeny ve zprávě, včetně výroků a souvisejících odstavců, které 
obsahují zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti. 

Obrázek 14 – Počet připomínek podle jednotlivých agentur 

 
Zdroj: EÚD. 
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Obrázek 15 – Počet připomínek podle typu častých nedostatků 

 
Zdroj: EÚD. 

Oblastí nejnáchylnější k chybám je vnitřní kontrola 

47 U 13 agentur (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, 
ETF, Eurofound, Frontex a SRB) jsme zjistili nedostatky ve vnitřní kontrole týkající se 
chybějících kontrol ex ante a ex post (viz rámeček 3), nedostatečného řízení 
rozpočtových a právních závazků nebo nedostatečných záznamů v evidenci výjimek. 
Nejčastější druhy nedostatků zjištěných ve vnitřní kontrole ukazuje obrázek 15. 
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Rámeček 3 

Příklad chybějících vnitřních kontrol ex ante 

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

Připomínky k pověření výkonem rozpočtových pravomocí 

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

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

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

51 U dvou agentur (ACER a ENISA) jsme do výroku auditora zařadili i odstavce 
obsahující zdůraznění skutečnosti, protože tyto agentury nemají vnitřní pravidla či 
rozhodnutí, která by řešila trvání pověření v případech, kdy se funkce ujímá nový 
výkonný ředitel. Ve výsledku pak řadu rozpočtových závazků, právních závazků a 
platebních operací schvalovali zaměstnanci na základě pověření vydaných předchozím 
výkonným ředitelem, která však nový výkonný ředitel nepotvrdil. To dle našeho názoru 
představuje důležitý nedostatek vnitřní kontroly. 
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52 V případě agentury ENISA jsme vydali výrok s výhradou o legalitě a správnosti 
plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, protože jeden zaměstnanec po dobu šesti 
týdnů schvaloval rozpočtové závazky a platební operace, aniž k tomu měl jakékoli 
pověření (viz bod 41). 

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

Hlavním zdrojem nesprávných plateb zůstává zadávání veřejných 
zakázek 

54 Cílem pravidel pro zadávání veřejných zakázek je zajistit spravedlivou soutěž mezi 
uchazeči a pořídit zboží a služby za nejlepší cenu při dodržení zásad transparentnosti, 
proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Náš audit zahrnoval 
rámcové smlouvy, zvláštní zakázky a přímé zakázky všech agentur. V deseti agenturách 
(Cedefop, CEPOL, EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA a Eurojust) byly 
kontrolované smlouvy ovlivněny různými nedostatky v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, které se většinou týkaly nedostatečné konkurence (viz rámeček 4), hodnocení 
uchazečů a problémů s realizací zakázek. Obrázek 15 obsahuje také některé další 
statistické údaje podle druhu nejčastějších připomínek týkajících se zadávacích řízení. 

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

pro plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Evropská komise). 
 
„Pokud nová pověřující schvalující osoba další přenesení pravomocí udělené svým 
předchůdcem výslovně nezmění nebo neodvolá, zůstává toto další přenesení pravomocí 
v platnosti.“ 
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Rámeček 4 

Příklad nesouladu s ustanoveními rámcové smlouvy 

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

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

Nárůst nedostatků v rozpočtovém řízení 

56 Podle finančního nařízení EU mohou být rozpočtové prostředky přidělené na daný 
rozpočtový rok za určitých podmínek přeneseny do následujícího rozpočtového roku21. 
Přestože finanční nařízení EU nestanoví pro přenosy prostředků, jež do značné míry 
může vysvětlovat víceletá povaha činností, žádný strop, může nadměrný objem 
přenosů svědčit o tom, že pracovní programy nebo plány veřejných zakázek jsou 
zpožděny. Míru přenesených prostředků částečně ovlivnila pandemie COVID-19. 
Přenosy mohou také ukazovat na strukturální problém, slabé rozpočtové plánování, 
případně na porušení zásady ročního rozpočtu. Tyto nedostatky jsme zjistili v pěti 
agenturách (ACER, ESA, eu-LISA, FRA a Frontex). 

57 Obrázek 16 uvádí přehled míry přenosů prostředků přidělených za závazky podle 
jednotlivých agentur a rozpočtových hlav. Tato míra je znázorněna jako podíl 
přenesených prostředků přidělených na závazky22 ve srovnání s celkovými prostředky23 
rozpočtové hlavy. 

                                                        
21 Podmínky přenosů prostředků jsou vysvětleny v článku 12 a 13 finančního nařízení EU. 

22 Prostředky přidělené na závazky pokrývají celkové náklady právních závazků přijatých 
v běžném rozpočtovém roce na provádění operací během jednoho či více rozpočtových let. 

23 Celkové prostředky zapsané v rozpočtu agentury na daný rozpočtový rok. 
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Obrázek 16 – Míra přenesených prostředků podle rozpočtových hlav 

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

58 U osmi agentur (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol a Frontex) 
jsme zjistili i různé další nedostatky. Týkaly se správy poplatků za pozdní platby, 
zveřejňování informací o obdržených příspěvcích a výpočtu příspěvků nečlenských 
států EU do rozpočtů agentur (viz rámeček 5). Obrázek 15 uvádí nejčastější druhy 
nedostatků v rozpočtovém řízení. 
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Rámeček 5 

Příklad nedostatku v příspěvcích zemí ESVO, které nejsou členy EU 

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

Různé připomínky k řízení lidských zdrojů 

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

Agentury se dobře přizpůsobily bezprecedentní situaci 
způsobené onemocněním COVID-19 

60 Finanční audit jsme doplnili přezkumem toho, jak agentury EU zvládly a 
zorganizovaly svou reakci na krizi COVID-19. Předmětem přezkumu byly oblasti 
uvedené na obrázku 17. Uvádíme také několik příkladů toho, jaký dopad měla krize 
COVID-19 na plnění rozpočtu a pracovní programy agentur v rozpočtovém roce 2020. 
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Obrázek 17 – Oblasti, na něž jsme se zaměřili 

 
Zdroj: EÚD. 

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

61 Hlavním vodítkem organizace v krizové situaci je plán kontinuity provozu a 
obnovy provozu po havárii. Tímto dokumentem se během krize řídí pracovní postupy a 
organizace práce. Může se vztahovat na celou organizaci, nebo na jednotlivá provozní 
oddělení (viz rámeček 6). Plán je založen na vyhodnocení rizika a plánování scénářů a 
je zásadní součástí rámce vnitřní kontroly organizace. 
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Rámeček 6 

Příklad obsahu plánu kontinuity provozu a obnovy provozu po 
havárii 

 
Zdroj: plán kontinuity provozu orgánu EIOPA. 

62 Plán kontinuity provozu není statickým dokumentem. Například norma ISO 
2700124 požaduje, aby organizace pravidelně ověřovala zřízené a zavedené kontroly 
kontinuity informační bezpečnosti, aby byly během nepříznivých situací platné a 
účinné. Z přezkumu vyplynulo, že při vypuknutí pandemie COVID-19 mělo zavedeno 
formálně schválený a aktuální plán kontinuity provozu 37 ze 41 agentur (90 %) (viz 
obrázek 18). 

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

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

Základní klíčové informace pro 
kontinuitu provozu: 

• kontaktní údaje pro naléhavé 
situace, 

• nouzové evakuační postupy,
• komunikační kanály (seznam 

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

• shromažďovací místa atd.

Zásady kontinuity provozu: 

• definice, 
• shrnutí zásadních a klíčových 

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

Reakce: 

• vymezení rolí a odpovědnosti týmů 
krizového řízení, 

• týmy kontinuity provozu a týmy 
obnovy provozu.

Obnova a postupné ukončování 
mimořádných opatření: 

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

ukončování mimořádných 
opatření.
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Obrázek 18 – Plán kontinuity provozu byl ve většině agentur formálně 
schválen a byl aktuální 

 
Zdroj: finanční audit EÚD za rok 2020. 

63 Po prvních náznacích šíření viru koncem roku 2019 a počátkem roku 2020 začaly 
agentury aktivovat své plány kontinuity provozu a opatření na zmírnění krize, aby tak 
chránily své zaměstnance, informace a fyzický majetek (viz rámeček 7). Některé 
agentury také přesměrovaly své zdroje tak, aby mohly dopady pandemie řešit (viz 
rámeček 8). Náš přezkum ukázal, že 34 z 37 (92 %) agentur, které měly formálně 
schválený a aktuální plán kontinuity provozu, jej aktivovalo v přímé návaznosti na 
pandemii. Tři agentury, které plán neaktivovaly, jmenovitě BEREC, CdT a EFCA, uvedly, 
že to nebylo nutné, protože to díky jejich prvotním opatřením (například rozšíření 
práce na dálku na všechny pracovníky) nebylo nutné. 

90 %
Při vypuknutí pandemie COVID-19 mělo formálně 
schválený a aktuální plán kontinuity provozu a obnovy 
provozu po havárii 37 ze 41 agentur. Čtyři agentury 
(EASO, EBA, EIGE a GSA) jej neměly.
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Rámeček 7 

Uplatnění plánu kontinuity provozu úřadu EUIPO na časové ose 

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

 

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

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

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

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

15. 3. 2020

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

16. 3. 2020

Je uplatněn scénář plánu kontinuity 
provozu č. 6 (nemožnost přístupu do 
prostor EUIPO). Pracovníci úřadu 
působící v oblasti informačních 
technologií sledují provozní činnosti, aby 
mohli zajistit dostupnost relací VPN. 
Začínají každodenní schůze pořádané 
vedením EUIPO.
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Rámeček 8 

Zvláštní případ – reakce ECDC na pandemii COVID-19 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), zřízené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/200425, má rozpočet 82 milionů EUR a 
271 zaměstnanců. Jeho hlavním úkolem je shromažďovat a šířit informace 
o prevenci a kontrole lidských nemocí a poskytovat vědecká stanoviska v této 
oblasti. Středisko má rovněž koordinovat evropskou síť subjektů činných v této 
oblasti. Pandemie COVID-19 z roku 2020 je nejzávažnější událost v oblasti 
veřejného zdraví, na kterou muselo středisko od zahájení své činnosti v roce 2005 
reagovat. 

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

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

64 K činnostem prováděným od února do poloviny března 2020 patřilo i ustavení 
zvláštních týmů, jejichž úkolem bylo vést organizaci a řízení reakce na pandemii  
COVID-19 (viz rámeček 9). Jejich členy byli obvykle členové vedení útvarů z celé 
organizace26. Koordinační schůze se na počátku konaly každý den, včetně víkendů, a 
později dvakrát až třikrát týdně, případně podle nutnosti. Tyto týmy zůstaly aktivní po 
celé období, které je předmětem tohoto přezkumu. 

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

26 Ředitelé, vedoucí správy/zdrojů, IT, infrastruktury a logistiky a komunikace a pracovníci 
ostrahy. 
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Rámeček 9 

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

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

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

65 Do 16. března 2020 přešly všechny agentury na rozšířený režim práce na dálku a 
nařídily všem zaměstnancům, jejichž přítomnost v kanceláři nebyla nezbytná, aby 
pracovali z domova. V tomto ohledu pomohla skutečnost, že některé možnosti práce 
na dálku existovaly již před vypuknutím pandemie. Přechod na práci na dálku v březnu 
2020 byl tedy spíše otázkou rozšíření stávajících IT systémů než jejich zavádění ve 
velkém měřítku (viz rámeček 10). Z naší analýzy rovněž vyplynulo, že žádná z agentur 
nemusela řešit závažné problémy s kapacitou (šířkou pásma), připojením nebo 
zabezpečením údajů. Osm agentur (ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA a 
SRB) provedlo před spuštěním svých systémů IT zátěžové testy, což před přechodem 
na všeobecnou práci na dálku představovalo další záruku fungování těchto systémů. 

Rámeček 10 

Příklady rozšíření systémů IT a režimu práce na dálku 

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

EMSA: práce na dálku začala pro všechny zaměstnance 16. března 2020 a ihned 
fungovala. Podle agentury zaměstnanci do 3. června 2020 uspořádali 68 000 
individuálních jednání přes Skype, zorganizovali 3 444 konferencí přes Skype, 
2 203 individuálních jednání pomocí aplikace Teams a 287 skupinových jednání 
pomocí této aplikace. 
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EUIPO: jakmile bylo přijato rozhodnutí, započalo se s jeho realizací (viz též 
rámeček 7). Úplný přechod zaměstnanců na práci na dálku se uskutečnil během 
víkendu. 

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

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

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

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

66 S šířící se pandemií agentury postupně upravovaly a aktualizovaly své plány nebo 
vypracovaly konkrétní plány pro mimořádné situace, aby mohly lépe řešit specifické 
dopady, které měla pandemie na jejich organizace a činnosti. Do 31. prosince 2020 
přezkoumalo nebo plánovalo přezkoumat své plány kontinuity provozu na základě do 
té doby získaných zkušeností 16 agentur27. Například agentura CEPOL doplnila svůj 
plán o scénář pandemie. Pandemií byla obzvláště postižena agentura EASA jako 
regulátor leteckého odvětví. Rozhodla se, že změní zaměření svého plánu kontinuity 
provozu a své reakce na zdravotní a bezpečnostní aspekty, a zaměří se také na ty, které 
se netýkají jen zaměstnanců agentury, ale i pracovníků v letectví, cestujících a dalších 
zainteresovaných subjektů v letectví obecně. Pět agentur (EBA, ECDC, EIOPA, EUROPOL 
a EUIPO) si nechalo externě vyhodnotit, jak svou reakci na pandemii řídily a 
organizovaly. 

67 Všechny agentury do svých plánů kontinuity provozu začlenily postupy 
ukončování mimořádných opatření, například postupný návrat zaměstnanců do 
kanceláře. Většina agentur uplatnila postupný přístup, obvykle v podobě plánu 
skládajícího se ze čtyř fází (viz například rámeček 11), který umožňuje kontrolované 
zavádění nebo postupné ukončování mimořádných opatření v závislosti na vývoji 
pandemie. Zavádění nebo ukončování mimořádných opatření se má řídit doporučeními 
a pokyny národních a regionálních zdravotnických orgánů a hodnocením rizik a pokyny 

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

ETF, EUROPOL, SRB. 
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Evropské komise, ECDC a WHO. V praxi se provádění opatření mezi agenturami lišilo, 
avšak většinou v závislosti na jednotlivých národních či regionálních opatřeních 
přijatých příslušnými orgány. 

Rámeček 11 

Příklad etap v plánu návratu do kanceláře 

 
Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD, informace poskytnuté agenturou. 

68 Hlavním cílem rozhodnutí přejít na všeobecnou práci na dálku bylo chránit 
zaměstnance. Upřednostnění dobrých podmínek pro zaměstnance bylo zřetelné 
v mnoha interních dokumentech, které jsme zkoumali. Potvrdily to i pohovory 
s vedením agentur. O dopadu pandemie na práci a zaměstnance, včetně organizace 
návratu do kanceláře, se také široce diskutovalo v poradní skupině EUAN pro nové 
způsoby práce (viz rámeček 2). Z informací, které nám síť EUAN poskytla, vyplývá, že 
většina zaměstnanců agentur se se situací vyvolanou pandemií vyrovnala celkově 
dobře. Statistické údaje o organizaci času vypracované agenturami ukázaly, že 
zaměstnanci pracovali více hodin28 než předtím, aby zvládli nové úkoly, které se od 
nich očekávaly. Informace od agentur naznačují, že zaměstnanci pracovali zodpovědně 
a jejich výkonnost byla nejméně na takové úrovni jako dříve. Podle pozorování agentur 
zabývajících se pracovními podmínkami, jako je Eurofound a EU-OSHA, je vrcholná 
produktivita (a angažovanost zaměstnanců) v době krize normální, avšak po delší dobu 
neudržitelná. Členové sítě EUAN odhadli, že podíl zaměstnanců, kteří popsali určité 
obtíže, se pohyboval mezi 10 % a 20 %. 

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

Závěr vychází ze zápisů z jednání sítě EUAN. 

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

FÁZE 0
Všeobecná 
práce z domova

FÁZE 1
Opatrné první 
uvolňování 
omezujících 
opatření

FÁZE 2
Postupné rušení 
omezujících 
opatření

FÁZE 3
Všeobecné zrušení 
omezujících 
opatření v „nové 
normalitě“
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Klíčové řídicí procesy a běžná činnost pokračovaly s určitými výjimkami bez vážných 
narušení 

69 Každá agentura má správní radu, která představuje nejvyšší úroveň její správy a 
řízení. Hlavním úkolem rady je agenturu strategicky orientovat a dohlížet na její 
činnosti29. Poté, co byla v druhé polovině března 2020 zrušena fyzická zasedání rady, 
byla nahrazena písemným postupem nebo se přesunula do virtuálního prostoru. 
V tomto novém prostředí byly rady schopny zasedat tak, jak vyžadují jejich zakládající 
nařízení, a včas přijímat rozhodnutí požadovaná předpisy. Hlasování pokračovalo 
pomocí zvláštních elektronických hlasovacích nástrojů, například EU Survey, i v případě 
omezených či důvěrných rozhodnutí. Jako příklady rozhodnutí vyžadovaných předpisy, 
která agentury během pandemie přijaly, lze uvést schválení rozpočtu, dodatků, 
převodů, programových dokumentů, výročních zpráv o činnosti a výroků ke konečné 
účetní závěrce. Rady v agenturách EMA, EBA, EASME a GSA během pandemie 
jmenovaly nové vysoce postavené zaměstnance, například výkonné ředitele. Rady tedy 
byly schopny během pandemie účinně vykonávat své správní a řídicí funkce. 

70 Náš přezkum ukázal, že díky přechodu na virtuální rozhodování a práci na dálku 
byly agentury během pandemie s to zajistit nepřetržitý výkon hlavních činností (správa, 
IT, lidské zdroje atd.). 

71 Navzdory pandemii byly agentury schopny pořizovat zboží a služby včas a 
v požadovaném množství a kvalitě. Nalezli jsme jen velmi málo případů, kdy byly výzvy 
k podávání nabídek neúspěšné, uchazeči nepředložili dostatek nabídek nebo kdy byly 
některé služby pozastaveny nebo zrušeny. Požadavkům uchazečů o prodloužení lhůt 
bylo vyhověno bez podstatných zdržení. Agentury zavedly postupy elektronického 
podávání nabídek pro otevřená řízení, což jim umožnilo pokračovat ve virtuálním 
prostředí30. Hodnoticí komise pracovaly online. Podepisovaly rozhodnutí elektronicky, 
případně výjimečně potvrzovaly výsledky elektronickou poštou. Jiným příkladem bylo 
uplatnění dočasného pravidla v souladu s pokyny Evropské komise, které povolovalo 
podepisovat smlouvy elektronicky namísto inkoustem, a to až do návratu ke 
standardnějším pracovním podmínkám (viz rámeček 12). 

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

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

30 Agentury, které stále používaly pro zadávací řízení na zakázky nižší hodnoty systém založený 
na tištěných dokumentech, výjimečně do doby, než budou obnoveny obvyklé postupy, 
přijímaly vedle nabídek v papírovém vyhotovení i nabídky zaslané elektronickou poštou. 
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Rámeček 12 

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

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

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

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

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

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

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

72 Pokud jde o zadávací řízení a zakázky během pandemie, zjistili jsme, že agentury 
před tím, než začaly jednat, žádaly v jednotlivých případech o pokyny své partnerské 
generální ředitelství anebo GŘ BUDG. Ve srovnání s přechozími lety jsme 
nezaznamenali, že by se kvůli pandemii nadměrně využívalo přímé udělení zakázky bez 
soutěžního řízení. V jednom případě jsme zjistili, že úřad EASO uplatnil odchylku 
z důvodů krajní naléhavosti podle čl. 11 odst. 1 písm. c) přílohy 1 finančního nařízení, 
aby vyřešil výrazné narušení dodávek osobních ochranných prostředků podle stávající 
smlouvy. Tento nedostatek neměl vliv na legalitu a správnost zadávacího řízení. Dospěli 
jsme k závěru, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla až na několik 
konkrétních výjimek celkově dodržována (viz rámeček 13). 
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Rámeček 13 

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

EIOPA: dne 19. května orgán uzavřel smlouvu na poskytování školících kurzů na 
místě. V té době se začínala šířit pandemie a již byla známa omezení akcí, které 
vyžadují osobní přítomnost. Orgán EIOPA podepsal v srpnu 2020 dodatek ke 
smlouvě, který obsahoval nové smluvní položky, a to poskytování virtuálních 
školení. Za virtuální školení byla stanovena pevná cena, která byla vyšší než cena 
školení na místě dohodnutá v původní smlouvě. Tyto změny představují nové 
smluvní podmínky. Pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, mohly 
přilákat další potenciální uchazeče bez jakéhokoliv zeměpisného omezení, které 
s sebou nese školení na místě, za konkurenceschopnější cenu. Dodatek smlouvy 
nesplňuje podmínky směrnice 2014/24/EU31, a je tudíž v rozporu s předpisy. 

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

Zdroj: finanční audit EÚD za rok 2020. 

73 Zaznamenali jsme řadu případů, kdy bylo kvůli omezení volného pohybu osob a 
cestovním omezením zavedeným v březnu 2020 narušeno najímání zaměstnanců a 
výběrová řízení (příklady viz rámeček 14). Od poloviny dubna 2020 byla většina 
agentur schopna obnovit a dále provádět přijímání zaměstnanců, když byly zavedeny 
postupy online, které umožnily provádění výběrových řízení a zaškolování nových 
zaměstnanců na dálku. I když řešení na dálku umožnila pokračování klíčových 
výběrových řízení, objevily se určité potíže. Několik agentur popsalo proces jako 
těžkopádný a časově náročný a uvedlo, že řízení byla zpočátku ovlivněna technickými 
problémy, například potížemi s připojením nebo nenadálou nedostupností uchazečů, a 
nároky na zaškolování zaměstnanců ve virtuálním prostředí. Jiným problémem s testy 
konanými na dálku byla skutečnost, že pro uchazeče bylo obtížně prokazovat některé 
dovednosti online. 

74 Skutečnost, že počátkem roku 2020 se najímání zaměstnanců zpomalilo, vytvořila 
riziko snížené kapacity v oblasti lidských zdrojů v budoucnosti, kdy bude rostoucí počet 
budoucích zaměstnanců potřebovat odpovídající (virtuální) zaškolení, vytvoření 

                                                        
31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65). 
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osobních spisů, školení a hodnocení. Pro agentury, které najímají zaměstnance ve 
velkém počtu, jako je Frontex, to bude znamenat obzvláště velký tlak (viz rámeček 14); 
v případě menších agentur půjde o méně závažný problém. 

Rámeček 14 

Dopad pandemie na najímání zaměstnanců 

Frontex: celkové zpomalení při najímání zaměstnanců způsobené pandemií 
zpozdilo přijetí 40 osob pověřených sledováním základních práv, které měly být 
podle nařízení (EU) 2019/189632 jmenovány do 31. prosince 2020. V době našeho 
auditu nebyly jmenovány žádné osoby pověřené sledováním základních práv. 
Tento stav vážně ohrožuje činnost a dobrou pověst agentury. 

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

Zdroj: odpovědi na průzkum EÚD. 

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

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

                                                        
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2019/1896 (Úř. věst. L 295, 14.11. 2019, s. 1). 
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15 agentur (37 %), aby mohly dále přijímat zaměstnance33. Pokud by zaměstnanci 
prohlídku nepodstoupili ve stanovené lhůtě, obvykle před koncem zkušebního období, 
smlouvy by pozbyly platnosti. 

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

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

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

79 Agentury přehodnotily své rozpočty a cíle, změnily priority a převedly prostředky 
do jiných oblastí, aby na konci roku nebyly nuceny rušit nadměrný objem prostředků, 
nicméně i přesto jsme zjistili určité nedostatky (viz body 56 a 57). Zpomalení a změny 
pracovních metod, pokles počtu služebních cest, fyzických jednání apod., jsou stále 
patrné v podobě snížení řady schválených rozpočtů agentur na rok 2020 a 
rozpočtových prostředků následně vrácených Evropské komisi. Dalším ukazatelem je 
celkové zvýšení částek přenesených z rozpočtového roku 2020 do roku 2021, které 
jsme zaznamenali ve srovnání s předešlým rokem. 

80 Zjistili jsme, že některé agentury vybírající poplatky (ECHA, EASA a ERA) 
zaznamenaly větší kolísání fakturovaných a vybraných poplatků, což ovlivnilo jejich 
rozpočtové plánování a finanční stabilitu obecně. Významný propad příjmů z poplatků 
v roce 2020 vykázala například agentura ECHA (její příjmy z poplatků podle nařízení 
REACH byly o 7,0 milionu EUR nižší, než stanovil původní rozpočet) a agentura EASA 
(snížení příjmů z poplatků oproti roku 2019 o 3,2 milionu EUR). 

81 Pokud jde o pracovní programy a činnosti, v důsledku pandemie byly 
přehodnoceny priority tak, aby se zdroje a plánované činnosti ve významné míře 
zaměřily na činnosti související s krizí způsobenou COVID-19. Nejvýznačnější případy lze 

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

INEA, SRB. 
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nalézt v oblasti zdraví (ECDC, EMA). Pro ECDC je pandemie podle externího 
hodnocení34 (viz též rámeček 8) nejzávažnějším ohrožením veřejného zdraví, na které 
muselo středisko od svého založení v roce 2004 reagovat. V roce 2020 se reakce EU na 
pandemii COVID-19 stala jeho hlavní činností a připadala na ni většina jeho času a 
zdrojů35. Agentura EMA byla svědkem zásadní přeměny celého prostředí, v němž 
působí. Pandemie měla totiž dopad na celou Evropskou síť pro regulaci léčivých 
přípravků (EMRN)36, a EMA tudíž musela posílit koordinaci regulační sítě EU a urychlit 
postup projednávání výrobků souvisejících s onemocněním COVID-19 ve výborech. 
V listopadu 2020 předložila Evropská komise návrh nového nařízení, které doplní a 
posílí současné hlavní úkoly agentury a rozšíří její mandát, a usnadní tak 
koordinovanou reakci na zdravotní krize v rámci EU37. 

82 Zasaženy byly i agentury provádějící politiky EU v jiných oblastech. Například 
Frontex nemohl kvůli celosvětovým cestovním omezením provádět plánované 
návratové činnosti a jeho původní schválený rozpočet na návraty v roce 2020 se snížil 
o 52,5 %. Nadace Eurofound výrazně změnila svůj plán provádění sedmého evropského 
průzkumu pracovních podmínek v terénu, což narušilo možnost provést analýzu trendů 
v oblasti pracovních podmínek za více než 20 let. Agentury EASA, EMSA a ERA musely 
kvůli pandemii náhle přehodnotit své priority a vypracovat nové pokyny, aby odvětví 
dopravy a mobility mohla dodržovat evropská bezpečnostní a zdravotní opatření a 
protokoly. 

83 Zjistili jsme tedy, že agentury provedly vhodné kroky a své činnosti rychle 
přizpůsobily okolnostem daným pandemií. Stalo se tak díky urychlení digitalizačních 
opatření. Agentury také lépe spolupracovaly a zlepšily výměnu informací, což jim 
umožnilo zachovat operační kontinuitu (viz rámeček 15). 

                                                        
34 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, listopad 2020. 

35 Podle své zprávy o činnosti za rok 2020 muselo středisko zrušit nebo odložit 35 % výstupů 
původně plánovaných na rok 2020 a přesunout zdroje na činnosti související s pandemií 
COVID-19. 

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

37 Konečný programový dokument EMA 2021–2023 (EMA/53919/2021). 
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Rámeček 15 

Příklady osvědčených postupů, které by měly být zachovány 

Rádi bychom vyzdvihli několik osvědčených postupů, jež by agentury EU měly 
zachovat i po té, kdy se situace bude postupně navracet k normálu. 

o I nadále začleňovat zkušenosti získané z pandemie do přezkumů a postupů 
v oblasti zachování kontinuity provozu. 

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

o Dále rozvíjet online opatření v oblasti dobrých pracovních podmínek a 
nástroje odborného rozvoje, které byly zavedeny během pandemie. 

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

o Dále přizpůsobovat plánování a cíle, aby odrážely činnosti agentur a jejich 
služby poskytované v podmínkách pandemie COVID-19 i po ní. 
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Seznam zkratek používaných pro 
agentury a další subjekty Unie 

Zkratka Celý název  Zkratka Celý název 

ACER 
Agentura Evropské unie pro 
spolupráci energetických 
regulačních orgánů 

 

EMCDDA 
Evropské monitorovací 
centrum pro drogy a 
drogovou závislost 

Úřad BEREC 

Agentura na podporu 
Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací 

 

EMSA Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost 

CdT Překladatelské středisko pro 
instituce Evropské unie 

 

ENISA 
Agentura Evropské 
unie pro kybernetickou 
bezpečnost 

Cedefop Evropské středisko pro 
rozvoj odborného vzdělávání 

 
EPPO Úřad evropského 

veřejného žalobce 

CEPOL 
Agentura Evropské unie pro 
vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva 

 

ERA Agentura Evropské 
unie pro železnice 

CHAFEA 
Výkonná agentura pro 
spotřebitele, zdraví, 
zemědělství a potraviny  

ERCEA 
Výkonná agentura 
Evropské rady pro 
výzkum 

CPVO Odrůdový úřad Společenství 
 

ESA Zásobovací agentura 
Euratomu 

EACEA 
Výkonná agentura pro 
vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast 

 

ESMA Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy 

EASA Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví 

 
ETF Evropská nadace 

odborného vzdělávání 

EASME Výkonná agentura pro malé 
a střední podniky 

 
EUIPO Úřad Evropské unie 

pro duševní vlastnictví 

EASO Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu 

 

eu-LISA 

Agentura Evropské 
unie pro provozní 
řízení rozsáhlých 
informačních systémů 
v prostoru svo 
bezpečnosti a práva 
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Zkratka Celý název  Zkratka Celý název 

EBA Evropský orgán pro 
bankovnictví 

 

EU-OSHA 
Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 

ECDC Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí 

 

Eurofound 
Evropská nadace pro 
zlepšení životních a 
pracovních podmínek 

ECHA Evropská agentura pro 
chemické látky 

 

Eurojust 

Agentura Evropské 
unie pro justiční 
spolupráci v trestních 
věcech 

EEA Evropská agentura pro 
životní prostředí 

 

Europol 

Agentura Evropské 
unie pro spolupráci 
v oblasti prosazování 
práva 

EFCA Evropská agentura pro 
kontrolu rybolovu 

 
FRA Agentura Evropské 

unie pro základní práva 

EFSA Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin 

 

Frontex 
Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní 
stráž 

EIGE Evropský institut pro rovnost 
žen a mužů 

 

GSA 
Agentura pro evropský 
globální navigační 
družicový systém 

EIOPA 

Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní 
pojištění  

HADEA 
Evropská výkonná 
agentura pro zdraví a 
digitální oblast 

EIT Evropský inovační a 
technologický institut 

 
INEA Výkonná agentura pro 

inovace a sítě 

ELA Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti 

 
REA Výkonná agentura pro 

výzkum 

EMA Evropská agentura pro léčivé 
přípravky 

 
SRB Jednotný výbor pro 

řešení krizí 
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Tým EÚD 

 

Alex Brenninkmeijer (člen EÚD) 

Di Haiová (tajemnice kabinetu) 

Ioanna Metaxopuluová (ředitelka senátu IV), Valeria Rotaová (vyšší manažerka). 
Vedoucí úkolu: Andreja Pavlakovic-Milosavljevicová, Joao Pedro Bento, Marco Corradi, 
Peter Eklund, Svetoslava Tashkova a Leonidas Tsonakas. 

Auditoři: Bob De Blick, Christine Beckerová, Hans Christian Monz, Iveta Adovicaová, 
Janis Gaisonoks (vyslaný národní odborník), Julio Cesar Santin Santos, 
Nikolaos Alampanos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, 
Svetoslava Tashkova a Tomas Mackevicius. 

Administrativní podpora: Jana Humajová. 

Alexandra Maziluová (grafička) a Richard Moore (jazyková podpora). 
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