
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový 
rok 2016, spolu s odpovědí institutu

(2017/C 417/21)

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 (ZIS), 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 proplácejí náklady partnerů a náklady plynoucí z koordinační činnosti 
znalostních a inovačních společenství.

2. Tabulky 1 až 3 obsahují základní údaje o vývoji rozpočtu a počtu zaměstnanců institutu (2).

Tabulka 1

Základní údaje o institutu

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR) (1) 232 283

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

(stálá pracovní místa)

50

(62)

59

(63)

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

Zdroj: údaje poskytl institut.

Tabulka 2

Vývoj základních údajů od roku 2011
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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.

http://www.eit.europa.eu


Tabulka 3

Základní údaje o institutu za rok 2016 podle jednotlivých subjektů

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.

VÝROK AUDITORA

4. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky institutu, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (4) 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).
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(3) Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí 
hlavních účetních zásad a další přílohy.

(4) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.



Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5. Podle našeho názoru účetní závěrka institutu za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci institutu 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

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

Platby

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných plateb

7. Podle našeho názoru 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

8. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení institutu 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 institutu.

9. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost institutu 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.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu 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.
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12. 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.

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

14. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. 
Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a institut tyto doklady přijme 
zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15. 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 
institutu (5).

Jiná skutečnost

Výrazné nedostatky v zadávacích řízeních právních subjektů ZIS

16. Koordinaci a zastupování znalostních a inovačních společenství provádí právní subjekty ZIS, které jsou téměř plně 
financované institutem. Účetní dvůr věnoval během auditu obzvláštní pozornost zadávacím řízením, která tyto subjekty 
uskutečňují, neboť tuto oblast považuje za vysoce rizikovou.

17. Podle grantových dohod z roku 2015 musejí právní subjekty ZIS anebo partneři ZIS při jakémkoliv zadávacím 
řízení dosáhnout optimálního využití prostředků, případně uskutečnit je za nejnižší možnou cenu. U všech zakázek nad 
60 000 EUR grantová dohoda stanoví, že právní subjekty ZIS anebo partneři ZIS musí k účasti v soutěži vyzvat nejméně 
tři hospodářské subjekty a musí zdokumentovat zadávací řízení a doložit jeho transparentnost. Účetní dvůr kontroloval 
vzorek zadávacích řízení, která realizovaly právní subjekty ZIS, plně financované EIT, v hodnotě přibližně 7 milionů EUR. 
Audit prokázal výrazné nedostatky, jako je přímé zadání zakázky, chybějící základní náležitosti zadávacích řízení, 
výrazné rozšíření původních zakázek z hlediska času anebo objemu, zakázky bez časového či objemového omezení nebo 
váha udělená za kvalitu a cenu, která neutralizuje cenovou soutěž. V roce 2016 dosáhly platby spojené s těmito 
nesprávnými zadávacími řízeními 2,2 milionu EUR. Tyto nedostatky v zadávacích řízeních zjistil také institut 
v souvislosti s jedním právním subjektem ZIS a zavedl akční plán na zlepšení zadávacích řízení všech právních subjektů 
ZIS v budoucnu.

18. V současné době existuje právní nejistota, zda právní subjekty ZIS představují veřejného zadavatele (6). Pokud by 
tomu tak bylo, měly by uplatňovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle směrnice o zadávání veřejných 
zakázek 2004/18/ES (7) (směrnice), která jsou přísnější než pravidla stanovená v grantových dohodách. Institut spolu 
s útvary Komise tuto otázku projednávají, aby pro právní subjekty ZIS zajistily do budoucna právní jistotu.
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(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(6) Čl. 1 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (Úř. věst. L 134, 30.4.2014,s. 114).
(7) Články 7 a 9 směrnice 2004/18/ES ve znění nařízení Komise (EU) č. 1336/2013.



Schopnost vypořádat se s větším pracovním zatížením

19. I přes značné zvýšení rozpočtu z 309 milionů EUR (2008–2013) na 2,4 miliardy EUR (2014–2020) a nárůst 
počtu znalostních a inovačních společenství ze tří na šest na konci roku 2016 se počet schválených pracovních míst 
institutu nijak výrazně nezměnil (viz tabulka 2). Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 4/2016 (8) upozornil na riziko, že 
institut nebude mít dostatečnou kapacitu na to, aby se vyrovnal s rostoucím pracovním zatížením. Dočasný ředitel 
institutu se o tomto riziku zmínil ve výroční zprávě o činnosti institutu za rok 2015.

20. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

21. Účetní dvůr nalezl nedostatky v souvislosti s ověřováním zadávacích řízení prováděných právními subjekty ZIS 
ex post. Minimálně u jednoho právního subjektu ZIS nebyl výběr zadávacích řízení, která se mají ověřit, reprezentativní pro 
celý soubor. Účetní dvůr kromě toho dospěl k jinému závěru o legalitě a správnosti dvou zadávacích řízení. Institut v těchto 
případech schválil přímé zadání zakázky nebo příliš velké rozšíření zakázky.

22. Útvar interního auditu (IAS) Komise ve své auditní zprávě „Řízení grantů: přechod na program Horizont 2020“ 
z prosince 2016 dospěl k závěru, že institut úspěšně přizpůsobil své procesy pravidlům programu Horizont 2020 
a zejména pravidlům účasti a že kontrolní opatření institutu ve vztahu k procesu zakládání podniků celkově účinně 
podporovala nová znalostní a inovační společenství. IAS také uvedl, že je potřeba neprodleně přijmout opatření k zajištění 
spolehlivého uplatňování legislativního rámce programu Horizont 2020 a dále zlepšit proces zakládání nových ZIS. Institut 
a IAS se dohodly na akčním plánu nápravných opatření.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

23. Míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II byla vysoká a činila 0,4 milionu EUR, tj. 40 % (2015: 
0,4 milionu EUR, tj. 44 %). Tyto přenosy se týkají především smluv na služby IT, které přesahují do dalšího roku, a nákladů 
na zasedání, za které ještě nebyly obdrženy faktury.

PŘIPOMÍNKY K ŘÁDNÉMU FINANČNÍMU ŘÍZENÍ A VÝKONNOSTI

24. Granty na období 2015 byly uděleny až v dubnu 2015 a grantové dohody byly podepsány v červnu a červenci 
2015. Na období 2016 byly granty uděleny a grantové dohody podepsány v dubnu 2016. Navzdory zlepšení v roce 2016 
vytvářejí tato zpoždění s rozhodováním o grantech a uzavíráním grantových dohod nejistotu a snižují ochotu partnerů 
vyčlenit zdroje a zahájit činnosti na začátku roku.

25. V posledních výzvách na nová znalostní a inovační společenství, k nimž byly stanoveny tematické oblasti ve 
strategickém programu inovací EIT na období 2014 až 2020, byla patrná omezená hospodářská soutěž. V roce 2014 bylo 
ve výzvě na dvě nová znalostní a inovační společenství (Zdraví a Suroviny) předloženo pouze sedm návrhů. V případě 
výzvy v roce 2016 na dvě další znalostní a inovační společenství (Potraviny a Výroba s přidanou hodnotou) byly obdrženy 
tři návrhy, přičemž jediný návrh na ZIS Výroba s přidanou hodnotou nebyl kvůli své kvalitě přijat.

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY

26. Ředitel institutu se od jeho založení v roce 2008 do července 2014 změnil čtyřikrát. Od srpna 2014 je pozice 
ředitele a od února 2013 další řídicí pozice obsazena dočasně. To je nejen v rozporu s maximálním jednoročním obdobím, 
po které může trvat dočasné pracovní umístění podle služebního řádu, ale časté změny a dlouho trvající dočasná řešení 
vedou k nejistotě u zainteresovaných stran a ohledně strategické kontinuity.
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(8) Zvláštní zpráva č. 4/2016: Evropský inovační a technologický institut musí upravit svůj realizační mechanismus a některé prvky své 
koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu.



27. Institut je s rozpočtem 2,4 miliardy EUR přiděleným na období 2014–2020 důležitým subjektem v programu 
Horizont 2020. Komise vytvořila společné centrum podpory programu Horizont 2020, aby zajistila soudržný postup mezi 
orgány, jež tento program provádějí; centrum pokrývá aspekty, jako jsou právní služby, nástroje IT, správa grantů, šíření 
a využívání výsledků výzkumu apod. Jelikož se však institut liší od ostatních subjektů, např. výkonných agentur Komise 
a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nemá k tomuto centru přímý přístup a v každém jednotlivém případě mu jej 
musí schválit zastřešující generální ředitelství Komise. Toto omezení má vliv na efektivitu činnosti institutu.

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

Probíhá (1)

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)

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. 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

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).

Dokončeno

2015

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 do-
plňkovými činnostmi do výpočtu maximálního příspěvku EIT 
zahrnout či nikoliv.

Dokončeno

2015

Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 4/2016 dospěl k závěru, že 
podmínka financování, že příspěvek EIT na znalostní a inovační 
společenství nepřesáhne 25 %, má malou nebo žádnou přidanou 
hodnotu a jejím zrušením by se pro partnery ZIS výrazně zmenšila 
zátěž spojená s provozním a finančním vykazováním (4).

Probíhá
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní)

2015

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

Probíhá

2015

Zakládací nařízení EIT stanoví, že „EIT získává zdroje z veřejných 
a soukromých zdrojů a využívá svoje zdroje v souladu s tímto 
nařízením. Zejména usiluje o získávání významného a rostoucího 
podílu svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmu vy-
tvořeného vlastní činností“. Navzdory tomuto ustanovení, které se 
jasně odvolává na rozpočet EIT, příspěvek z finančního přídělu 
Horizontu 2020 tvořil 99 % jeho rozpočtu na rok 2015.

Zatím neprovedeno (5)

2015

Přestože institut může znovu zanést nepoužité prostředky (prostřed-
ky, které nebyly přiděleny na závazky během roku nebo u nichž bylo 
na konci roku přidělení na závazky zrušeno) do rozpočtů 
v následujících třech letech, 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.

Probíhá (6)

2015

Míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II byla 
vysoká a činila 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.

Není relevantní

2015

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.

Probíhá

2015

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. Původně byly 
podepsané v únoru 2014, přičemž dodatky na částku dodatečného 
financování ve výši 38 milionů EUR byly podepsány koncem března 
2014.

Není relevantní
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Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní)

2015

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.

Probíhá (7)

2015

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 prostřed-
ků 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.

Není relevantní

2015

Zásada řádného finančního řízení byla porušena, když partner 
znalostního a inovačního společenství pořídil služby v oblasti 
propagace s denními sazbami od 800 do 3 250 EUR na osobu, které 
byly plně uhrazeny institutem (8).

Zatím neprovedeno

2015

Institut využil rámcovou smlouvu Komise k organizaci konferencí 
o inovacích, které se konaly 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.

Probíhá

(1) EIT uvedl, že v grantových dohodách na rok 2016 byly stropy pro náklady stanoveny.
(2) Rozpočtové potřeby na rok 2016 byly nadhodnoceny o 13,1 milionu EUR, tj. 5,0 % (2015: 25 milionu EUR, tj. 9,4 %), a pouze 

249,9 milionu z 263 milionů EUR v rozpočtu bylo přiděleno na závazky. Nevyužité prostředky mohou být opětovně zaneseny do 
rozpočtů institutu na roky 2017–2019.

(3) V průměru EIT financoval 90 % způsobilých nákladů vykázaných znalostními a inovačními společenstvími v grantových dohodách 
z roku 2015. Částky, které znalostní a inovační společenství vybrala z jiných zdrojů, dosáhly 2,5 % požadovaného financování EIT.

(4) Zvláštní zpráva č. 4/2016: Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy a některé prvky své 
koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu.

(5) EIT stále vykládá nařízení o EIT jinak, jak je popsáno v jeho odpovědi týkající se roku 2015.
(6) V roce 2016 institut nemohl zrušit přidělení prostředků na závazky ve výši 14 milionů EUR, které byly k dispozici na základě 

grantových dohod z roku 2015. Tyto prostředky nemohly být opětovně zaneseny do rozpočtů na roky 2016–2018.
(7) V průměru bylo univerzitám v roce 2016 vyplaceno 17 000 EUR na studenta na celý rok na základě stanoveného modelu, který 

kombinuje skutečné náklady a paušální částky. Tento model byl formálně definován na konci roku 2016 a je uplatnitelný od roku 
2017.

(8) V roce 2016 (grantové operace roku 2015) institut proplatil v souvislosti s touto zakázkou 410 000 EUR.
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ODPOVĚĎ INSTITUTU

17. Institut EIT souhlasí, že zadávací řízení týkající se dvou právních subjektů ZIS v kontrolovaném roce měla slabiny 
(granty z roku 2015). Institut tento problém uznal a v roce 2016 provedl pilotní monitorování zadávacích řízení jednoho 
právního subjektu, na základě něhož učinil cílená doporučení pro zlepšení v této oblasti. Dotčený právní subjekt 
doporučení provedl v roce 2016, revidoval své zásady a postupy týkající se zadávacích řízeních a poskytl svým 
zaměstnancům odpovědným za zadávací řízení školení, což zajistí od roku 2017 větší věrohodnost. Podobné monitorování 
bylo v roce 2017 provedeno u všech ostatních právních subjektů ZIS a byly zavedeny akční plány pro zlepšení. Institut EIT 
se domnívá, že dotčené platby byly legální a správné, jelikož právní subjekty ZIS splnily svůj právní závazek zajistit 
optimální využití prostředků a dodržely zásady řádného finančního řízení u dotčených výdajů.

18. Institut EIT se domníval, že na právní subjekty ZIS se směrnice EU o zadávání veřejných zakázek nevztahují. Institut 
však nedávno obdržel protichůdná právní stanoviska k této záležitosti, což ovšem vede k právní nejistotě. Je však nutné 
poznamenat, že bez ohledu na postavení právních subjektů ZIS je zajištění optimálního využití prostředků u smluv 
uzavřených těmito subjekty právním závazkem stanoveným v grantových dohodách mezi institutem EIT a ZIS, které jsou 
založené na vzorové grantové dohodě programu Horizont 2020. Institut EIT dále po konzultaci s útvary Komise zavede 
požadavky pro právní subjekty ZIS, které zajistí soulad se všeobecnými zásadami směrnic EU o zadávání veřejných zakázek.

19. Institut EIT souhlasí, že má vzhledem k počtu pracovních míst, která mu byla přidělena, v porovnání s přidělenými 
úkoly a rozpočtem omezenou kapacitu. Institut již požádal Evropskou komisi o další zdroje v plánu pracovních míst. 
Zároveň je však třeba vyzdvihnout, s jakou efektivitou institut pracuje. Jak je uvedeno v tabulce 3, administrativní výdaje 
institutu EIT v roce 2016 činily pouze 1,9 % celkového rozpočtu, což je výrazně pod průměrem ve výši 4,6 % uváděným za 
program Horizont 2020 jako celek.

21. Co se týče výběru zadávacích řízení, která mají být prověřena v rámci následných auditů, je důležité poznamenat, že 
program Horizont 2020 kontrolování reprezentativního dílčího vzorku nevyžaduje. V souladu s programem auditů v rámci 
programu Horizont 2020, pokud soubor čítá více než 15 položek, vyberou auditoři maximálně 15 položek, a sice takto: 
„Ke kontrole vyberte všechny položky o hodnotě vyšší či rovné 10 % deklarovaných nákladů na subdodávky. Přidejte náhodně vybrané 
položky tak, aby bylo dosaženo 50 % pokrytí nákladů na subdodávky nebo celkového maximálního počtu 15 položek.“ Co se týče dvou 
zmíněných smluv, institut EIT příslušné výdaje schválil na základě posouzení, že příjemci splnili svůj právní závazek zajistit 
optimální využití prostředků a zásady řádného finančního řízení.

22. Útvar interního auditu (IAS) vydal na základě svého auditu „přechodu na program Horizont 2020“ tři doporučení, 
žádné z nich však nebylo zásadní. Ve stručnosti, institutu EIT bylo doporučeno, aby 1) vytvořil a zavedl komplexní systém 
pro zpracování informací a poznatků; 2) posílil kontrolní opatření ve vztahu ke změnám v portfoliu partnerů ZIS během 
procesu zakládání podniků a 3) upřesnil milníky, jichž má být při procesu zakládání podniků dosaženo. Žádné z uvedených 
rizik neohrožuje důkladné uplatňování legislativního rámce programu Horizont 2020 a institut již na základě doporučení 
útvaru IAS přijal potřebná opatření.

23. 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 2016, za něž institut EIT obdržel 
faktury až v lednu 2017. Tyto plánované přenosy prostředků nepoukazují na nedostatky v rozpočtovém řízení institutu EIT, 
jsou naopak standardním nástrojem řízení rozpočtu.

24. Institut EIT připouští, že zvláštní grantové dohody byly v roce 2015 podepsány relativně pozdě, což bylo způsobeno 
probíhajícími jednáními se znalostními a inovačními společenstvími o nových rámcových dohodách o partnerství, které 
byly vypracovány podle vzorových dohod programu Horizont 2020. Jednání Evropské komise, institutu EIT a znalostních 
a inovačních společenství trvala déle, než se původně předpokládalo, jelikož bylo zapotřebí dohodnout se na zvláštních 
ustanoveních odpovídajících potřebám znalostních a inovačních společenství. Institut EIT mezitím v reakci na doporučení 
zvláštní zprávy Účetního dvora č. 4/2016 přezkoumal harmonogram pro přípravu a hodnocení podnikatelských plánů 
znalostních a inovačních společenství tak, aby bylo zajištěno včasné uzavření grantových dohod. Revidovaný harmonogram 
byl v roce 2016 úspěšně proveden, což vedlo k včasnému uzavření zvláštních grantových dohod na rok 2017. V únoru 
2017 byly uzavřeny čtyři zvláštní grantové dohody a institut EIT poukázal v rámci předběžného financování příslušné 
částky znalostním a inovačním společenstvím. „Doba od přihlášení do udělení grantu“ v délce 4–5 měsíců je pod průměrem 
za celý program Horizont 2020.
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25. Nutno poznamenat, že cílem výzev je vytvořit vynikající partnerství, a nikoli přilákat určitý počet návrhů. Vynikající 
partnerství by mohlo být vytvořeno u všech výzev pro ZIS vyjma výzvy institutu EIT týkající se výroby. Nicméně 
i v tematické oblasti „výroba s přidanou hodnotou“, v rámci které institut obdržel pouze jeden návrh, uvedený návrh 
obsahoval prohlášení o zájmu zapojit se do ZIS od více než 150 organizací. Institut EIT již za pomoci externích odborníků 
a se zapojením své správní rady provedl důkladnou analýzu výsledku výzvy z roku 2016. Na základě výsledků analýzy 
institut přijal několik zmírňujících opatření, která sníží riziko obdržení pouze jednoho návrhu v určité tematické oblasti 
v budoucnosti.

26. Institut EIT se nemůže vyjadřovat k náborovému řízení na místo ředitele institutu, jelikož toto řízení vede Evropská 
komise. Dočasné řešení je nezbytné k zajištění kontinuity činnosti, dokud nebude vybrán a jmenován nový ředitel. Pokud 
jde o druhé zmíněné místo vedoucího pracovníka, institut EIT zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu s cílem sestavit rezervní 
seznam na místo vedoucího oddělení politik a komunikace dne 2. prosince 2015. Na základě výběrového řízení EIT nabídl 
uvedené místo prvnímu uchazeči na rezervním seznamu, tento uchazeč však nabídku odmítl. Proto toto místo zůstalo 
neobsazené až do konce roku 2016. Institut EIT dokončí nábor na uvedené místo vedoucího pracovníka v roce 2017 a poté 
přestane využívat dočasného řešení, jež vyplynulo z nutnosti zajistit kontinuitu činnosti institutu.

27. Institut EIT nyní skutečně nemůže přímo a plně využívat společné centrum podpory programu Horizont 2020. Má 
však odpovídající přístup k některým službám společného centra podpory prostřednictvím svého partnerského generálního 
ředitelství, Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu. Institut EIT nadále spolupracuje s Komisí s cílem 
zajistit, aby mohl využívat potřebné služby a poradenství společného centra podpory. 
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