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ÚVOD 

1. Společný podnik pro palivové články a vodík (společný podnik FCH – Fuel 

Cells and Hydrogen), který sídlí v Bruselu, byl založen v květnu 20081

2. K cílům společného podniku FCH patří v koordinaci s organizacemi 

působícími ve výzkumu a v průmyslu podporovat výzkum, technologický rozvoj 

a demonstrace v členských státech a zemích přidružených k sedmému 

rámcovému programu

 na 

období do 31. prosince 2017.  

2 s cílem zaměřit se na vývoj tržních aplikací, a tím 

usnadňovat dodatečné úsilí průmyslu o rychlé zavedení palivových článků a 

vodíkových technologií3

3. Zakládajícími členy společného podniku FCH jsou Evropská unie 

zastoupená Komisí a Evropské průmyslové uskupení pro společnou 

technologickou iniciativu pro palivové články a vodík. V červenci 2008 se stalo 

členem výzkumné uskupení N.ERGHY. 

 do praxe. 

4. Maximální příspěvek EU do společného podniku FCH na pokrytí provozních 

nákladů a výzkumných činností činí 470 milionů EUR. Financuje se z rozpočtu 

sedmého rámcového programu, přičemž část finančních prostředků vyčleněná 

na provozní náklady nesmí přesáhnout 20 milionů EUR. Od průmyslových a 

výzkumných uskupení se očekává, že přispějí na 50 % provozních nákladů a 

                                            
1 Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného 

podniku pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1) pozměněné 
nařízením (EU) č. 1183/2011 ze dne 14. listopadu 2011 (Úř. věst. L 302, 
19.11.2011, s. 3). 

2 Sedmý rámcový program, přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1), integruje všechny iniciativy 
EU v oblasti výzkumu a hraje zásadní roli při plnění cílů, kterými jsou růst, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je rovněž klíčovým pilířem Evropského 
výzkumného prostoru. 

3 Pravomoci a činnosti společného podniku jsou shrnuty v příloze. Tato příloha se 
předkládá pro informační účely. 
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budou financovat operační činnosti prostřednictvím věcných příspěvků4

5.  Společný podnik získal finanční autonomii dne 15. listopadu 2010. 

 

právnických subjektů podílejících se na činnostech, jejichž výše bude 

přinejmenším rovna výši příspěvku EU. 

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

6. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, testování 

operací na úrovni společného podniku a posouzení klíčových kontrol 

v systémech dohledu a kontroly, které společný podnik zavedl. Kromě toho se 

využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů (tam, kde 

je to relevantní) a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.  

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI  

7. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) provedl Účetní dvůr audit: 

a) roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík, jež 

obsahuje finanční výkazy5 a zprávy o plnění rozpočtu6

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

 za rozpočtový rok 

2013; 

                                            
4 Podle čl. 12 odst. 3 přílohy nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného 

podniku, který stanoví, že „operační náklady společného podniku FCH jsou 
hrazeny z finančního příspěvku Společenství a z věcných příspěvků od právních 
subjektů podílejících se na činnostech“. 

5 Finanční výkazy obsahují rozvahu a výsledovku, tabulku peněžních toků, výkaz 
změn čistých aktiv a shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující 
poznámky. 

6 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy o plnění rozpočtu, shrnutí rozpočtových 
zásad a další vysvětlivky. 
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Odpovědnost vedení 

8. Podle článků 33 a 43 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/20027

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku společného podniku 

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

 je 

vedení odpovědné za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky 

společného podniku a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní 

závěrka zakládá. 

8

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. 

 a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané 

okolnosti přiměřené. Ředitel schvaluje roční účetní závěrku společného 

podniku poté, co ji účetní společného podniku 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 společného podniku. 

                                            
7 Úř. věst. L 357, 31.12.2013, s. 72. 

8 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. 
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Odpovědnost auditora  

9. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému 

parlamentu a Radě9

10. 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, který je založen na 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 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. 

 prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční 

účetní závěrky společného podniku 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 společného podniku neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a 

že uskutečněné operace jsou legální a správné. 

11. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a 

vhodné k tomu, aby na jejich základě mohly být vyjádřeny následující výroky.  
                                            
9 Čl. 185 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 248, 

16.9.2002, s. 1). 
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Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

12.  Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka společného podniku ve 

všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční 

situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný 

rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, 

která přijal účetní Komise. 

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

13. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční 

účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2013, ve všech 

významných (materiálních) ohledech legální a správné. 

14. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ 

Plnění rozpočtu 

15. Konečný rozpočet na rok 2013 přijatý správní radou obsahoval prostředky 

na závazky ve výši 74,5 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 

59,7 milionu EUR. Míra čerpání činila 98,9 % u prostředků na závazky a 

56,7 % u prostředků na platby. U prostředků na platby souvisí míra čerpání 

s odkladem financování tří projektů.  

Výzvy k předkládání nabídek 

16. K 31. prosinci 2013 obsahoval program společného podniku 130 grantových 

dohod uzavřených na základě pěti ročních výzev k předkládání nabídek  

(2008–2012), přičemž dalších 21 grantových dohod by mělo dle očekávání 

vzejít z výzvy 2013-1, v jejíž souvislosti nyní probíhají jednání, a dále se 

odhaduje, že v souvislosti se zahájením konečné výzvy 2013-2 bude uzavřeno 

5 až 10 dohod. 
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17. Na základě výzev k předkládání nabídek vyhlášených v letech 2008, 2009, 

2010, 2011 a 2012 byly podepsány grantové dohody v celkové hodnotě 

365 milionů EUR, což představuje 81 % maximálního příspěvku EU do 

společného podniku na výzkumnou činnost, který činí 452, 5 milionu EUR. 

Zbývajících 19 % bylo přiděleno na výzvy 2013-1 a 2013-2 (64,5 milionu na 

první a 23 milionů na druhou), aby bylo zajištěno plné vyčerpání maximálního 

příspěvku EU.  

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI  

Právní rámec 

18. Nové finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Unie bylo přijato dne 25. října 

2012 a vstoupilo v platnost 1. ledna 201310

Oddělení interního auditu a útvar interního auditu Komise 

. Vzorové finanční nařízení pro 

subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, na něž odkazuje článek 

209 finančního nařízení, vstoupilo v platnost až 8. února 2014. Finanční 

pravidla společného podniku byla 30. června 2014 upravena tak, aby odrážela 

tyto změny. 

19. V souladu s plánem strategického auditu společného podniku FCH na 

období 2011–2013 koordinovaného s útvarem interního auditu / oddělením 

interního auditu provedlo oddělení interního auditu společného podniku audit 

„jednání v rámci řízení grantů, najímání smluvních dodavatelů a předběžného 

financování“ během roku 2013 a poskytlo další ujištění a konzultační služby11

                                            
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 

. 

V závěrečné zprávě o „řízení grantů“ se uvádí potřeba zkrátit „dobu nutnou pro 

11 Např. výroční posouzení míry věcných příspěvků, poradenství k vypracování 
výroční zprávy o činnosti a účast v komunikačních kampaních společného 
podniku týkajících se finanční kontroly a auditních otázek.  
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udělení grantu“ a „dobu do uzavření jednání“ a potřeba vyjasnit některé 

aspekty postupů společného podniku pro „kontroly ověření finanční 

životaschopnosti projektů“. 

20. Útvar interního auditu Komise (IAS) provedl hodnocení rizik IT ve 

společných podnicích FCH, ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC, FCH a IMI 

zaměřené na jejich sdílené infrastruktury IT12

Monitorování a vykazování výsledků projektového výzkumu  

. 

21. Rozhodnutí o sedmém rámcovém programu (7.RP)13

22. V roce 2013 zvýšil společný podnik FCH svou kapacitu monitorovat a 

vykazovat výsledky výzkumu svých projektů a posuzovat plnění svého 

programu, když přijal pracovníka se zaměřením na řízení znalostí a politiky. 

Zavedl také nově vyvinutý nástroj informačních technologií TEMONAS 

(TEchnology MONitoring and ASsement) k analýze a syntéze výsledků 

dokončených projektů a na svých internetových stránkách informoval o prvních 

zveřejňovaných důležitých výstupech dokončených projektů.  

 vytváří systém 

monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu 

výsledků výzkumu.  

23. Společný podnik FCH také zkoumá možnost využití systémů IT, které má 

Komise, pro účely výše zmiňovaného monitorování a možnosti, jak rozvinout 

                                            
12 V závěrečné zprávě ze dne 22. listopadu 2013 se upozorňuje na potřebu formálně 

definovat bezpečností politiku v oblasti IT a zahrnout do budoucích smluv 
s poskytovateli služeb IT podrobné postupy a kontroly v této oblasti. 

13 Článek 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) uvádí, že Komise 
musí nepřetržitě a systematicky sledovat provádění sedmého rámcového 
programu a jeho zvláštních programů a pravidelně podávat zprávy a informovat 
o výsledcích tohoto sledování. 
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vykazování výsledků v souladu s připomínkami ve výroční zprávě Komise 

o pokroku za rok 2012 k činnostem společného podniku14

Střet zájmů  

. 

24. Společný podnik FCH zavedl konkrétní opatření zamezující střetu zájmů ve 

vztahu ke svým třem hlavním zainteresovaným stranám: členům správní rady, 

odborníkům a zaměstnancům.  

25. Střety zájmů se dokumentují komplexním písemným postupem, který by 

měl být přijat v druhé polovině roku 2014. Bude zahrnovat přesnou definici 

toho, co se považuje za střet zájmů, databázi, která bude pravidelně 

aktualizována o informace spojené se střetem zájmů, a postup pro řešení 

těchto případů.  

Druhé průběžné hodnocení prováděné Komisí15

26. Od listopadu 2012 do května 2013 prováděla Komise druhé průběžné 

hodnocení společného podniku FCH. Ve své zprávě uvedla pro společný 

podnik několik doporučení. Tato doporučení se týkala přidělování více zdrojů 

na operace prostřednictvím sdílení správních činností s ostatními společnými 

podniky anebo jejich předání zpět útvarům Komise, přesnějšího zaměření 

výzkumné strategie na pokračování společného podniku FCH v rámci 

programu Horizont 2020 v souladu se třemi hlavními zásadami (soulad 

s politikami EU; oblasti, v nichž může EU dosáhnout vedoucího postavení; 

přizpůsobení měnícím se potřebám daného odvětví) a posílení kapacity 

k realizaci změn.  

 

 

                                            
14 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě. Výroční zpráva o pokroku 

činností společných podniků pro provádění společné technologické iniciativy. 

15 Druhé průběžné hodnocení společného podniku FCH z července 2013. 
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Milan Martin CVIKL, člen Účetního 

dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 21. října 2014. 

 Za Účetní dvůr 

 předseda 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PŘÍLOHA 

Společný podnik pro palivové články a vodík  
(Brusel) 

Pravomoci a činnosti 
 

Oblasti pravomocí 
Unie podle Smlouvy 
(články 187 a 188 
Smlouvy o fungování 
Evropské unie) 
 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 
o sedmém rámcovém programu stanoví příspěvek Unie při zřizování dlouhodobých 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě společných technologických iniciativ, 
které lze provádět prostřednictvím společných podniků ve smyslu článku 187 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.  
Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku 
pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 3).  

Pravomoci 
společného podniku 
stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 521/2008 
pozměněném nařízením 
(EU) č. 1183/2011 

 

Cíle 

Společný podnik FCH přispívá k provádění sedmého rámcového programu, a zejména 
témat „Energetika“, „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie“, 
„Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ a „Doprava (včetně letectví)“, která jsou součástí 
zvláštního programu „Spolupráce“. 

Zejména:  

a) se zaměří na prosazení Evropy do čela světového vývoje v oblasti palivových článků 
a vodíkových technologií a na umožnění průlomového proniknutí technologií 
palivových článků a vodíkových technologií na trh, což umožní obchodním tržním 
silám, aby se staly motorem při vytváření zásadních veřejných přínosů; 

b) koordinovaným způsobem podporuje výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 
(VTD) v členských státech a zemích přidružených k sedmému rámcovému 
programu (dále jen „přidružené země“) s cílem překonat selhání trhu a zaměřit se na 
vývoj tržních aplikací, a tím usnadňovat dodatečné úsilí průmyslu o rychlé zavedení 
palivových článků a vodíkových technologií do praxe; 

c) podporuje provádění priorit společné technologické iniciativy pro palivové články a 
vodík v souvislosti s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, 
zejména udělováním grantů na základě soutěž umožňujících výzev k předkládání 
návrhů; 

d) se zaměří na podporu vyšších veřejných a soukromých investic do výzkumu 
v oblasti technologií palivových článků a vodíkových technologií v členských státech 
a přidružených zemích. 

Správa, jak je 
stanovena v nařízení 
Rady (ES) č. 521/2008 
pozměněném 
nařízením (EU) 
č. 1183/2011 

Orgány společného podniku FCH jsou: 
1 – Správní rada 

Správní rada je hlavní orgán společného podniku FCH s rozhodovací pravomocí.  

2 – Výkonný ředitel 

Výkonný ředitel odpovídá za každodenní řízení společného podniku FCH, je jeho právním 
zástupcem a je odpovědný správní radě. Je odpovědný správní radě.  

Vědecký výbor se skládá z nejvýše devíti členů. 

Složení výboru odráží vyvážené zastoupení odborných znalostí na světové úrovni 
z akademické sféry, průmyslu a regulačních orgánů. Vědecký výbor má tyto úkoly: 

a) poskytuje poradenství ohledně vědeckých priorit pro návrh ročních a víceletých 
prováděcích plánů; 

b) poskytuje poradenství ohledně vědeckých pokroků popsaných ve výroční zprávě 
o činnosti; 

c) poskytuje poradenství ohledně složení výborů pro vzájemné hodnocení (peer 
review). 

Externími poradními orgány společného podniku FCH jsou: 

4 – Skupina zástupců států FCH 

Ve skupině je vždy jeden zástupce z každého členského státu a přidružené země. K jejím 
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nejdůležitějším úkolům patří vydávat stanovisko k pokroku programu společného podniku 
FCH, monitorovat dodržování cílů a koordinace s vnitrostátními programy, aby se vzájemně 
nepřekrývaly.  

5 – Valné shromáždění zúčastněných subjektů 

Valné shromáždění zúčastněných subjektů je důležitým kanálem pro komunikaci 
o činnostech společného podniku FCH a je otevřeno všem zúčastněným subjektům 
z veřejného i soukromého sektoru a mezinárodním zájmovým skupinám z členských států, 
přidružených zemí i třetích zemí. Jeho zasedání se svolává jednou za rok. Valné 
shromáždění zúčastněných subjektů je informováno o činnostech společného podniku FCH 
a vyzýváno, aby se k nim vyjádřilo. 

Interní a externí auditor společného podniku FCH a orgán udělující absolutorium: 
6 – Interní audit 

— manažer interního auditu společného podniku FCH (IAC – oddělení interního auditu), 

— Útvar interního auditu Evropské komise (IAS). 

7 – Externí audit 

Evropský účetní dvůr 

8 – Orgán udělující absolutorium  
Parlament na doporučení Rady. 

Zdroje, které měl 
společný podnik 
k dispozici v roce 2013 
Konečná účetní závěrka 
společného podniku 
FCH za rok 2013  
 

Rozpočet (prostředky na závazky) 

82,5 milionu EUR  

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2013 

20 míst v plánu pracovních míst na rok 2013 (18 dočasných zaměstnanců a 2 smluvní 
zaměstnanci), z toho bylo na konci roku 2013 obsazeno 17 míst; tito zaměstnanci byli 
přiděleni na plnění: operačních úkolů (12 v ekvivalentu plné pracovní doby) a správních 
úkolů (5 v ekvivalentu plné pracovní doby).  

Činnosti a služby 
poskytnuté v roce 
2013 

Viz výroční zpráva o činnosti FCH za rok 2013 na adrese  
http://www.fch-ju.eu/page/documents 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik FCH. 

 



 
 
FCH - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
 

Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) 
WA, TO-56, 1049 Brussels, office 04/21, tel: (32-2) 221 81 31, fax: (32-2) 221 81 26 
 

 
 
 

Odpovědi společného podniku 
 
 
Odpověď k bodu 19 
 
 
V reakci na doporučení auditu vypracovaného oddělením interního auditu a týkajícího se 

„jednání v rámci řízení grantů, najímání smluvních dodavatelů a předběžného financování“ 

vypracoval společný podnik FCH akční plán. Část tohoto akčního plánu již byla provedena, 

přičemž další se revidují v souvislosti s aktualizací akčního plánu, aby byl zohledněn vliv 

nového právního prostředí a zejména nových pravidel programu Horizont 2020. 

Odpověď k bodu 20 
 
 
V reakci na doporučení hodnocení rizik IT vypracovaného Útvarem interního auditu Komise 

vypracoval společný podnik FCH akční plán, přičemž příslušné činnosti provede do konce 

roku 2014. 

 
Odpověď k bodu 26 
 
 
Návrh akčního plánu reviduje pracovní skupina, kterou zřídila správní rada a která se skládá 

ze zástupců členů (Evropské komise, sdružení NEW-IG, výzkumného uskupení N.ERGHY), 

skupiny zástupců států a programové kanceláře. Poté, co bude zrevidován, bude předložen na 

následujícím zasedání správní rady společného podniku FCH. 
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