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ÚVOD 

1. Tato auditní zpráva se týká smluv na instalaci a provoz komunikační infrastruktury 

„Sisnet“ uzavřených signatářskými státy schengenských dohod. 

2. Sisnet byl nahrazen vízovým informačním systémem schengenského prostoru. 

Komunikační infrastruktura Sisnet ukončila činnost v roce 2016. Smlouvy týkající se instalace 

a provozu systému Sisnet byly ukončeny 26. dubna 2016. Závěrečná faktura za služby 

dodané podle smluv byla uhrazena 7. července 2016. 

3. Zbývající zůstatek ve finančním mechanismu systému Sisnet ve výši 467 287 EUR byl 

v říjnu 2016 rozdělen následovně: 

– 243 694 EUR bylo vráceno zúčastněným státům, 

– byla vyplacena odložená úhrada ve výši 212 182 EUR splatná ve prospěch Nizozemska od 

roku 2010, 

– byla vrácena záloha ve výši 11 354 EUR, kterou v roce 2015 jako příspěvek na rok 2016 

zaplatilo Finsko, 

– byly vyrovnány bankovní poplatky ve výši 57 EUR za rok 2016. 

4. Finanční mechanismus systému Sisnet tak ukončil činnost a roční účetní závěrka za 

rozpočtový rok 2016 je posledním souborem finančních výkazů za smlouvy na instalaci a 

provoz komunikační infrastruktury Sisnet. 
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PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

5. Evropský účetní dvůr (EÚD) provedl v souladu s ustanoveními čl. 47 odst. 1 rozhodnutí Rady 

2000/265/ES1, naposledy pozměněného rozhodnutím Rady 2009/915/ES2 (dále jen „finanční nařízení 

systému Sisnet“), a se svým rozhodnutím ze dne 23. března 2000 audit účetní závěrky systému 

Sisnet3

6. Výrok EÚD je v souladu s článkem 48 finančního nařízení systému Sisnet adresován 

signatářským státům. 

 za rozpočtový rok 2016 a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

Odpovědnost vedení 

7. Schvalující osoba pro systém Sisnet plní příjmy a výdaje rozpočtu v souladu s finančními 

předpisy uvedenými v článcích 12 až 45 finančního nařízení systému Sisnet. Konečnou účetní závěrku 

sestavuje náměstek generálního tajemníka Rady v souladu s články 46 a 47 finančního nařízení 

systému Sisnet. Uvedené články vymezují povinnosti schvalující osoby pro systém Sisnet a náměstka 

generálního tajemníka. Tyto osoby odpovídají za a) sestavení roční účetní závěrky systému Sisnet, b) 

zavedení organizační struktury a vnitřních systémů a postupů řízení a kontroly relevantních pro 

sestavení konečné účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou, a c) zajištění legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka 

zakládá. 

Odpovědnost auditora 

8. EÚD je na základě svého auditu povinen předložit prohlášení o věrohodnosti týkající se 

spolehlivosti roční účetní závěrky systému Sisnet a legality a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. 

9. EÚD provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy 

vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních 

institucí vydanými Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu 

s těmito standardy je EÚD povinen naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 

                                                      

1 Úř. věst. L 85, 6.4.2000, s. 12. 

2 Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 9. 

3 Roční účetní závěrka obsahuje výkaz příjmů a výdajů a rozvahu včetně příloh. 
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roční účetní závěrka systému Sisnet neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že 

uskutečněné operace jsou legální a správné. 

10. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika 

významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve 

významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního 

rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní kontroly, které 

se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu a kontroly, 

jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které jsou za 

daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, 

přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní závěrky. 

11. EÚD se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na jejich 

základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti. 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

12. Podle názoru EÚD roční účetní závěrka systému Sisnet4

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

 ve všech významných (materiálních) 

ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2016 a výsledky jeho hospodaření a 

peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení. 

13. Podle názoru EÚD jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka systému Sisnet za 

rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

 
 
 
 
 

                                                      

4 Roční účetní závěrka byla sestavena 31. března 2017 a EÚD ji obdržel 3. dubna 2017. 
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního 

dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 6. června 2017. 

 
 
 Za Účetní dvůr 
 
 
 
 
 

 předseda 
Klaus-Heiner LEHNE 
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