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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za 
rozpočtový rok 2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej 
agentúry za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 
2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra3, a najmä na jeho 
článok 19,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7-0000/2012),

1. ... výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za 
plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

2. uvádza svoje poznámky v pripojenom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej 
agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 52.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.



PE473.986v01-00 4/11 PR\880646SK.doc

SK

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 
2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej 
agentúry za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 
2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra3, a najmä na jeho 
článok 19,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7-0000/2012),

1. ... účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 
uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 52.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej 
agentúry za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 
2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra3, a najmä na jeho 
článok 19,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev4, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7-0000/2012),

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

B. keďže 10. mája 2011 Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej 
bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 
20095 a vo svojom uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem 
iného:

– vyzval agentúru, aby zvážila zavedenie Ganttovho diagramu do plánovania 
všetkých svojich prevádzkových činností v záujme prehľadného zaznamenávania 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 52.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
5 Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 181.
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času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na určitom projekte, a podpory prístupu 
zameraného na dosahovanie výsledkov; vyzval preto agentúru, aby informovala 
orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré v tejto súvislosti prijala,

– naliehavo žiadal agentúru, aby správne uplatňovala postupy verejného 
obstarávania, ale uvítal skutočnosť, že agentúra začlenila do svojej výročnej 
správy za rok 2009 osobitnú prílohu o rokovacích konaniach s cieľom informovať 
rozpočtový orgán;

C. keďže rozpočet agentúry na rok 2010 bol 54 400 000 EUR v porovnaní s 53 300 000 
EUR v roku 2009, čo predstavuje zvýšenie o 6,1 %; keďže príspevok Európskej únie k 
rozpočtu agentúry na rok 2010 bol 31 949 360 EUR, čo v porovnaní so sumou 
24 435 000 EUR v roku 20091 predstavuje zvýšenie o 30,75 %,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1. berie na vedomie, že agentúra dostala sumu 54 400 000 EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a 50 600 000 EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; berie na vedomie, že to v porovnaní s rokom 2009 predstavuje zvýšenie 
o 11,21 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ale zníženie o 5,33 % v 
platobných rozpočtových prostriedkoch;

2. berie na vedomie informácie Dvora audítorov, že v roku 2010 predstavoval rozpočet 
agentúry sumu 50 100 000 EUR, kým agentúra uvádza, že na rok 2010 dostala 54 400 
000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 50 600 000 EUR v platobných 
rozpočtových prostriedkoch; vyzýva agentúru a Dvor audítorov, aby orgán udeľujúci 
absolutórium informovali o presnej sume rozpočtu agentúry na rok 2010 a aby objasnili 
nezrovnalosti medzi údajmi v správach agentúry a Dvora audítorov; 

3. konštatuje, že podľa správy agentúry o rozpočtovom a finančnom hospodárení dosiahla 
v roku 2010 miera plnenia rozpočtu agentúry úroveň 98 %, pokiaľ ide o viazané 
rozpočtové prostriedky, a 89 %, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky; 
konštatuje tiež, že v porovnaní s rokom 2009 sa miera plnenia rozpočtu agentúry zvýšila 
tak vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (+ 4 %), ako aj v platobných 
rozpočtových prostriedkoch (+ 8 %); vyzýva agentúru, aby prijala potrebné opatrenia na 
ďalšie zlepšovanie plnenia svojho rozpočtu a aby v tejto veci pravidelne informovala 
orgán udeľujúci absolutórium;

Prenosy rozpočtových prostriedkov

4. konštatuje, že podľa správy agentúry o rozpočtovom a finančnom hospodárení 
predstavovala suma rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2010 do roku 2011 s 
cieľom pokryť nesplatené záväzky na konci roku 1 214 272, 92 EUR; berie na vedomie, 
že podľa údajov agentúry je táto miera prenesených prostriedkov o 43 % nižšia než v 
roku 2009; vyzýva však agentúru, aby prijala ďalšie opatrenia na zníženie prenosov a 
aby dodržiavala zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010, s. 615.
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5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nespomenul prenesené a zrušené 
rozpočtové prostriedky agentúry vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke agentúry 
za rozpočtový rok 2010;

Záväzky „a posteriori“

6. berie na vedomie, že na základe žiadosti Parlamentu agentúra do svojej výročnej správy 
zahrnula konkrétne informácie o záväzkoch a posteriori (t. j. právnych záväzkoch, ktoré 
boli prijaté skôr než zodpovedajúce rozpočtové záväzky); berie na vedomie úsilie 
agentúry o zníženie počtu záväzkov a posteriori (z viac než 20 v roku 2007 na 5 v roku 
2010); je však znepokojený skutočnosťou, že takéto záväzky predstavujú porušenie 
článku 62 ods. 1 rámcového nariadenia rozpočtových pravidlách a že agentúra sa s 
týmito nedostatkami stretáva už od roku 2006;

Postupy verejného obstarávania

7. konštatuje, že z výročnej správy agentúry vyplýva, že oddelenie pre právne a finančné 
veci sa v roku 2010 zaoberalo celkovo 54 postupmi verejného obstarávania;

8. naliehavo vyzýva agentúru, aby správne uplatňovala postupy verejného obstarávania a 
zabezpečila, aby jej ročný pracovný program obsahoval náležité údaje o plánovaných 
postupoch verejného obstarávania; vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že v ročnom 
pracovnom programe nie sú výslovne uvedené všetky informácie týkajúce sa nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích predpisov; pripomína agentúre, že ak 
nie je finančné rozhodnutie o plánovanom prevádzkovom verejnom obstarávaní riadne 
podložené základnými údajmi, môže to platnosť rozhodnutia agentúry spochybniť; 
poznamenáva, že podľa agentúry sa počnúc rokom 2011 ku konečnému pracovnému 
programu pripája osobitná príloha s údajmi o celkovom objeme rozpočtových 
prostriedkov vyhradených na verejné obstarávania počas roka, orientačnom počte zmlúv 
a orientačných časových harmonogramoch pre jednotlivé činnosti;

9. vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že správna rada bude náležite a včas informovaná o 
rokovacích konaniach; berie na vedomie skutočnosť, že správna rada nie je nevyhnutne 
informovaná o rokovacích konaniach agentúry, ktoré by sa mali využívať za prísne 
vymedzených podmienok;

Ľudské zdroje

10. je znepokojený informáciami, že nezávislosť účtovníka agentúry bola v roku 2010 
ohrozená; konštatuje, že počas tohto roku:
– bolo menovanie účtovníka agentúry začiatkom roku 2010 stále ešte dočasné,
– neboli oficiálne vymedzené jeho úlohy a
– hodnotenie plnenia jeho povinností vykonával riaditeľ agentúry bez akéhokoľvek 

zapojenia správnej rady;
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11. víta rozhodnutie správnej rady agentúry zo 14. júla 2010 oficiálne potvrdiť menovanie 
účtovníka agentúry; berie na vedomie rozhodnutie správnej rady agentúry z 10. 
novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecné ustanovenia na vykonávanie 
článku 43 služobného poriadku, ktorý vymedzuje úlohu správnej rady vo vzťahu k 
účtovníkovi;

12. upozorňuje však na to, že niektoré nedostatky týkajúce sa účtovníka agentúry stále 
pretrvávajú, najmä pokiaľ ide o vymedzenie jeho úloh a hodnotenie plnenia jeho 
povinností; naliehavo preto vyzýva agentúru, aby rýchlo napravila túto situáciu a 
pravidelne informovala orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnych opatreniach a 
výsledkoch týkajúcich sa tejto otázky;

Výkonnosť

13. víta skutočnosť, že agentúra v marci 2010 prijala svoj viacročný pracovný program na 
obdobie piatich rokov; berie tiež na vedomie, že výročná správa agentúry za rok 2010 
uvádza pre každú operačnú činnosť vstupy a výstupy a na porovnanie aj jednotlivé 
plánované vstupy a výstupy, ako boli stanovené v pracovnom programe agentúry na rok 
2010;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov sa vo svojej výročnej správe za rok 
2010 vôbec nezmieňuje o rozpočtových presunoch agentúry; domnieva sa, že vysoký 
počet rozpočtových presunov agentúry bol pre Parlament v predchádzajúcich rokoch 
dôvodom znepokojenia (49 v roku 2009, 52 v roku 2008 a 32 v roku 2007); žiada preto 
Dvor audítorov, aby bezodkladne informoval orgán udeľujúci absolutórium o situácii 
týkajúcej sa presunov v roku 2010;

15. opakovane vyzýva agentúru, aby zvážila zahrnutie Ganttovho diagramu do plánovania 
všetkých svojich prevádzkových činností v záujme prehľadného zaznamenávania času, 
ktorý jednotliví zamestnanci strávia na určitom projekte, a podpory prístupu 
zameraného na dosahovanie výsledkov; vyzýva preto agentúru, aby informovala orgán 
udeľujúci absolutórium o konkrétnych prijatých opatreniach;

Vnútorný audit

16. konštatuje, že agentúra ešte stále musí uplatniť 15 „veľmi dôležitých“ odporúčaní 
Útvaru pre vnútorný audit; je znepokojený skutočnosťou, že realizácia 8 z týchto 
odporúčaní sa oneskorila o 6 – 12 mesiacov a jedno z nich bolo zamietnuté; konštatuje, 
že prvých 11 „veľmi dôležitých“ odporúčaní sa týka riadenia rozhodovacieho procesu v 
právnej a finančnej oblasti, riadenia ľudských zdrojov a štandardov vnútornej kontroly; 
konštatuje tiež, že zamietnuté odporúčanie sa týka zodpovednosti za hodnotenie 
výkonnosti účtovníka; naliehavo preto vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu 
absolutórium vysvetlila dôvody tohto zamietnutia, a vyzýva agentúru, aby prijala 
opatrenia týkajúce sa oneskoreného uplatňovania odporúčaní;

17. berie na vedomie iniciatívu agentúry spočívajúcu v zdieľaní funkcie vnútorného auditu 
(Internal Audit Capability – IAC) s Agentúrou pre kontrolu rybného hospodárstva 
Spoločenstva;
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18. uznáva najmä, že útvar IAC poskytoval interné poradenstvo v oblasti kontroly, ako je:

– vypracovanie plánu na zabezpečenie pokračovania činnosti pre námorné aplikácie,
– vypracovanie plánu na zabezpečenie pokračovania činnosti pre podporné činnosti,
– postup registrácie výnimiek;

vyzýva preto agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnych 
výsledkoch v súvislosti s uplatňovaním odporúčaní IAS;

°
° °

19. upriamuje pozornosť na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako 
sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

20. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2012 o výkonnosti, finančnom 
hospodárení a kontrole agentúr.
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za ostatné roky

Európska námorná 
bezpečnostná 

agentúra 2006 2007 2008 2009

Výkonnosť žiadne – nesprávne predkladanie rozpočtu

– agentúra nevypracovala viacročný pracovný 
program a jej ročný pracovný program nezodpovedal 
prijatým  rozpočtovým záväzkom
– vyzýva agentúru, aby si stanovila ciele SMART a 
ukazovatele RACER a aby zaviedla Ganttov diagram 
→ na podporu prístupu orientovaného na výsledky
– vyzýva agentúru, aby vypracovala diachronickú 
analýzu operácií, ktoré vykonala v tomto a 
predchádzajúcich rokoch

– vyzýva agentúru, aby zvážila zahrnutie 
Ganttovho diagramu do plánovania každej zo 
svojich operačných činností
– vyzýva agentúru, aby pripravila porovnanie 
svojich činností vykonaných za rok, za ktorý 
sa má udeliť absolutórium, a za 
predchádzajúci rozpočtový rok

Rozpočtové 
a finančné 

hospodárenie

– postupy zostavovania 
rozpočtu a plánu 
pracovných miest neboli 
dostatočne prísne → 
neadekvátne plánovanie 
prijímania zamestnancov 
a nesprávne predkladanie 
rozpočtu
– zásada presnosti 
rozpočtu nebola dôsledne 
dodržaná
– niektoré zmluvy 
umožňovali 100 % 
predbežné financovanie: 
táto prax nie je v súlade 
so zásadami riadneho 
finančného hospodárenia 

– nesprávne predkladanie rozpočtu: pre 
diferencované rozpočtové prostriedky 
rozpočet neobsahoval rozvrh platieb 
splatných v nasledujúcich rozpočtových 
rokoch, aby sa splnili rozpočtové záväzky 
zahrnuté v predchádzajúcich rozpočtových 
rokoch

– právne záväzky boli prijaté skôr než 
zodpovedajúce rozpočtové záväzky

– postupy zostavovania rozpočtu neboli 
dostatočne prísne → vysoký počet 
rozpočtových presunov (32 v roku 2007)

– nedostatky v plánovaní a monitorovaní platobných 
rozpočtových prostriedkov na operačné činnosti (7,5 
milióna EUR bolo zrušených)

– vyzýva agentúru, aby zvýšila úsilie v oblasti 
vzdelávania a komunikácie s cieľom predchádzať 
situáciám, keď sú právne záväzky uzatvárané skôr 
než zodpovedajúce rozpočtové záväzky

– žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom 
by sa dalo zabezpečiť uplatňovanie hospodárenia s 
hotovostnými prostriedkami založeného na 
potrebách  

– Dvor audítorov upozornil na vysoký počet 
rozpočtových presunov v roku 2009; vyzýva 
agentúru, aby zlepšila svoju plánovaciu a 
monitorovaciu činnosť s cieľom znížiť počet 
rozpočtových presunov

– naliehavo vyzýva agentúru, aby správne 
uplatňovala postupy verejného obstarávania

Ľudské zdroje žiadne

– otázky transparentnosti v postupoch 
prijímania zamestnancov: v kontrolovaných 
postupoch prijímania zamestnancov neboli 
výberové kritériá a limity bodov potrebné 
na postup do ďalších fáz výberového konania 
stanovené pred začatím procesu hodnotenia

– požaduje zlepšenie stratégie v oblasti ľudských 
zdrojov → otázka transparentnosti (pozri oblasť 
Vnútorný audit) 

– upozorňuje na nedostatky v postupoch 
výberu zamestnancov a naliehavo vyzýva 
agentúru, aby súčasné nedostatky odstránila
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za ostatné roky

Európska námorná 
bezpečnostná 

agentúra 2006 2007 2008 2009

Vnútorný audit žiadne žiadne

– vyzýva agentúru, aby prijala opatrenia na splnenie 
7 z 32 odporúčaní IAS → t. j. prijatie vykonávacích 
predpisov k služobnému poriadku, pokiaľ ide o 
prijímanie dočasných zamestnancov v súlade so 
služobným poriadkom,  kontroly vo výberových 
konaniach v záujme zabezpečenia väčšej 
transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s 
uchádzačmi a vypracovanie stratégie plánovania 
kariéry

– vyzýva agentúru, aby urýchlene uplatnila 
veľmi dôležité odporúčania IAS, a 
zdôrazňuje, že je potrebné najmä najmä:
– predložiť strategický plán a monitorovať 

zúčastnené strany agentúry vrátane prehľadu 
rizík reziduálneho znečistenia ropou; 
– dodržiavať administratívne postupy;
– vykonať analýzu možných riešení pre 

správu vybavenia a hodnotenie ich 
finančného a operačného vplyvu;
– dokumentovať rozhodnutia o mobilizácii 

plavidiel
– konštatuje, že odporúčania IAS, ktoré 
agentúra ešte musí uplatniť, zahŕňajú 
vypracovanie:
– hodnotenia vnútorného rizika a

zoznamu existujúcich vnútorných postupov;
– plánu rozvoja a vykonávania zostávajúcich 

postupov;
– registra postupov v prípade výnimiek a
– revízie systému vnútornej kontroly


