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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Už dlhšie sa viedli diskusie o založení „Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov“ (International Renewable Energy Agency, ďalej len „IRENA“), ktorá by ako 
centrum excelentnosti v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov poskytovala poradenstvo 
vládam pri vypracúvaní národných programov zameraných na zavádzanie energie z 
obnoviteľných zdrojov, šírenie informácií o obnoviteľných zdrojoch a poskytovanie školení 
a poradenstva v oblasti najlepšej praxe a finančných možností. Dňa 26. januára 2009 v Bonne 
podpísalo stanovy IRENA (ďalej len „stanovy“) 75 štátov vrátane 20 členských štátov EÚ.  

Na základe článku IV stanov sa členmi agentúry môžu stať organizácie regionálnej 
medzištátnej hospodárskej integrácie. Vzhľadom na to, že dvadsať členských štátov už 
stanovy podpísalo a niektoré povinnosti vyplývajúce zo stanov majú alebo môžu mať vplyv 
na ustanovenia aktov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a energetiky, sa potreba 
zastúpenia Spoločenstva v tejto agentúre stala jasne citeľnou. Na pristúpenie nie sú potrebné 
žiadne rokovania, keďže stanovy už odsúhlasilo 75 štátov. Preto sa členom IRENA možno 
stať na základe rozhodnutia Rady, ktorým sa určí osoba splnomocnená na podpis stanov 
v mene Európskeho spoločenstva a ustanoví sa ich predbežné uplatňovanie.  

Z článku VI.C stanov vyplýva, že vo fáze prijatia potrebné stanoviť príslušné právomoci 
a zodpovednosti Spoločenstva a jeho členských štátov pri plnení povinností, ktoré im 
vyplývajú zo stanov. 

V tomto návrhu sa vychádza z toho, že po podpise stanov Európske spoločenstvo prijme 
stanovy aj vyhlásenie o právomociach.  

1.1. Podpis Spoločenstva a prijatie stanov 

Na základe článku XIX stanov sú stanovy otvorené na podpis ďalším členom – 
okrem iného aj organizáciám regionálnej medzištátnej hospodárskej integrácie – až 
do nadobudnutia platnosti tridsiatym dňom po dni uloženia dvadsiatej piatej 
ratifikačnej listiny.  

1.2. Rozpočet 

Rozpočet (článok XII stanov) agentúry sa bude financovať z povinných 
(a dobrovoľných) príspevkov jej členov. Pri určovaní povinných príspevkov bude 
zhromaždenie IRENA vychádzať z kľúča, ktorý používa Organizácia Spojených 
národov.. Podľa odhadov budú na každodennú prevádzku IRENA potrebné ročné 
príspevky vo výške 25 miliónov USD. Z uvedených skutočností možno usudzovať, 
že príspevky Spoločenstva budú predstavovať približne 2,5 % celkových povinných 
príspevkov, resp. 480 000 EUR ročne. 

1.3. Spoločenstvo a zodpovednosti členských štátov: Vyhlásenie o právomociach 

Z článku VI.C stanov vyplýva, že Spoločenstvo by malo stanoviť rozsah svojich 
právomocí v oblastiach, na ktoré sa stanovy vzťahujú, a o každej relevantnej zmene 
rozsahu právomocí informovať vládu, ktorá je depozitárom.  

V článku IV stanov sa uvádzajú činnosti, ktoré bude agentúra vykonávať. Podľa 
názoru Komisie patria do spoločných právomocí Spoločenstva minimálne analýza 
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a/alebo poradenstvo v oblasti politiky energie z obnoviteľných zdrojov (článok IV), 
pracovný program agentúry (článok V), vzťahy s inými organizáciami (článok XIV) 
a zmeny a doplnenia stanov (článok XV.A).  
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2009/0085 (CNS) 

Návrh 

ROZHODNUTIE RADY 

o prijatí stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) 
Európskym spoločenstvom, ako aj o vykonávaní jeho práv a povinností  

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 
v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom a článkom 300 ods. 3 prvým 
pododsekom, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,  

keďže: 

(1) Dňa [ ] boli v mene Európskeho spoločenstva podpísané stanovy Medzinárodnej 
agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „stanovy“). 

(2) Je vhodné, aby Európske spoločenstvo tieto stanovy prijalo.  

(3) Oblasti, na ktoré sa stanovy vzťahujú, patria do právomocí Európskeho spoločenstva 
aj jeho členských štátov.  

(4) Na základe článku IV.C stanov sú organizácie pre regionálnu medzištátnu 
hospodársku integráciu, ktoré sa stanú členmi Medzinárodnej agentúry pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov (International Renewable Energy Agency, ďalej len 
„IRENA“) povinné stanoviť rozsah svojich právomocí v oblastiach, na ktoré sa 
stanovy vzťahujú.  

(5) Európske spoločenstvo by preto malo prijať takéto vyhlásenie o právomociach. 

(6) Európske spoločenstvo by malo platiť ročný príspevok za členstvo v IRENA určený 
na podporu činnosti agentúry a na pokrytie dodatočných administratívnych nákladov, 
ktorý naplánuje v rámci programu IEE, 

ROZHODLA TAKTO:  

Článok 1 

1. Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľujú stanovy Medzinárodnej agentúry pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov. 
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Článok 2 

1. Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene 
Spoločenstva u vlády Spolkovej republiky Nemecko, ktorá je v zmysle článku XIX 
a článku XX.A depozitárom stanov, s cieľom vyjadriť súhlas Spoločenstva s tým, že bude 
týmito stanovami viazané. 

2. Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene 
Spoločenstva vyhlásenie o právomociach uvedené v prílohe II v súlade s článkom VI.C 
stanov. 

Článok 3 

Členské štáty a Komisia dodržiavajú kódex správania stanovený v prílohe III. 

Článok 4 

Európske spoločenstvo bude od [1. júla 2010] platiť ročný príspevok za členstvo v IRENA. 

V Bruseli [...] 

 Za Radu 
 predseda 
  



 

SK 6   SK 

PRÍLOHA I 

Vyhlásenie o právomociach 

1. Podľa článku VI.C stanov má ratifikačná listina v prípade pristúpenia organizácie 
regionálnej medzištátnej hospodárskej spolupráce obsahovať vyhlásenie o rozsahu 
právomocí v oblastiach, na ktoré sa stanovy vzťahujú. 

2. V súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva patrí oblasť energie 
z obnoviteľných zdrojov do spoločnej právomoci Európskeho spoločenstva 
a členských štátov. 

3. Vykonávanie právomocí, ktoré členské štáty Európskeho spoločenstva podľa Zmlúv 
o ES preniesli na Európske spoločenstvo, sa z dôvodu svojej povahy neustále mení. 
Preto si Európske spoločenstvá vyhradzujú právo toto vyhlásenie zodpovedajúcim 
spôsobom upravovať. 



 

SK 7   SK 

PRÍLOHA II 

Kódex správania 

1. Kódex sa bude uplatňovať na všetky zasadnutia zorganizované v rámci 
Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú podstatné 
z hľadiska vykonávania stanov – najmä na zasadnutia zhromaždenia a rady. Kódex 
sa bude uplatňovať mutatis mutandis aj na článok XV stanov o zmenách a 
doplneniach, vystúpení z agentúry a preskúmaní. 

2. K otázkam, ktoré patria do právomoci členských štátov, zvolá predsedníctvo 
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie či členského štátu koordinačné 
stretnutia delegácií členských štátov EÚ pred každým zasadnutím uvedeným v 
odseku 1, ako aj počas neho alebo po ňom, a to s cieľom vypracovať koordinované 
stanoviská. Návrhy vyhlásení k stanoviskám dostanú členské štáty vopred. Členské 
štáty prednesú tieto koordinované stanoviská a uplatnia svoje hlasovacie práca 
s prihliadnutím na ne. 

3. K otázkam, ktoré patria do spoločných právomocí, ku ktorým patrí najmä: 

– strategické poradenstvo o všeobecnej politike v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov, ako napríklad stanovenie cieľov, administratívne prekážky, koncepcie 
a požiadavky udržateľného rozvoja, spolupráca s tretími krajinami o priradení 
obnoviteľných zdrojov energie k cieľom iných krajín a iné otázky, na ktoré sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady o 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie,  

– vzťahy s inými organizáciami a dohody s inými subjektmi, 

– zmeny a doplnenia stanov,  

– pracovný program agentúry, rokovací poriadok a rozpočtové pravidlá, ako aj 
výročná správa,  

– koordinácia pri voľbe generálneho riaditeľa a členov rady, 

Komisia zvolá koordinačné stretnutia delegácií členských štátov EÚ pred každým zasadnutím 
uvedeným v odseku 1, ako aj počas neho alebo po ňom, s cieľom vypracovať stanoviská 
Spoločenstva. Návrhy vyhlásení k stanoviskám dostanú členské štáty vopred. Komisia vysloví 
v mene Spoločenstva stanoviská Spoločenstva k týmto otázkam. 

4. Podľa článku VI.C stanov Komisia v mene Európskeho spoločenstva uplatní 
hlasovacie práva Spoločenstva s prihliadnutím na stanoviská Spoločenstva k otázkam 
uvedeným v odseku 3. 

5. Možno odsúhlasiť, že v prípadoch, keď Spoločenstvo nie je zastúpené, členské štáty 
uplatnia svoje hlasovacie práva v otázkach uvedených v odseku 3 na základe 
stanovísk Spoločenstva. 

6. Komisia a členské štáty vyvinú maximálnu snahu v záujme dosiahnutia zhodného 
stanoviska na koordinačných stretnutiach na mieste. 
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7. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu v otázkach uvedených v odseku 3, záležitosť sa 
bezodkladne posunie pracovnej skupine rady, ktorá má na starosti energetiku, alebo 
výboru stálych zástupcov.  

8. V prípade, že Komisia a členské štáty nedospejú k dohode v zmysle odseku 3, 
členské štáty sa môžu vyjadrovať a hlasovať o otázkach, ktoré jednoznačne patria do 
ich právomocí, za podmienky, že ich stanovisko nebude v rozpore s politikami 
Spoločenstva a bude v súlade s právom Spoločenstva. Komisia sa môže vyjadrovať 
a hlasovať o otázkach, ktoré jednoznačne patria do právomocí Spoločenstva, 
v rozsahu nutnom na obhajobu právnych predpisov Spoločenstva.
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LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ 

1. NÁZOV NÁVRHU: 

Poplatok za členstvo v Medzinárodnej agentúre pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
(IRENA) 

2. RÁMEC ABM/ABB 

Príslušné oblasti politiky a súvisiace činnosti: 

Energetika a doprava 

0604 Tradičné a obnoviteľné energie 

3. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY 

3.1. Rozpočtové položky [prevádzkové položky a súvisiace položky technickej 
a administratívnej pomoci (predtým položky BA)] vrátane ich názvov: 

060406 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu — program 
Inteligentná energia — Európa 

3.2. Trvanie akcie a finančného vplyvu: 

480 000 EUR ročne 

3.3. Rozpočtové charakteristiky (v prípade potreby pridajte riadky): 

Rozpočto
vá 

položka 
Druh výdavku Nové Príspevok 

EZVO 
Príspevky 

kandidátskych 
krajín 

Výdavková 
kapitola 

vo finančno
m rámci 

060406 Nepovin
né Dif.1 NIE ÁNO ÁNO č. 1a 

                                                 
1 Diferencované rozpočtové prostriedky (ďalej len „DRP“). 
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4. ZHRNUTIE ZDROJOV 

4.1. Finančné zdroje 

4.1.1. Zhrnutie viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) a platobných rozpočtových 
prostriedkov (PRP) 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta) 

Druh výdavkov 
Oddiel 
č. 

  

Rok 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n+5 
a 

nasl. 

 

Spolu 

Prevádzkové výdavky2         
Viazané rozpočtové 
prostriedky (VRP) 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

Platobné rozpočtové 
prostriedky (PRP) 

 b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume3     
Technická a administratívna 
pomoc (NRP) 8.2.4. c x x x x x x x 

CELKOVÁ REFERENČNÁ SUMA        

Viazané rozpočtové 
prostriedky 

 a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Platobné rozpočtové 
prostriedky 

 b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume4   
Ľudské zdroje a súvisiace 
výdavky (NRP) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

p.a. 
 

Administratívne náklady 
nezahrnuté v referenčnej 
sume (NRP) okrem 
nákladov na ľudské zdroje 
a súvisiacich nákladov 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a. 

 

Celkové orientačné finančné náklady na akciu 
VRP vrátane nákladov na 
ľudské zdroje spolu 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

PRP vrátane nákladov na 
ľudské zdroje spolu 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

                                                 
2 Výdavky, ktoré nespadajú do kapitoly xx 01 príslušnej hlavy xx. 
3 Výdavky, ktoré spadajú do článku xx 01 04 hlavy xx. 
4 Výdavky, ktoré spadajú do kapitoly xx 01 okrem výdavkov podľa článkov xx 01 04 alebo xx 01 05. 
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Údaje o spolufinancovaní 

Ak návrh predpokladá spolufinancovanie zo strany členských štátov alebo iných 
subjektov (uveďte ktorých), odhadovanú výšku tohto spolufinancovania je potrebné 
uviesť v nasledujúcej tabuľke (ak sa predpokladá spolufinancovanie zo strany 
viacerých subjektov, pridajte ďalšie riadky): 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta) 

Subjekt podieľajúci sa na 
spolufinancovaní 

 
 

Rok 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n+5 
a 
nasl. 

 

Spolu 

Členské štáty (v prípade, že 
sa všetky stanú členmi 
IRENA, v súčasnosti je ich 
20) 

f 
7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

p.a. 
 

Krajiny mimo EÚ (vychádza 
sa z krajín, ktoré sú členmi 
alebo prejavili záujem 
o členstvo; ich počet sa 
časom môže zvýšiť) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
p.a. 

 

VRP vrátane 
spolufinancovania spolu 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
p.a. 

 

4.1.2. Zlučiteľnosť s finančným plánovaním 

 Návrh je zlučiteľný s platným finančným plánovaním. 

 Návrh si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušnej výdavkovej kapitoly 
vo finančnom rámci. 

 Návrh si môže vyžadovať uplatnenie ustanovení medziinštitucionálnej dohody5 
(t. j. nástroj flexibility alebo revíziu finančného rámca). 

4.1.3. Finančn ý vplyv na príjmy 

 Návrh nemá finančný vplyv na príjmy. 

 Návrh má finančný vplyv na príjmy, a to s týmto účinkom: 

                                                 
5 Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody. 
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v mil. EUR (zaokrúhlené na 1 desatinné miesto) 

  Stav po akcii 

Rozpočtová 
položka 

Príjmy 

Pred 
akciou 
[Rok 
n-1] 

[Rok 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 

a) Príjmy v absolútnom 
vyjadrení         

b) Zmena v príjmoch  ∆       

4.2. Ľudské zdroje – pracovníci zamestnaní na plný pracovný čas (vrátane 
úradníkov, dočasných zamestnancov a externých pracovníkov) – pozri 
podrobné informácie v bode 8.2.1 

Ročné požiadavky 

 

Rok n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n+5 a 
nasl. 

Počet ľudských zdrojov 
spolu 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. CHARAKTERISTIKY A CIELE 

5.1. Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte 

Hlavným cieľom IRENA je šíriť najlepšiu prax v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov v rámci EÚ aj v celosvetovom meradle. 

5.2. Pridaná hodnota v prípade zapojenia Spoločenstva, zlučiteľnosť návrhu s inými 
finančnými nástrojmi a možná synergia 

Členstvom v IRENA by Komisia získala lepší a priamejší prístup k informáciám 
o činnostiach v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ aj 
v celosvetovom meradle. To môže predstavovať prínos z hľadiska tvorby politiky vo 
všeobecnosti (napr. diskusii o udržateľnosti biopalív a biomasy) a prispieť 
k lepšiemu monitorovaniu pokroku členských štátov pri plnení ich záväzného cieľa 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. 

Okrem toho sa Spoločenstvo v mnohých aspektoch politiky v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov delí o právomoci s členskými štátmi. Je žiaduce, aby 
Spoločenstvo v rámci IRENA konalo koordinovaným spôsobom. Okrem návrhu 
poskytnúť Spoločenstvu mandát na podpis IRENA sa takisto navrhuje, aby sa 
Spoločenstvo stalo členom IRENA, z čoho vyplýva povinnosť platiť členské 
poplatky. 

                                                 
6 V prípade potreby, t. j. ak akcia trvá dlhšie ako 6 rokov, pridajte ďalšie stĺpce. 
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5.3. Ciele, očakávané výsledky a súvisiace ukazovatele návrhu v kontexte rámca 
ABM 

Hlavným cieľom IRENA je šíriť najlepšiu prax v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov v rámci EÚ aj v celosvetovom meradle. Ide okrem iného o: 

– podporu technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ 
a v celosvetovom meradle v záujme širšieho prijatia na trhu, aby došlo 
predovšetkým k zníženiu nákladov a získaniu viac skúseností na trhu, 

– odbúranie prekážok rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov a podpora 
najlepšej praxe a opatrení na zvyšovanie informovanosti.  

Výsledky:  

Šírenie poznatkov a najlepšej praxe s aktívnou účasťou Spoločenstva v rámci IRENA 
na základe koordinovaných stanovísk v oblastiach, ktoré patria do spoločných 
právomocí.  

Ukazovatele:  

– počet členov IRENA, v ktorých prípade je priama súvislosť medzi 
poradenstvom od IRENA a prijatím nových akcií/opatrení v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, 

– počet nových opatrení, ktoré boli vykonané na základe poradenstva od IRENA, 

– Podiel schválených koordinovaných stanovísk Spoločenstva k príslušným 
otázkam v rámci IRENA. 

5.4. Spôsob implementácie (orientačný) 

 Centralizované hospodárenie 

 priamo na úrovni Komisie 

 nepriamo delegovaním právomocí na: 

 výkonné agentúry 

 subjekty zriadené Spoločenstvami podľa článku 185 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách 

 národné verejné subjekty/subjekty poverené poskytovaním služieb 
vo verejnom záujme 

 Zdieľané alebo decentralizované hospodárenie 

 s členskými štátmi 

 s tretími krajinami 

 Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (bližšie uveďte) 
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Poznámky: 

6. MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

6.1. Systém monitorovania 

Neuplatňuje sa 

6.2. Hodnotenie 

6.2.1. Hodnotenie ex-ante 

Neuplatňuje sa 

6.2.2. Opatrenia prijaté po strednodobom hodnotení/hodnotení ex-post (znalosti získané 
z podobných predchádzajúcich skúseností) 

V prípade, že z ukazovateľov budú vyplývať slabé výsledky, môže sa ročný 
príspevok prehodnotiť.  

6.2.3. Podmienky a pravidelnosť budúcich hodnotení 

Po 5 rokoch v prípade, že IRENA nebude mať dostatočné výsledky ani podporu. 

7. OPATRENIA PROTI PODVODOM  

Nepovažuje sa za relevantné 
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8. PODROBN É ÚDAJE O ZDROJOCH 

8.1. Ciele návrhu z hľadiska ich finančných nákladov 

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta) 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 a nasl. SPOLU (Uveďte názvy 
cieľov, akcií 
a výstupov) 

Druh výstupu Prie
mer-

né 
nákl
ady 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

Počet 
výstupo
v 

Nákla
dy 
spolu 

OPERATÍVNY 
CIEĽ č.17… 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 

  

Akcia 1…                 

-Výstup 1                 

Medzisúčet Cieľ 1                 

OPERATÍVNY 
CIEĽ č..2 1……… 

                

Akcia 1…                 

-Výstup 1                 

Medzisúčet Cieľ 2                 

OPERATÍVNY 
CIEĽ č. n1... 

                

Medzisúčet Cieľ n                 

                                                 
7 Ako je uvedené v oddiele 5.3. 
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NÁKLADY 
SPOLU 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 
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8.2. Administratívne výdavky 

8.2.1. Počet a druh ľudských zdrojov 

Druhy 
pracovných 

miest 

 Zamestnanci poverení riadením akcie za využitia existujúcich 
a/alebo dodatočných zdrojov (počet pracovných miest/plných pracovných 

úväzkov) 

  Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Úradníci 
alebo dočasní 
zamestnanci8 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Zamestnanci 
financovaní9 podľa 
článku XX 01 02 

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Iní zamestnanci10 
financovaní podľa 
článku XX 01 04/05 

      

SPOLU 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Opis úloh vyplývajúcich z akcie 

• Sledovať činnosti IRENA 

• Prispievať k pracovnému programu 

• Zvolávať a pripravovať koordinačné stretnutia s ČŠ a vykonávať následné 
činnosti 

8.2.3. Pôvod ľudských zdrojov (štatutárny) 

 Pracovné miesta pridelené v súčasnosti na riadenie programu, ktoré sa majú 
nahradiť alebo predĺžiť. 

 Pracovné miesta predbežne pridelené v rámci plnenia RPS/PNR (ročnej 
politickej stratégie/predbežného návrhu rozpočtu) na rok n. 

 Pracovné miesta požadované v ďalšom postupe RPS/PNR. 

 Pracovné miesta preobsadzované zo zdrojov existujúcich v príslušnom 
riadiacom útvare (vnútorná reorganizácia). 

 Pracovné miesta požadované na rok n, ale neplánované v rámci RPS/PNR 
daného roku 

                                                 
8 Náklady, ktoré NIE sú zahrnuté v referenčnej sume. 
9 Náklady, ktoré NIE sú zahrnuté v referenčnej sume. 
10 Náklady, ktoré sú zahrnuté v referenčnej sume. 
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8.2.4. Ostatné administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume (XX 01 04/05 – 
Výdavky na administratívne riadenie) 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta) 

Rozpočtová položka 

(číslo a názov) 
Rok 
n 

Rok 
n+1 

Rok 
n+2 

Rok 
n+3 

Rok 
n+4 

Rok 
n+5  

a nasl. 
SPOLU

1 Technická a administratívna pomoc 
(vrátane súvisiacich nákladov na 
zamestnancov) 

 
     

 

Výkonné agentúry11        

Iná technická a administratívna pomoc        

 - intra muros         

 - extra muros        

Technická a administratívna pomoc 
spolu        

8.2.5. Finančné náklady na ľudské zdroje a súvisiace náklady nezahrnuté v referenčnej 
sume 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta) 

Druh ľudských zdrojov Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 
Rok n+5 

a nasl. 

Úradníci a dočasní 
zamestnanci (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a.

Zamestnanci financovaní 
podľa článku XX 01 02 
(pomocní zamestnanci, 
vyslaní národní experti, 
zmluvní zamestnanci atď.) 

(uveďte rozpočtovú položku) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a.

Náklady na ľudské zdroje 
a súvisiace náklady 
(nezahrnuté v referenčnej 
sume) spolu 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a.

                                                 
11 Uveďte odkaz na konkrétny legislatívny finančný výkaz pre príslušné výkonné agentúry. 
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Výpočet – Úradníci a dočasní zamestnanci 

Viacročný program – náklady teda vychádzajú z priemerných nákladov na 
administratívnych pracovníkov v Komisii. 

0.4 fte x (122 x 5/9) + 0.4 fte x (73 x 3/9) + 0.4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 EUR 

Výpočet – Zamestnanci financovaní podľa článku XX 01 02 

Pozri rámik vyššie.. 

 

8.2.6. Ostatné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume 

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 
Rok 
n 

Rok 
n+1 

Rok 
n+2 

Rok 
n+3 

Rok 
n+4 

Rok 
n+5 

a nasl. 

SPOL
U 

XX 01 02 11 01 – Služobné cesty 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Zasadnutia a konferencie        

XX 01 02 11 03 – Výbory12         

XX 01 02 11 04 – Štúdie a konzultácie        

XX 01 02 11 05 – Informačné systémy        

2 Ostatné výdavky na riadenie (XX 01 
02 11) spolu 

       

3 Ostatné výdavky administratívnej 
povahy (spresnite uvedením odkazu 
na rozpočtovú položku) 

       

Administratívne náklady (nezahrnuté 
v referenčnej sume) okrem nákladov 
na ľudské zdroje a súvisiacich 
nákladov spolu 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

 

Výpočet – Ostatné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume 

5 služobných ciest za 1 000 EUR = 5 000 EUR 

                                                 
12 Uveďte druh výboru a skupinu, ku ktorej patrí. 



 

SK 20   SK 

Tieto náklady sa môžu zmeniť na základe rozhodnutia o trvalom sídle sekretariátu. 

 




