
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový 
rok 2015, spolu s odpovědí institutu

(2016/C 449/21)

ÚVOD

1. Evropský inovační a technologický institut (dále jen „institut“ nebo „EIT“), který sídlí v Budapešti, byl zřízen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (1). Cílem institutu je přispět k udržitelnému evropskému hospodářskému 
růstu a konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Evropské unie. Institut poskytuje granty 
rostoucímu počtu znalostních a inovačních společenství, která navzájem propojují vysokoškolské vzdělávání, výzkum 
a obchodní odvětví, a podporují tím inovace a podnikání. Znalostní a inovační společenství koordinují činnosti stovek 
partnerů. Z grantů, které institut poskytuje, se hradí náklady partnerů a náklady plynoucí z koordinační činnosti 
znalostních a inovačních společenství.

2. Tabulka obsahuje základní údaje o institutu (2).

Tabulka

Základní údaje o institutu

2014 2015

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 174,9 231,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 48 50

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

Zdroj: Údaje poskytl institut.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které institut zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce 
jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

4. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní dvůr audit:

a) roční účetní závěrky institutu, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (4) za rozpočtový rok 2015;

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.
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(1) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech institutu je k dispozici na jeho internetových stránkách: www.eit.europa.eu.
(3) Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a shrnutí 

významných účetních zásad a další vysvětlující informace.
(4) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.

http://www.eit.europa.eu/


Odpovědnost vedení

5. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky institutu a za legalitu a správnost 
operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá (5):

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku institutu je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní 
systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních 
pravidel přijatých účetním Komise (6) a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. 
Ředitel schvaluje roční účetní závěrku institutu poté, co ji účetní institutu sestavil na základě všech dostupných 
informací a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že účetní má přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční situace institutu.

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady řádného finančního řízení 
spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího 
dohledu a vhodných opatření, aby nedocházelo k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního 
řízení za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků.

Odpovědnost auditora

6. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě (7) prohlášení 
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní 
závěrka zakládá. Účetní dvůr 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 Účetní dvůr povinen 
naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

7. 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. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU (8) vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy 
a prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní 
závěrkou institutu.

8. Účetní dvůr 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

9. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka institutu ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu 
s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.
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(5) Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).
(6) Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS), vydaných 

Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních účetních standardů (IAS)/mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IFRS), vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy.

(7) Článek 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

Nesprávná paušální sazba pro výpočet nepřímých způsobilých nákladů v souvislosti s granty

10. EU přispívá do rozpočtu institutu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 v rámci finančního přídělu 
pro program Horizont 2020 (H2020), což znamená, že institut musí uplatňovat pravidla platná pro tento program. 
Horizont 2020 je nástupnický program sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP), 
přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (9), který trval od roku 2007 do roku 2013. EIT 
nebyl do tohoto programu zapojen.

11. S platností od 1. ledna 2014 uvedl institut své finanční nařízení do souladu s pravidly programu Horizont 2020 
a od tohoto data uplatňuje pro výpočet nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty pouze jednotnou 25 % 
paušální sazbu (10). V říjnu 2013 EIT na základě posouzení podnikatelských plánů na rok 2014 oficiálním dopisem 
informoval znalostní a inovační společenství o možném uplatnění této sazby. V rozporu s příslušným ustanovením však 
grantové dohody z roku 2014, uzavřené se znalostními a inovačními společenstvími v únoru 2014, nadále uvádějí pro 
neziskové veřejné subjekty, vysokoškolské instituce, výzkumné organizace a malé a střední podniky paušální sazbu ve 
výši 40 %.

12. Tuto 40 % paušální sazbu umožňoval čl. 75 odst. 8 finančních pravidel EIT (uplatňovaných do přijetí jeho 
finančního nařízení), které byly zrušeny 1. ledna 2014. Finanční nařízení EIT sice stanoví přechodné období pro dva 
články uvedených finančních pravidel, ale pro čl. 75 odst. 8 takovéto přechodné období, umožňující uplatnit 40 % 
paušální sazbu, nestanoví. Ani v pravidlech H2020 se s přechodným obdobím nepočítá. Článek 57 pravidel H2020, 
který se zabývá přechodem mezi 7. RP na Horizont 2020, v odstavci 2 uvádí, že „tímto nařízením [pravidly programu 
Horizont 2020] není dotčeno pokračování nebo změna … příslušných akcí… do udělení finanční pomoci Komisí nebo 
financujícími subjekty podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES [7. RP] nebo podle ostatních právních předpisů vztahujících se 
na uvedenou pomoc ke dni 31. prosince 2013, které se nadále použijí na dané akce až do doby jejich ukončení“. 
Nicméně EIT nebylo součástí 7.RP, takže finanční podporu nepřidělovalo podle jeho pravidel. Finanční pravidla EIT tedy 
nespadají do právních předpisů, které se vztahují na tuto pomoc [7.RP]. Přechodná ustanovení podle čl. 57 odst. 2 
pravidel H2020 proto nelze uplatnit na grantové dohody z roku 2014 a související platby.

13. Vzhledem k absenci platného právního základu je paušální 40 % sazba za proplacení nepřímých způsobilých 
nákladů nesprávná. Celková výše přeplatku v důsledku uplatnění této paušální sazby je 5,5 milionu EUR, což odpovídá 
3 % grantových operací za rok 2015 (11).

Výsledek ověřování ex post u grantových operací za rok 2014

14. Výsledkem chyb zjištěných při ověřování ex post u vzorku grantových operací za rok 2015, po opravě přeplatku 
popsaného v bodě 13, je 2 % míra zbytkových chyb u grantových operací roku 2014 (1,46 % bez takové opravy).

Souhrnná míra chyb

15. Souhrnná míra chyb vzniklých v důsledku skutečností popsaných v bodech 10 až 14 je 5 % u grantových operací 
za rok 2015, resp. 4,9 % celkových výdajů roku 2015.

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

16. Podle názoru Účetního dvora, s výhradou vlivu skutečností uvedených ve východisku pro výrok s výhradou 
v bodech 10–15, jsou operace, na nichž se zakládá účetní závěrka za finanční období končící 31. prosince 2015, ve 
všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

17. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují.
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(9) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(10) Čl. 90 odst. 1 finančního nařízení EIT.
(11) Grantové operace za rok 2015 zahrnují konečné platby a zúčtování předběžného financování učiněné v roce 2015 v souvislosti 

s granty ve výši 183,3 milionu EUR.



PŘIPOMÍNKY K LEGALITĚ A SPRÁVNOSTI OPERACÍ

18. V roce 2015 institut informoval znalostní a inovační společenství, že jeho finanční příspěvek během prvních pěti let 
(2010–2014) nepřekročil strop 25 % jejich celkových nákladů. Nicméně špatná definice toho, co jsou doplňkové činnosti 
znalostních a inovačních společenství, bránila jasně posoudit, zda náklady související s doplňkovými činnostmi do výpočtu 
maximálního příspěvku EIT zahrnout či nikoliv. Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 4/2016 dospěl k závěru, že tato 
podmínka financování (která se nadále uplatňuje v novém období 2014–2020) má malou nebo žádnou přidanou hodnotu 
a jejím zrušením by se pro partnery znalostních a inovačních společenství výrazně zmenšila zátěž spojená s provozním 
a finančním vykazováním (12).

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

19. Osvědčení o finančních výkazech vyžadované od partnerů znalostních a inovačních společenství, kteří žádají 
o proplacení částky nad 325 000 EUR, je součástí ověřování ex ante u výkazů nákladů (13). Nicméně kvalita těchto osvědčení 
se výrazně liší, což omezuje rozsah ujištění, které z nich lze získat, a od institutu to vyžaduje provádět dodatečné kontroly.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

20. Zakládací nařízení EIT stanoví, že EIT bude získávat zdroje z veřejných a soukromých zdrojů a využívat svoje zdroje 
v souladu s tímto nařízením. Zejména bude usilovat o získávání výraznějšího a rostoucího podílu svého rozpočtu ze 
soukromých zdrojů a z příjmu vytvořeného vlastní činností (14). Navzdory tomuto ustanovení, které se jasně odvolává na 
rozpočet EIT, příspěvek z finančního přídělu Horizontu 2020 tvořil 99 % jeho rozpočtu na rok 2015.

21. Přestože institut může znovu zanést nepoužité prostředky (prostředky, které nebyly přiděleny na závazky během 
roku nebo u nichž bylo na konci roku přidělení na závazky zrušeno) do rozpočtů v následujících třech letech (15), 
nepřizpůsobil tento proces včas na to, aby znovu zanesl do rozpočtů na období 2015–2017 částku 26,6 milionu EUR, 
která byla k dispozici z rozpočtu na rok 2014. Tyto prostředky souvisejí s nižším čerpáním prostředků znalostních 
a inovačních společenství, než se počítalo.

22. Objem přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II byl vysoký a dosahoval 0,4 milionu EUR, tj. 44 % 
(2014: 0,5 milionu EUR, tj. 36 %). Tyto přenosy se týkají především smluv na služby IT, které přesahují do dalšího roku, 
a zasedání, za které ještě nebyly obdrženy faktury.

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY

23. Podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut získat finanční samostatnost do roku 2010. Tu však získal jen 
částečně v červnu 2011 pod podmínkou, že Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, pod které spadá, bude nadále 
předem schvalovat grantové operace a zakázky nad 60 000 EUR.

24. Grantové dohody se třemi znalostními a inovačními společenstvími z roku 2014 byly podepsány až po zahájení 
akcí, které byly z příslušného grantu financovány, dne 1. ledna 2014. Dodatky na částku dodatečného financování ve výši 
38 milionů EUR, původně plánované na únor 2014, byly podepsány koncem března 2014.

25. Institut financuje magisterský program EIT Digital, jehož se účastní 16 evropských univerzit. Model proplácení 
nákladů univerzit kombinuje maximální paušální částku 8 000 EUR na jednoho studenta (na základě ustanovení programu 
Erasmus Mundus) se skutečnými náklady včetně paušální částky na základě nepřímých nákladů. V roce 2015 bylo 
univerzitám takto zaplaceno v průměru celkem 15 000 EUR na studenta (včetně paušální částky). Tento model však nikdy 
nebyl formálně definován a neumožňuje rozlišit mezi činnostmi, na které se vztahuje paušální částka, a činnostmi 
pokrytými skutečnými náklady. Institut by se měl posunout směrem k jasně a formálně definovanému modelu, který 
vychází z jediné metody vykazování nákladů, jako je jediná a podložená paušální částka.
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(12) Zvláštní zpráva č. 4/2016: Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy a některé prvky své 
koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu.

(13) Článek 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).
(14) Čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 294/2008.
(15) Čl. 14 odst. 1 finančního nařízení EIT.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Na základě rozhodnutí dozorčí rady znalostních a inovačních společenství jeden právní subjekt znalostního 
a inovačního společenství vyplatil svým 55 zaměstnancům odměny ve výši 646 000 EUR (jednotlivé odměny činily až 
100 000 EUR), které plně hradil institut. Vyplatit takové odměny pouze z veřejných prostředků je neobvyklé a měly by být 
zohledněny ve stropu, který je stanoven pro financování mezd ze strany EIT a bude se uplatňovat s platností od grantové 
dohody 2016. Tato zásada řádného finančního řízení nebyla dodržena ani v případě, kdy partner znalostního a inovačního 
společenství pořídil služby s denními sazbami od 800 do 3 250 EUR na osobu, které byly rovněž plně uhrazeny institutem.

27. Institut využil rámcovou smlouvu Komise k organizaci konferencí o inovacích, která se konala v roce 2015 a 2016. 
Na základě této rámcové smlouvy byly formou subdodávek sjednány služby, za které nebyly v rámcové smlouvě stanoveny 
ceny. Sjednané ceny za tyto služby se pohybovaly od 800 EUR na den za konzultanta na juniorské pozici po 2 250 EUR na 
den za konzultanta na seniorské pozici (téměř čtyřnásobek ceny dohodnuté v rámcové dohodě za manažera na seniorské 
pozici). Při takovýchto cenách se náklady na služby pohybují v částce nad 100 000 EUR za konferenci.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

28. 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 13. září 2016.

Za Účetní dvůr

předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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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

Kromě skutečnosti popsané v bodech 9–13 nebyly rozpočty na grantové 
dohody podepsané v roce 2010 a 2011, z nichž byly provedeny platby v roce 
2012, dostatečně specifické. Mezi schválenými prostředky a plánovanými 
činnostmi nebyl žádný vztah. [Grantové dohody…] a neobsahovaly pravidla 
pro nákup zboží a služeb znalostními a inovačními společenstvími a jejich 
partnery.

Dokončeno

Grantové dohody nenastavily individuální prahové hodnoty pro kategorie 
nákladů (např. kategorie osobních nákladů, subdodavatelé, právní poradenství 
apod.).

Zatím neprovedeno (1)

2012

V rámci ověřování ex ante institut také provedl technické ověřování všech 
financovaných projektů. Chyběly však vyčíslitelné cíle, které omezily účinné 
posuzování projektových činností a výsledků. Podnikatelské plány podrobně 
nedefinovaly činnosti, které se mají realizovat, ani nestanovily jasné průběžné 
cíle, výstupy činností nebo kritéria kvality.

Dokončeno

2012

Z prostředků přidělených na závazky přenesených z roku 2011 ve výši 
přibližně 22 milionů EUR bylo asi 10 milionů EUR (45 %) v roce 2012 zrušeno. 
Vysoká míra zrušených prostředků je způsobena především tím, že míra 
nákladů, které příjemci vykázali v rámci grantových dohod roku 2011 (9,2 
milionu EUR, což je 92 % zrušených přenosů), byla nižší, než se očekávalo.

Není relevantní

2013

V rámcových dohodách o partnerství se třemi znalostními a inovačními 
společenstvími se uvádí, že finanční příspěvek EIT může v průběhu prvních čtyř 
let, od 1. ledna 2010 do prosince 2013, pokrýt až 25 % celkových výdajů těchto 
společenství. Podle vykázaných údajů všechna tři společenství tento strop 
respektovala. Jelikož však kontrola těchto údajů proběhne nejdříve v roce 2015, 
nejsou k dispozici žádné vhodné důkazní informace dokládající, že financování 
poskytnuté institutem tento 25 % strop nepřekročilo.

Dokončeno

2014

Institut postupně zkvalitnil své finanční ověřování výkazů nákladů znalostních 
a inovačních společenství. Operační ověřování výstupů však dosud zaostává. 
V ročních podnikatelských plánech znalostních a inovačních společenstvích 
stále není vhodná definice výstupů a chybí rovněž jasná vazba mezi 
plánovanými výstupy a způsobilými náklady na jednotlivé partnery a kategorie 
nákladů. Účetní dvůr zjistil případy, kdy byla vyplacena plná částka grantu EIT, 
přestože nebyly dosaženy některé cíle stanovené v příslušném podnikatelském 
plánu.

Dokončeno

2014

Institut nadhodnotil své rozpočtové potřeby na rok 2014 o 13,1 milionu EUR, 
tj. 5,6 % (2013: 3,4 milionu EUR, tj. 2,5 %), a pouze 220 milionů z 233,1 
milionu EUR v rozpočtu bylo přiděleno na závazky. Tato nízká míra čerpání 
prostředků souvisí zejména s nevyužitými prostředky na granty (11,4 milionu 
EUR) určenými k financování činností znalostních a inovačních společenství. 
Podnikatelské plány znalostních a inovačních společenství, na jejichž základě 
byly podepsány grantové dohody, nevyžadují využití všech prostředků na rok 
2014, jež má institut k dispozici. Nevyužité prostředky budou opětovně 
zaneseny do rozpočtů institutu na roky 2015–2017, jak stanovuje finanční 
nařízení institutu.

Probíhá (2)
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Rok Připomínka Účetního dvora

Stav nápravného opatření
(dokončeno/probíhá/zatím 

neprovedeno/není 
relevantní)

2014
Ačkoli znalostní a inovační společenství mají vytvářet strategie pro finanční 
udržitelnost, zůstávají i nadále – v pátém roce své existence – plně závislá na 
financování ze strany institutu a svých partnerů.

Probíhá (3)

2014

Od svého založení v roce 2009 se institut potýká s vysokou fluktuací 
pracovníků a také s nestabilitou na úrovni řízení. V červnu 2014 se správní rada 
rozhodla vyslat ředitele institutu na dlouhodobou výzkumnou misi u Evrop-
ského univerzitního institutu ve Florencii na zbývajících jedenáct měsíců jeho 
mandátu. Dočasný ředitel převzal funkci v srpnu 2014 (hned po svém přijetí do 
pracovního poměru a jmenování provozním ředitelem) a je v současnosti již 
čtvrtou osobou, která tuto funkci v posledních šesti letech zastává. Oznámení 
o volném pracovním místě na nové obsazení funkce ředitele bylo zveřejněno 
v červenci 2015.

Probíhá (4)

2014

Dvě ze tří pracovních míst vedoucích oddělení jsou neobsazena od roku 2013. 
Jedno z nich je od roku 2013 obsazeno dočasně, což je v rozporu se služebním 
řádem, který stanoví pro dočasné obsazení maximální období jednoho roku. 
Druhé z těchto míst je v současnosti obsazeno provozním ředitelem, který 
zároveň vykonává funkci dočasného ředitele, a který tudíž zároveň zastává tři 
úlohy.

Probíhá (5)

2014
Ačkoli ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zlepšení stavu, 20 % pracovních míst 
v plánu pracovních míst institutu bylo ke konci roku 2014 stále neobsazeno (ke 
konci roku 2013 to byla jedna třetina).

Probíhá (6)

2014

Zdůraznění skutečnosti

Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výrok bez výhrad vyjádřený v bodě 9, 
upozorňuje na skutečnost, že finanční příspěvek institutu nesmí v prvních pěti 
letech (od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2014) přesáhnout 25 % celkových 
výdajů znalostních a inovačních společenství. Podle údajů vykázaných 
znalostními a inovačními společenstvími byl tento limit dodržen. K 31. březnu 
2015 obdržel institut osvědčení o auditu týkající se nákladů na doplňkové 
činnosti znalostních a inovačních společenství vynaložených v období 2010– 
2014. Kromě toho, že institut obdržel tato osvědčení, provedl také v roce 2015 
přezkum portfolia doplňkových činností znalostních a inovačních společenství, 
jehož cílem bylo zajistit, aby byly akceptovány pouze činnosti, které splňují 
veškeré právní i operační požadavky stanovené pro doplňkové činnosti 
znalostních a inovačních společenství, a to včetně vazby na činnosti znalostních 
a inovačních společenství vytvářející přidanou hodnotu, které jsou financovány 
institutem.

Dokončeno

(1) EIT počínaje rokem 2016 zavedl stropy na maximální příspěvek EIT k celkovému řízení a režijním nákladům znalostních 
a inovačních společenství a také nákladům na řídicí pracovníky jednotlivých těchto společenství. Nenaplánoval však žádná jiná 
konkrétní nápravná opatření v reakci na tuto záležitost, jak se uvádí v odpovědi na zvláštní zprávu Účetního dvora za rozpočtový rok 
2012.

(2) Rozpočtové potřeby na rok 2015 byly nadhodnoceny o 25 milionů EUR, tj. 9,4 %, a pouze 241,6 milionu EUR bylo přiděleno na 
závazky. Důvod pro nízké plnění byl stejný. Nevyužité prostředky lze opětovně zanést do rozpočtů na roky 2016–2018.

(3) Partneři znalostních a inovačních společenství vykázali v rámci grantových dohod v roce 2014 příjmy ve výši 0,3 milionu EUR.
(4) Fluktuace personálu v roce 2015 byla 17 % (obsazená místa na začátku roku 2015). Proces jmenování nového ředitele stále probíhá.
(5) Jedna volná pozice vedoucího oddělení byla obsazena; další je stále neobsazená, resp. je dočasně obsazena od roku 2013.
(6) Ke konci roku 2015 bylo 16 % pracovních míst v plánu pracovních míst institutu stále neobsazeno.
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ODPOVĚĎ INSTITUTU

10.–13. Institut EIT nesouhlasí se závěrem Účetního dvora, jelikož k žádnému „přeplatku“ ani k nesprávnému vyplacení 
náhrady za nepřímé náklady znalostních a inovačních společenství (KIC) podle grantových dohod z roku 2014 nedošlo.

Institut EIT je součástí rámcového programu Horizont 2020 a od 1. ledna 2014 musí uplatňovat pravidla pro účast a šíření 
výsledků programu Horizont 2020. Čl. 57 odst. 2 nařízení, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu 
Horizont 2020, výslovně uvádí následující přechodné opatření: „toto nařízení nemá vliv na pokračování nebo na změnu, 
včetně celkového nebo částečného ukončení, příslušných akcí až do doby jejich dokončení, nebo do udělení finanční 
pomoci Komisí nebo financujícími subjekty podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES nebo podle ostatních právních předpisů 
vztahujících se na uvedenou pomoc ke dni 31. prosince 2013, které se nadále použijí na dané akce až do doby jejich 
ukončení“. Při použití tohoto konkrétního ustanovení je institut pokládán za „financující orgán“ a nařízení, kterým se 
zřizuje institut EIT, se považuje za „ostatní právní předpisy“. Právní předpisy vztahující se na finanční pomoc poskytovanou 
institutem EIT ke dni 31. prosince 2013, finanční pravidla institutu EIT, výslovně umožňovaly vykazovat nepřímé náklady 
vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, neziskových veřejných subjektů a malých a středních podniků paušální 
sazbou ve výši 40 %. Použití 40 % paušální sazby těmito subjekty bylo tedy podle grantových dohod z roku 2014 legální 
a správné. Institut EIT proto se závěrem Účetního dvora nesouhlasí, žádný přeplatek totiž nevznikl. Institut EIT sice v říjnu 
2013 společenství KIC informoval o možných změnách pravidel pro vykazování nepřímých nákladů v rámci programu 
Horizont 2020, toto oznámení však bylo učiněno předtím, než Evropský parlament a Rada dne 11. prosince 2013 přijaly 
nařízení, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020, včetně výše zmíněných 
přechodných opatření obsažených v článku 57. Podle přijatých přechodných ustanovení nebyl institut EIT nucen 
vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím, neziskovým veřejným subjektům a malým a středním podnikům 
uplatňování paušální sazby ve výši 40 % zakazovat.

Aby bylo možné věc posuzovat v patřičných souvislostech, je třeba připomenout proces uzavírání grantových dohod 
z roku 2014. Grantové dohody uzavřené v roce 2014 mezi institutem EIT a jednotlivými KIC se zakládaly na plánech 
činnosti znalostních a inovačních společenství na rok 2014, vypracovaných společenstvími během roku 2013. Institut EIT 
otevřel každoroční výzvu k předkládání plánů činnosti na rok 2014 v dubnu 2013, kdy jednotlivým společenstvím KIC 
rozeslal pokyny pro sestavení plánů činnosti. Společenství KIC v souladu s pokyny institutu EIT po konzultaci se svými 
partnery vypracovala plány činnosti na rok 2014 a do 30. září 2013 je institutu EIT předložila. Poté, co institut EIT za 
pomoci externích odborníků plány činnosti na rok 2014 vyhodnotil, rozhodla 5. prosince 2013 správní rada institutu EIT 
o přidělení prostředků na rok 2014 jednotlivým společenstvím KIC. Na základě tohoto rozhodnutí správní rady upravila 
znalostní a inovační společenství v lednu 2014 svoje plány činnosti s přihlédnutím k přiděleným prostředkům. Granty byly 
poskytnuty ředitelem institutu EIT, k uzavření grantových dohod došlo v únoru 2014. V souladu se zásadou právní jistoty 
nelze po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů měnit pravidla financování.

Proto – a v souladu s přechodnými ustanoveními nařízení, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu 
Horizont 2020 – nemělo zahájení platnosti nového nařízení, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledku 
programu Horizont 2020, nijak ovlivnit průběh dotčených akcí (tj. plánů činnosti společenství KIC na rok 2014, které byly 
sestaveny a posouzeny institutem EIT v roce 2013) až do poskytnutí finanční pomoci institutem EIT. Ta měla být přidělena 
podle právních předpisů platných do 31. prosince 2013.

Institut EIT samozřejmě nebyl součástí sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. 
RP). Institut EIT však patří do programu Horizont 2020 a většina partnerů společenství KIC jsou příjemci finanční pomoci 
poskytované v rámci 7. RP a současně také v rámci dalších programů rámcového programu Horizont 2020. Je tedy logické 
použít tutéž 40 % paušální sazbu uplatňovanou při přechodu mezi finanční pomocí poskytnutou institutem EIT před 
přijetím programu Horizont 2020 a finanční pomocí poskytovanou z programu Horizont 2020 také při přechodu ze 7. RP 
na Horizont 2020.

Dále je třeba připomenout, že GŘ pro výzkum a inovace zveřejňovalo výzvy k předkládání návrhů v rámci 7. RP až do 
prosince 2013 a že se grantové dohody na základě těchto výzev uzavíraly až do října 2014. Mnohé z těchto grantových 
dohod platí i v roce 2016 a řídí se pravidly právního rámce 7. RP, která vychází z přechodných ustanovení totožných 
s přechodnými ustanoveními nařízení, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020. 
Institut EIT neposkytl příjemcům (partnerům KIC) dotčeným 40 % paušální sazbou v grantových dohodách z roku 2014 
preferenční zacházení.

14. Jak je uvedeno v Konsolidované výroční zprávě o činnosti institutu EIT za rok 2015, činí míra zbytkových chyb 
v grantových operacích realizovaných v roce 2015 podle grantových dohod z roku 2014 po kontrolách provedených ex 
ante a ex post 1,46 %.

1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/119



15. Z důvodů popsaných v odpovědích na odstavce 10 až 14 dosahuje chybovost grantových operací v roce 2015 dle 
výpočtu institutu EIT 1,46 %.

18. Ke dni 31. března 2015 obdržel institut od nezávislých auditorů osvědčení o auditu nákladů na doplňkové činnosti 
znalostních a inovačních společenství. Cílem tohoto auditu bylo zjistit, zda v období let 2010–2014 finanční příspěvek 
institutu EIT nepřekročil stropní hranici 25 %. Z údajů, které byly předmětem auditu, vyplývá, že v období let 2010–2014 
byly finanční prostředky rozděleny takto: 16 % společenství Climate-KIC, 19 % společenství KIC InnoEnergy a 21 % 
společenství EIT Digital.

Vzhledem k tomu, že tyto procentuální podíly zdaleka nedosahují stropní hranice 25 % stanovené rámcovými dohodami 
o partnerství mezi institutem EIT a společenstvími KIC, získal institut ujištění o shodě s platným právním základem.

Komise a institut EIT však přijaly doporučení uvedené ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 4/2016, aby navrhly novelu 
právního základu institutu EIT, která zruší podmíněnost financování hranicí 25 % a zmenší tak zátěž partnerů KIC spojenou 
s provozním a finančním výkaznictvím. Dokud nedojde k přijetí této novely, bude institut EIT uplatňovat současný platný 
právní základ.

19. Institut EIT používá metodiku pro auditní osvědčení, kterou pro rámcový program Horizont 2020, počínaje 
grantovými dohodami z roku 2014, vytvořilo GŘ pro výzkum a inovace. Revidovaná metodika obsahuje podrobnější 
pokyny a dohodnuté postupy a také 63 standardních věcných zjištění zahrnujících všechny kategorie nákladů.

Institut EIT dále vytvořil komplexní strategii pro jistotu grantů, která je postavena na ověřování ex ante i ex post, včetně 
osvědčení o finančních výkazech a zajišťuje legalitu a správnost operací.

20. Institut EIT vykládá použitelný právní základ odlišně. 16. bod odůvodnění nařízení, kterým se zřizuje institut EIT, 
vysvětluje ustanovení čl. 5 písm. d) uvedeného nařízení takto: „Proto se předpokládá, že odvětví průmyslu, financí a služeb 
významně přispějí do rozpočtu EIT, a zejména do rozpočtu znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační 
společenství by se měla zaměřit na maximalizaci podílu příspěvků ze soukromého sektoru.“

Institut EIT zastává v tomto ohledu názor, že prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství má především 
mobilizovat financování z veřejných i soukromých zdrojů. Institut EIT má tudíž za to, že hovoří-li citovaný článek 
o rozpočtu EIT, míní také rozpočet těchto společenství KIC. V tomto smyslu se tedy institutu EIT daří mobilizovat 
financování z veřejných i soukromých zdrojů prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství. Podíl 
financování rozpočtu tří společenství první vlny KIC z jiných zdrojů než z prostředků poskytovaných institutem EIT se týká 
převážně doplňkových činností ohlášených těmito společenstvími, přičemž v období let 2010–2014 tento podíl činil 84 % 
pro Climate-KIC, 81 % pro KIC InnoEnergy a 79 % pro EIT Digital.

21. O tom, že společenství KIC nevyužila z grantových dohod uzavřených v roce 2014 částku ve výši 26,6 milionů EUR, 
se institut EIT dozvěděl v březnu 2015, kdy společenství uplatnila skutečnou částku ve výši 187,2 milionů EUR. Tehdy již 
nebylo možné nevyužité prostředky sjednané v roce 2014 zrušit, aby poté mohly být v průběhu následujících tří let 
sjednány znovu.

V přímé souvislosti se zkušenostmi získanými v rámci grantových dohod z roku 2014 provedl EIT přezkum rozpočtu 
a v říjnu 2015 požádal společenství KIC, aby své plány činnosti a rozpočty na rok 2015 přehodnotily. Společenství KIC pak 
předložila pozměněné plány činnosti a rozpočty v listopadu 2015. V důsledku snížení rozpočtů jednotlivých společenství 
KIC mohl institut EIT zrušit nepoužité částky a poté je znovu zahrnout do odhadovaných příjmů a výdajů na rok 2016. To 
poukazuje na významné zlepšení správy rozpočtu EIT v těsné spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími.

V této souvislosti jsou doporučení Účetního dvora uvedená ve zvláštní zprávě č. 4/2016 relevantní. Čerpání dostupných 
prostředků znalostními a inovačními společenstvími by měly zlepšit grantové dohody uzavírané mezi institutem EIT 
a společenstvími před zahájením činností na období delší než kalendářní rok.

22. Celková částka, kterou uvádí Účetní dvůr, sestává z plánovaných převodů prostředků, jež byly nutné vzhledem 
k charakteru činností, jako byly služby přesahující konec roku a jednání konaná v prosinci 2015, za něž institut EIT obdržel 
faktury až v lednu 2016. Tyto plánované přenosy prostředků nepoukazují na nedostatky rozpočtové správy EIT, jsou 
naopak standardním nástrojem správy rozpočtu.

23. Institut EIT požádal Komisi o obnovení procesu vedoucího k úplné finanční samostatnosti. V květnu 2016 Komise 
stanovila plán a harmonogram tohoto procesu. Podle orientačního harmonogramu dokončí Komise zprávu o posouzení 
finanční samostatnosti v období od prosince 2016 do ledna 2017.
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24. Kvůli roční povaze rozpočtu institutu EIT a skutečnosti, že rozpočet EU není obvykle přijat dříve než v polovině 
prosince, nelze grantové dohody na daný rok podepisovat dříve než 1. ledna daného roku. Institut EIT se zavázal, že zkrátí 
dobu mezi začátkem akcí stanovených v plánech činnosti znalostních a inovačních společenství a datem podpisu 
grantových dohod. V důsledku tohoto úsilí byly v únoru 2014 podepsány grantové dohody na rok 2014 se třemi 
znalostními a inovačními společenstvími.

S ohledem na úpravy grantových dohod podepsaných v březnu 2014 je třeba poznamenat, že rozpočet EIT na rok 2014 
provázela značná nejistota pramenící z probíhajících jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 
a o programu Horizont 2020. Proto postupovala správní rada institutu EIT obezřetně a v září 2013 se rozhodla přidělit 
v rámci první tranše na grantové dohody na rok 2014 prostředky ve výši pouze 180 milionů EUR. Poté, co byl rozpočet na 
rok 2014 schválen, institut EIT přidělil třem znalostním a inovačním společenstvím v březnu 2014 v rámci druhé tranše 
další granty v souhrnné výši 38,5 milionu EUR.

25. V magisterském programu společenství EIT Digital lze rozlišit vzdělávací činnosti zahrnuté do paušálních částek 
a činnosti pokryté skutečnými náklady. Školné ve formě paušální částky pokrývá náklady univerzit spojené s účastí 
studentů v technických kurzech. Činnosti vykazované podle skutečných nákladů se vztahují ke konkrétním studijním 
výsledkům programu společenství EIT Digital a v porovnání se standardními magisterskými programy zúčastněných 
univerzit poskytují studentům přidanou hodnotu.

EIT souhlasí s tím, že jakmile budou dostupné dostatečné statistické údaje pro stanovení jednotné paušální částky v souladu 
s ustanoveními čl. 124 odst. 2 finančního nařízení EU, je třeba v rámci financování magisterských programů společenství 
KIC zjednodušit vykazování nákladů a zavést model jednotné paušální částky.

26. Institut EIT je toho názoru, že odměny jakožto pohyblivé složky základního platu vedoucích pracovníků znalostních 
a inovačních společenství vyhovují všem příslušným pravidlům a nařízením, především pak oddílu 1.1.3 komentované 
vzorové grantové dohody programu Horizont 2020, který definuje podmínky způsobilosti pohyblivých složek hrazených 
příjemci. Přesněji řečeno, tyto pohyblivé složky byly povoleny pracovními smlouvami a určeny na základě objektivních 
podmínek doložených právním subjektem znalostního a inovačního společenství a ověřených institutem EIT. Čistá částka, 
která je zaměstnancům skutečně vyplacena, se odvíjí od příslušné sazby srážkové daně a daňové situace konkrétních 
zaměstnanců. Při srážkové dani se sazbou přibližně 40–50 % z hrubé částky uváděné Účetním dvorem dosahovala čistá 
částka v průměru 6 000–7 000 EUR na osobu.

Výplata odměn formou pohyblivých a výkonnostních složek platu se sice může zdát v praxi neobvyklá, cíle sledované 
společenstvími KIC jakožto organizacemi, které se řídí ekonomickými zájmy, např. snaha o finanční udržitelnost, jsou však 
také neobvyklé a v jiných programech je nenajdeme. Použití pohyblivých složek jako součásti základního platu může 
představovat silnou motivaci k dobrému výkonu a zajistit co nejlepší zhodnocení vynaložených prostředků. Výkonnostní 
odměňování vedoucích pracovníků společenství KIC je v ekonomicky orientovaném modelu pokládáno za nejvhodnější. 
Dále je třeba poznamenat, že příspěvek EIT na platy vedoucích pracovníků společenství KIC, včetně odměn, nepřesáhne 
stropní hranici stanovenou institutem EIT v grantových dohodách na rok 2016.

Institut EIT je rozhodně toho názoru, že doporučení č. 3 obsažené ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 4/2016 je v této 
souvislosti relevantní. Podle Účetního dvora by „institut EIT měl usilovat o větší samostatnost a využívat pružnosti právního 
základu programu Horizont 2020. Zejména by měl přijmout konkrétní pravidla uzpůsobená potřebám partnerů 
znalostních a inovačních společenství.“ Přesně to institut EIT učinil přijetím výkonnostního systému odměňování 
zavedeného příslušným právním subjektem znalostního a inovačního společenství.

Pokud jde o služby v oblasti styku s veřejností pořízené jiným partnerem KIC, renomovanou veřejnou univerzitou, je třeba 
uvést, že subdodavatel poskytující tyto služby byl vybrán ve veřejné soutěži, která zcela splňovala pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek partnerem společenství KIC. Proto je EIT toho názoru, že vynaložené prostředky byly co nejlépe 
zhodnoceny a současně byly dodrženy i zásady řádného finančního řízení. Závěr auditu týkající se řádného finančního 
řízení je nejasný, poněvadž Účetní dvůr v souvislosti se službami pořízenými partnerem KIC nepředložil žádné srovnatelné 
referenční ceny.

27. Subdodavatele určila a objednala smluvní strana rámcové smlouvy v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy 
Komise. Subdodavatel poskytoval zvláštní služby, jako je tvorba osnovy koncepce INNOVEIT, návrh přitažlivého 
a soudržného programu a moderování/podpora třídenní akce.
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Rámcový dodavatel uvedl, že s dotyčným subdodavatelem v posledních letech spolupracoval při organizaci několika akcí 
pro různá generální ředitelství Komise. Subdodavatele si za uvedené akce standardně účtoval 2 500 EUR za senior 
konzultanta a 900 EUR za junior konzultanta. V případě zakázky INNOVEIT pak subdodavatel cenu ve skutečnosti ještě 
o 10 % snížil. Smluvní strana rámcové smlouvy, která spolupracuje také s jinými moderátory, institut ujistila, že účtované 
ceny jsou vzhledem k tržním cenám takových služeb konkurenceschopné.

Cena 2 250 EUR za senior konzultanta je tedy pokládána za tržní cenu odrážející vysokou úroveň dovedností a schopností, 
které jsou zapotřebí ke splnění žádaných úkolů a typu provedené práce převážně koncepčního charakteru (nikoliv 
logistického v souvislosti s organizací konference). Závěrem je třeba poznamenat, že memorandum o porozumění 
podepsané GŘ EAC a institutem EIT v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy na tuto zakázku stanoví, že se institut EIT 
smí účastnit interinstitucionálního nabídkového řízení pouze pod podmínkou, že totéž zboží nebo služby nepořídí jiným 
způsobem. Institut tedy při organizaci akcí INNOVEIT musel použít rámcovou smlouvu Komise. 
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