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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že aj keď boli podľa názoru Dvora audítorov 
príslušné transakcie účtovnej závierky akadémie zákonne a správne, Dvor audítorov tiež 
poukázal na výnimky, a to najmä na nezrovnalosti týkajúce sa niektorých postupov 
obstarávania: v štyroch prípadoch akadémia nakúpila tovar a služby bez uzavretia zmluvy 
alebo uskutočnenia verejnej súťaže v celkovej hodnote 344 111 EUR a v jednom prípade 
postup zabezpečoval zamestnanec, ktorý nemal žiadnu kvalifikáciu v oblasti postupov 
verejného obstarávania, v dôsledku čoho neboli stanovené zadávacie podmienky, nebola 
vyžiadaná ani poskytnutá žiadna finančná ponuka a nevykonalo sa žiadne finančné 
vyhodnotenie (v celkovej hodnote 11 000 EUR); uznáva, že vo svojich odpovediach 
akadémia uvádza, že voči bývalému riaditeľovi bol vydaný príkaz na vymáhanie;

2. vyjadruje poľutovanie na nad tým, že vzhľadom na to, že revidované rozpočtové 
nariadenie akadémie nebolo nikdy predložené Komisii a nikdy tak nevstúpilo do platnosti, 
pracovné zmluvy podpísané s niektorými poradcami a odborníkmi boli nezákonné;

3. konštatuje, že niektoré prípady neboli vôbec prešetrené, ako napr. prípady, v ktorých 
neboli riadne dodržané postupy obstarávania a v ktorých boli podpísané pracovné zmluvy 
nezákonné;

4. požaduje, aby sa pokračovalo v zlepšovaní rozpočtového plánovania, ktoré by sa malo 
plne zaviesť a dokončiť do konca roka 2011,  aby mohli nové postupy nadobudnúť 
účinnosť čo najskôr;

5. konštatuje, že objem nevybavených faktúr ku konci roka 2009 bol už plne zanalyzovaný 
a vybavený a že už nezostávajú žiadne nevybavené záležitosti ani nedošlo k žiadnej 
finančnej škode;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmluva o prijímaní do zamestnania, ktorá bola 
zrealizovaná nesprávne, je stále platná; žiada akadémiu, aby túto nezrovnalosť 
bezodkladne napravila;

7. vyjadruje poľutovanie nad prípadmi, v ktorých boli rozpočtové prostriedky použité na 
financovanie súkromných výdavkov; berie na vedomie, že sa vykonal externý audit, 
a požaduje dokončenie procesu vymáhania týchto výdavkov čo najskôr;

8. konštatuje, že aj keď má akadémia nový manažment, chyby, ktoré sa urobili v minulosti, 
ešte stále nie sú objasnené; berie na vedomie zlepšenia, ktoré uskutočňuje nový 
manažment akadémie, a konštatovanie Komisie, že akadémia v roku 2010 výrazne 
zlepšila plnenie rozpočtu;

9. berie na vedomie odpoveď akadémie, že určite podnikne potrebné opatrenia v súlade 
s platnými predpismi, ak po internom vyšetrovaní bude možné dôjsť k záveru, že je možné 
vyvodiť osobnú zodpovednosť;
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10. domnieva sa, že vzhľadom na značný počet nezrovnalostí a chýb, ktoré sa vyskytli v roku 
2009, by absolutórium za rok 2009 nemalo byť udelené;

11. poznamenáva, že udelenie absolutória za plnenie rozpočtu akadémie by sa v budúcnosti 
malo zakladať aj na jej výkonnosti počas celého roka.


