
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 
2016, spolu s odpovědí úřadu

(2017/C 417/12)

ÚVOD

1. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (dále jen „úřad“ nebo „EASO“), který sídlí ve Vallettě, byl zřízen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 (1) s cílem zlepšovat praktickou spolupráci v oblasti azylu a pomáhat 
členským státům plnit jejich evropské a mezinárodní závazky poskytovat ochranu lidem, kteří ji potřebují. Od roku 2015 
poskytuje úřad podporu Řecku a Itálii v souvislosti s migrační krizí. V roce 2016 navrhla Evropská komise posílit mandát 
úřadu a značně rozšířit jeho úkoly, aby mohl řešit strukturální nedostatky, které vznikají při uplatňování azylového systému 
EU (2). Od března 2016 týmy úřadu v hotspotech pracují také na operačním provádění dohody mezi EU a Tureckem 
a podporují řeckou azylovou službu.

2. Tabulka obsahuje základní údaje o úřadu (3).

Tabulka

Základní údaje o úřadu

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 15,9 53

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 93 125

(1) Rozpočtové údaje vycházejí z prostředků na platby.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: Údaje poskytl úřad.

3. Z tabulky plyne, že značný nárůst úkolů úřadu vedl k tomu, že konečný rozpočet na rok 2016 byl proti předchozímu 
roku zvýšen více než třikrát. Kromě toho se počet disponibilních zaměstnanců v roce 2016 zvýšil o 34 % a adaptace 
systémů a postupů na nové okolnosti stále probíhala.

4. Tuto zprávu je třeba číst v kontextu těchto změn a pověření Účetního dvora, které se řídí mezinárodními auditorskými 
standardy.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

5. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce 
jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.
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(1) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových stránkách: www.easo.europa.eu.

http://www.easo.europa.eu


VÝROK AUDITORA

6. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky úřadu, jež obsahuje finanční výkazy (1) a zprávy o plnění rozpočtu (2) za rozpočtový rok 2016;

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

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

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

7. Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

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

8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Východisko pro výrok s výhradou

9. Účetní dvůr učinil významná (materiální) zjištění u dvou z pěti důležitých zadávacích řízení z roku 2016, za něž 
byly provedeny platby během tohoto roku, jak je popsáno v bodech 9.1 a 9.2. Dokládá to, že úřad není při zadávacích 
řízeních důsledný:

9.1. Dva ze tří uchazečů v jednom kontrolovaném zadávacím řízení na poskytování cestovních služeb na základě 
rámcové smlouvy o poskytování služeb ve výši 4 miliony EUR na období 2016 až 2020 byli požádáni, aby předložili 
dodatečné informace související s týmiž výběrovými kritérii. Ačkoli požadované informace (životopisy osob, které měly 
vykonávat úkoly v prostorách úřadu) nepředložil ani jeden z nich, pouze jeden byl z tohoto důvodu vyloučen z řízení. 
Druhému byla zakázka zadána na základě toho, že příslušné životopisy budou předloženy po udělení zakázky. Zadávací 
řízení nebylo tudíž v souladu se zásadou rovného zacházení a zakázka byla zadána uchazeči, který nesplňoval všechna 
výběrová kritéria. Rámcová smlouva a související platby v roce 2016 ve výši 920 561 EUR jsou tedy nesprávné.

9.2. V únoru 2016 úřad přímo udělil rámcovou zakázku na přechodně poskytované služby, které jej měly podporovat 
v jeho reakci na migrační krizi, na období 12 měsíců ve výši 3,6 milionu EUR. Rámcová smlouva byla uzavřena 
s jediným předem vybraným hospodářským subjektem bez použití některého ze zadávacích řízení stanovených ve 
finančním nařízení EU (3). Zakázka tak byla zadána v rozporu s příslušnými předpisy EU a související platby v roce 2016 
ve výši 592 273 EUR jsou nesprávné.

10. Částky související se skutečnostmi popsanými v bodech 9.1 až 9.2 představují 2,9 % celkových výdajů úřadu 
v roce 2016.
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(1) Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí 
hlavních účetních zásad a další přílohy.

(2) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
(3) Článek 104 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1) stanoví, že řízení 

na udělování koncesí nebo zadávání veřejných zakázek, včetně rámcových smluv, má některou z forem uvedených v článku.



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

11. Podle našeho názoru, s výhradou vlivu skutečností uvedených ve východisku pro výrok s výhradou v bodě 9, jsou 
platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální 
a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

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

13. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost úřadu pokračovat ve své činnosti a v příslušných 
případech zveřejnit záležitosti související s jeho schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví 
založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

14. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

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

16. 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 vyhodnocení 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 se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení 
a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, 
které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se 
rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také 
celková prezentace účetní závěrky.

17. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy úřadu pro výběr případných 
poplatků a jiných příjmů.

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

19. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení 
o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou 
úřadu (1).
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(1) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.



20. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ

21. V srpnu 2016 vypsal úřad otevřené zadávací řízení (pět položek) na rámcovou smlouvu, aby pokryl své potřeby 
kulturních mediátorů/tlumočníků v různých zemích. Celková částka rámcové smlouvy pro čtyři podepsané a kontrolované 
položky (položky 2 až 5) činila 60 milionů EUR během čtyř let. Tyto čtyři položky byly zadány témuž uchazeči jako 
prvnímu dodavateli v kaskádě. Tento dodavatel splnil finanční požadavky výběrových kritérií (roční obrat ve výši 1 milionu 
EUR) kromě jednoho ze tří předchozích let, na něž byla podepsána tzv. smlouva o využití s neziskovou organizací, která se 
zavázala poskytnout dodavateli svůj „obrat“. Finanční nařízení umožňuje využívat finanční a hospodářskou způsobilost 
jiných subjektů. V tomto případě však není zřejmé, jak může být „obrat“ tohoto subjektu poskytnut, ani zda vzhledem 
k povaze svých činností může podporovat dodání služeb, jež mají být poskytnuty. Úřad měl nabídku odmítnout, protože 
nebyla v souladu s požadavky na hospodářskou a finanční způsobilost uchazeče. V důsledku toho jsou rámcová smlouva 
a veškeré související platby nesprávné (v roce 2016 nebyly provedeny žádné platby).

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

22. Mimořádné zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 a desetibodový plán pro migraci, který přijali ministři 
zahraničních věcí a vnitra dne 20. dubna 2015, vyzvaly členské státy, aby zajistily snímání otisků prstů všech migrantů. Aby 
bylo možno tento požadavek splnit, bylo nutno zvýšit kapacitu řeckých orgánů pro snímání otisků prstů. Komise tímto 
úkolem pověřila úřad. Na základě grantové dohody mezi Komisí a úřadem bylo nutno zakoupit a následně řeckému státu 
darovat 90 strojů na snímání otisků prstů a 90 kompatibilních počítačů (vybavení) v ceně 1,1 milionu EUR. Podle grantové 
dohody mělo být vybavení dodáno divizi IT policie v Aténách a odtud mělo být distribuováno do hotspotů na řeckých 
ostrovech. Podle popisu opatření měli být zaměstnanci úřadu na místě, aby zajistili řádnou dodávku, instalaci a následný 
převod vlastnictví na řeckou policii. Pracovníci úřadu však na místě nebyli, aby tento požadavek splnili, a příslušné řecké 
orgány potvrdily, že vybavení bylo do hotspotů doručeno v únoru a počátkem března 2016 a využívá se k zamýšlenému 
účelu, až v červenci 2017.

23. Jeví-li se cena či náklady jako neobvykle nízké, vyžádá si veřejný zadavatel písemně upřesnění hlavních složek této 
ceny či nákladů a dá uchazeči příležitost se vyjádřit (1). U dvou položek (položka 3 a 5) zadávacího řízení na kulturní 
mediátory / tlumočníky v různých zemích (viz též bod 21) obdržel úřad finanční nabídky, které byly o 50 % v prvním 
a o 31 % v druhém případě nižší než následující nejnižší nabídky. I když to ukazuje na skutečnost, že nabídky byly 
neobvykle nízké, úřad nepovažoval za nutné vyžádat si od uchazeče v této věci další vysvětlení.

24. Ve své auditní zprávě z října 2016 útvar interního auditu Komise (IAS) upozornil, že zadávací řízení na správní 
výdaje nejsou dostatečně plánována a že monitorování zadávacích řízení a konkrétních smluv uzavíraných na základě 
rámcových smluv je slabé. Úřad a IAS se dohodly na plánu nápravných opatření.

25. V roce 2016 řešil úřad několik výzev ve svém provozním prostředí. Jednalo se nejen o podstatné zvýšení jeho 
rozpočtu a rozšíření úkolů, ale také o výrazné zvýšení počtu operací, změnu účetního s několika dočasnými řešeními 
a zavedení systému bezpapírového pracovního toku. Tato situace vyznačující se mnoha změnami a značnou nestabilitou 
nebyla zmírněna ani novým potvrzením platnosti účetního systému ani zavedením systému pravidelných ověřování operací 
ex post (2).

26. V roce 2014 podepsala Komise jménem více než 50 orgánů a institucí EU, včetně úřadu, s jedním dodavatelem 
rámcovou smlouvu na nákup softwarových licencí a poskytování údržby a podpory. Rámcový dodavatel funguje jako 
prostředník mezi úřadem a dodavateli, kteří mohou potřeby úřadu řešit. Za tyto zprostředkující služby má rámcový 
dodavatel nárok na zvýšení dodavatelských cen v rozmezí dvou až devíti procent. V roce 2016 činily celkové platby 
rámcovému dodavateli 534 900 EUR. Úřad ceny a zvýšení účtovaná v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami 
vystavenými rámcovému dodavateli systematicky nekontroloval.
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(1) Článek 151 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení (EU, Euratom) č. 966/ 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12. 2012, s. 1).

(2) S výjimkou operací prováděných na základě pověřovacích dohod s Komisí.



PŘIPOMÍNKY K ŘÁDNÉMU FINANČNÍMU ŘÍZENÍ A VÝKONNOSTI

27. Jménem Komise bylo provedeno externí hodnocení výkonosti úřadu v období 2011 až 2014 a v prosinci 2015 byla 
předložena závěrečná zpráva. Hodnocení potvrdilo význam poslání a úkolů úřadu a konstatovalo, že jeho klíčové úkoly se 
celkově účinně plní a že bylo dosaženo většiny předpokládaných výsledků. Rovněž se v něm uvádělo, že je třeba zvýšit 
efektivitu provozu a dále zajišťovat spolupráci a soulad činností s dalšími unijními a mezinárodními orgány a institucemi, 
které se zabývají problematikou migrace. Úřad realizuje akční plán dohodnutý se správní radou s ohledem na jeho rozšířený 
mandát, přičemž konečná zpráva o provádění je plánována na červen 2017.

28. Úřad nakoupil a instaloval 65 kontejnerů, které se budou používat jako mobilní kanceláře v řeckých a italských 
hotspotech, v celkové hodnotě 852 136 EUR. Některé kontejnery byly umístěny v lokalitě, kde byly podobné kontejnery, jež 
nepatřily úřadu, později zničeny při nepokojích. Úřad kontejnery proti tomuto riziku nepojistil.

29. Úřad nezískal všechny své splatné pohledávky včas. DPH za roky 2014 (180 919 EUR) a 2015 (245 960 EUR) 
zůstávala na konci roku 2016 nevrácena.

ROZPOČTOVÉ ŘÍZENÍ

30. Míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká, a sice 2,5 milionu EUR, 
tj. 43,9 % (2015: 1 076 583 EUR, tj. 36,9 %). Přenosy se týkají hlavně infrastruktury IT, překladů a publikací, podnikového 
poradenství a nákladů na jednání správní rady, na něž byly podepsány smlouvy ke konci roku 2016 anebo k nimž byly 
faktury vydány až v roce 2017.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

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

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 17. října 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní)

2012

Transparentnost přijímacích řízení je možné ještě zvýšit: neexistují 
důkazní informace dokládající, že váhy a bodové hodnocení nutné 
k tomu, aby byli uchazeči pozváni k pohovoru a zařazeni na 
rezervní seznam, byly stanoveny před posuzováním přihlášek nebo 
že otázky pro pohovory a písemné zkoušky byly stanoveny před 
posuzováním přihlášek.

Dokončeno

2013
Z celkového počtu plateb bylo 446 (18 %) provedeno po lhůtě 
stanovené finančním nařízením. Průměrné zpoždění pozdních 
plateb bylo 21 dní.

Zatím neprovedeno (1)

2013 Šest z 16 standardů vnitřní kontroly nebylo zatím plně zavedeno. Probíhá (2)

2013

Je zde prostor pro zlepšení výběrových řízení na zaměstnance: 
otázky pro pohovory a písemné testy byly navrženy až po 
prozkoumání přihlášek, což zvyšuje riziko, že znění otázek bude 
ovlivněno jednotlivými žádostmi, výběrové komise ne vždy při-
dělovaly body za všechna výběrová kritéria uvedená v oznámení 
o volném pracovním místě, prohlášení o střetu zájmů podepsaná 
členy výběrové komise považuje za vztah s potenciálním střetem 
zájmu pouze osobní vztah a výslovně vylučuje profesní vztahy, 
u jednoho konkrétního výběrového řízení byl zjištěn nesoulad mezi 
jedním kritériem způsobilosti uvedeným v oznámení o volném 
místě a příslušným výběrovým kritériem pro počet let doložené 
odborné praxe.

Dokončeno

2014 Úřad provedl 1 062 (28,6 %) plateb po lhůtě stanovené finančním 
nařízením. Průměrné zpoždění plateb bylo 24 dní. Zatím neprovedeno (1)

2014

Úřad má velkou fluktuaci zaměstnanců. V roce 2014 ho opustilo 14 
pracovníků, včetně čtyř osob v klíčových pozicích. Pro dosažení cílů 
stanovených v ročním a víceletém pracovním programu je takto 
velká fluktuace zaměstnanců značným rizikem.

Probíhá (3)
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní)

2014

V souladu s rozhodnutím výkonného ředitele se účastníci jednání 
organizovaných úřadem pro účely úhrady nákladů dělí do tří 
kategorií (A, B nebo C). V roce 2014 činily celkové úhrady 
účastníkům jednání 997 506 EUR. Účastníci kategorie „A“, kteří 
mají v rámci jednání nějakou konkrétní povinnost, obdrží cestovné 
a denní příspěvek v podobě paušální sazby, zatímco účastníkům 
kategorie „B“ budou paušální sazbou uhrazeny pouze cestovní 
náklady. Účastníci kategorie „C“ nejsou způsobilí pro úhradu 
žádných nákladů. Počet účastníků klasifikovaných jako recipienti 
úhrad kategorie „A“ se zvýšil z 61 % v roce 2013 na 69 % v roce 
2014. Neexistuje žádná dokumentace, která by zdůvodňovala 
klasifikaci účastníků do tří kategorií.

Probíhá (4)

2015

Úřad přijal závazky k prostředkům ve výši pouhých 14,5 milionu 
EUR, tj. 93,7 % schváleného rozpočtu (2014: (2014: 12,4 milionu 
EUR, tj. 84,7 %). Míra přenosů prostředků přidělených na závazky 
byla v hlavě II (správní výdaje) vysoká, a sice 1 076 583 EUR, 
tj. 36,9 % (2014: 635 492 EUR, tj. 28,7 %). Přenesené prostředky se 
týkají hlavě poradenských služeb v souvislosti s vývojem IKT, na něž 
byly uzavřeny smlouvy v posledním čtvrtletí roku 2015 (0,4 
milionu EUR), a investic do infrastruktury IT (0,3 milionu EUR) 
vzhledem k tomu, že se na základě rozhodnutí rozpočtového 
orgánu z konce roku 2015 rozšířit plán pracovních míst mají 
přijímat další pracovníci.

Není relevantní

2015

Ředitel úřadu schválil v listopadu 2015 novou politiku najímání 
dočasných a smluvních zaměstnanců. Nová politika řeší většinu 
otázek, na něž Účetní dvůr upozornil při předchozích auditech. Její 
provádění se bude sledovat v roce 2016, kdy se předpokládá 
zaměstnání významného počtu pracovníků.

Dokončeno

(1) V roce 2016 provedl úřad 2 007, tj. 41,29 % (2015: 1 024, tj. 29,2 %) plateb po lhůtě stanovené finančním nařízením. Průměrné 
zpoždění plateb bylo 35 (2015: 29) dní.

(2) Na konci roku 2016 zbývá zavést jeden standard vnitřní kontroly.
(3) V roce 2016 odešlo z úřadu 17 zaměstnanců a 70 nových bylo přijato. V plánu pracovních míst na rok 2016 bylo úřadu přiděleno 

50 nových pracovních míst.
(4) V roce 2015 činily celkové úhrady účastníkům jednání 987 515 EUR. Počet účastníků klasifikovaných jako recipienti úhrad kategorie 

„A“ se snížil z 69 % v roce 2014 na 52 % v roce 2015. V roce 2016 činily úhrady účastníkům jednání 1 012 147 EUR. Počet 
účastníků klasifikovaných jako recipienti úhrad kategorie „A“ se snížil z 52 % v roce 2015 na 37 % v roce 2016.
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ODPOVĚĎ ÚŘADU

9.1. Úřad EASO bere připomínku Účetního dvora na vědomí, avšak své rozhodnutí přijal na základě skutečnosti, že 
společnost, která získala zakázku, byla jediná, která měla existující kapacity na to, aby splnila smluvní závazky.

9.2. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí a zajistí, aby v budoucnu k podobné situaci nedošlo. Opatření 
úřadu EASO byla provedena v souvislosti s krajní naléhavostí související s uprchlickou krizí, která v té době vrcholila, a byla 
umocněna nutností provést rozhodnutí Rady s ohledem na naléhavé úkoly, které jí byly svěřeny, a na vyrovnání nedostatku 
odborníků z členských států.

Dodavatel vybraný za těchto výjimečných podmínek byl stejný jako dodavatel, se kterým dříve uzavřela smlouvu jiná 
agentura EU se sídlem v Řecku. Úřad EASO se tak spoléhal na kontroly způsobilosti a kontroly finanční způsobilosti 
provedené touto agenturou. Toto rozhodnutí bylo zdokumentováno a schváleno v rámci žádosti o výjimku.

Úřad EASO mezitím zahájil nové otevřené nabídkové řízení, aby mohl zadat novou rámcovou smlouvu.

21. Úřad bere názor Účetního dvora na vědomí. Úřad EASO usiloval o to, aby působil v rámci platných ustanovení. 
Judikatura týkající se závislosti na samostatných subjektech ponechává určitý prostor pro výklad a úřad EASO se domníval, 
že jednal v souladu s touto judikaturou.

22. Úřad EASO reagoval na naléhavou potřebu rozšířit kapacity snímání otisků prstů v Řecku tím, že pořídil příslušné 
vybavení, a ve dnech 12. února 2016 a 2. března 2016 ho předal řecké policii.

Celé řízení musel proto zahájit s předstihem před podpisem grantové dohody, ke kterému došlo dne 3. března 2016. 
Nebylo možné, aby pracovníci úřadu EASO byli na místě a potvrdili instalaci přístrojů pro systém EURODAC, protože grant 
byl podepsán až po dodání přístrojů a policie již zahájila proces jejich distribuce do hotspotů.

Úřad nejprve dne 23. května 2016 formálně požádal řecké orgány o potvrzení o dodání a instalaci zařízení v hotspotech, 
ale obdržel ho až dne 20. července 2017.

23. Úřad bere připomínky Účetního dvora na vědomí.

24. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí a odkazuje na skutečnost, že mnohé z činností, které jsou uvedeny 
v plánu, již byly provedeny.

25. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí, ale odkazuje na skutečnost, že čistý výrok o účetní závěrce byl 
vydán nezávislým externím auditorem. Na rok 2017 je nicméně plánováno opětovné potvrzení platnosti účetního systému. 
Ve střednědobém horizontu bude zvážena strategie ověřování ex post.

26. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí a informuje jej o tom, že v souladu s názorem Evropského 
účetního dvora v otázce zavedení systematických kontrol je pro všechny nabídky přesahující 135 000 EUR úřad zavede od 
1. ledna 2018.

28. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí, ale odkazuje na skutečnost, že vedení úřadu EASO rozhodlo, že 
uzavření pojištění není nákladově efektivní.

29. Došlo ke změně vynucené vnitrostátními orgány, a to z ročního na čtvrtletní vracení DPH, jež má za následek 
nutnost opětovně předložit žádosti o vrácení DPH za roky 2014 a 2015 na základě údajů za jednotlivá čtvrtletí.

30. Úřad bere připomínku Účetního dvora na vědomí, ale odkazuje na skutečnost, že z důvodu změn v rámci rozpočtu 
ve druhé polovině roku došlo během posledního čtvrtletí k nahromadění plateb za příslušné závazky, což mělo dopady, 
o kterých se zmiňuje Účetní dvůr. 
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