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ÚVOD 

1. Spoločný podnik pre palivové články a vodík (spoločný podnik FCH), 

so sídlom v Bruseli, bol založený v máji 2008 1

2. Medzi ciele spoločného podniku FCH patrí podporovať výskum, 

technologický rozvoj a demonštračné činnosti v členských štátoch a krajinách 

pridružených k siedmemu rámcovému programu

 na obdobie do 31. decembra 

2017.  

2 koordinovaným spôsobom 

spolu s priemyslom a výskumnými organizáciami s cieľom zamerať sa na vývoj 

produktov, prostredníctvom ktorých sa technológie uplatnia na trhu, a tým 

uľahčovať úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a 

vodíkovej technológie do praxe3

3. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Európska únia zastúpená 

Komisiou a Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú 

iniciatívu pre palivové články a vodík. Výskumné zoskupenie N.ERGHY 

sa stalo členom v júli 2008. 

. 

4. Maximálny príspevok EÚ pre spoločný podnik FCH na pokrytie 

prevádzkových nákladov a výskumných činností je 470 mil. EUR financovaných 

z rozpočtu siedmeho rámcového programu, pričom podiel vyčlenený 

na prevádzkové náklady nesmie prekročiť 20 mil. EUR. Priemyselné 

zoskupenia a výskumné združenia by mali znášať 50 % prevádzkových 
                                            
1 Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný 

podnik pre palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1) zmenené 
nariadením Rady (EÚ) č. 1183/2011 zo 14. novembra 2011 (Ú. v. L 302, 
19.11.2011, s. 3). 

2 Siedmy rámcový program, schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1), zoskupuje všetky 
iniciatívy EÚ v oblasti výskumu a zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľov 
rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Taktiež je hlavným pilierom 
Európskeho výskumného priestoru. 

3 V prílohe sú na informačné účely zhrnuté právomoci, činnosti a dostupné zdroje 
spoločného podniku. 
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nákladov a podieľať sa na financovaní prevádzkových činností prostredníctvom 

nepeňažných 4

5. Spoločný podnik získal finančnú autonómiu dňa 15. novembra 2010. 

 príspevkov právnických osôb podieľajúcich sa na činnostiach 

v hodnote, ktorá sa prinajmenšom rovná finančnému príspevku EÚ. 

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI 

6. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, 

priame testovanie transakcií a hodnotenie vnútorných kontrol spoločného 

podniku. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú 

relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.  

7. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

Dvor audítorov kontroloval: 

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

a) ročnú účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík, 

ktorá pozostáva z finančných výkazov5 a výkazov o plnení rozpočtu6

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií. 

 

za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013,  

                                            
4 V článku 12 ods. 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 521/2008 sa stanovuje, že 

„operačné náklady spoločného podniku FCH sa hradia z finančného príspevku 
Únie a príspevkov právnických osôb podieľajúcich sa na činnostiach“. 

5  Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku 
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov 
a ďalšie vysvetľujúce poznámky. 

6  Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového 
hospodárenia a prílohy k nemu. 
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Zodpovednosť vedenia 

8. V súlade s článkami 33 a 43 nariadenia Komisie (ES, Euratom) 

č. 2343/20027

a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou 

spoločného podniku zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému 

vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie 

finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti 

v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných 

účtovných postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom 

Komisie

 vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej 

účtovnej závierky spoločného podniku a za zákonnosť a riadnosť príslušných 

transakcií: 

8

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou 

príslušných transakcií a dodržiavaním zásady riadneho finančného 

hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného 

a efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý tvorí primeraný dohľad 

a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom 

; a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností primerané. 

Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločného podniku po jej 

zostavení účtovníkom spoločného podniku na základe všetkých 

dostupných informácií, a po priložení poznámky k účtovnej závierke, 

v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že 

účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných 

hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku. 

                                            
7  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 

8 Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných 
účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou 
federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch 
(IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných 
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy. 
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a v prípade potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne 

vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.  

Zodpovednosť audítora 

9. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť 

Európskemu parlamentu a Rade9

10. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách 

a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 

významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných 

transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či 

už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 

zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie 

a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré 

sa uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby 

sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež 

obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov 

a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej 

závierky ako celku. 

 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa 

spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných 

transakcií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými 

štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov 

je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú 

istotu, že ročná účtovná závierka spoločného podniku neobsahuje významné 

nesprávnosti a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne. 

                                            
9  Článok 185 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 248, 

16.9.2002, s. 1). 
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11. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské 

dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.  

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

12. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka spoločného 

podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú 

situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho transakcií a tokov hotovosti 

za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia 

o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník 

Komisie.  

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou 
závierkou 

13.Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 zo všetkých 

významných hľadísk zákonné a riadne. 

14. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská 

Dvora audítorov. 

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU 

Plnenie rozpočtu 

15. V konečnom rozpočte na rok 2013, ktorý prijala správna rada, boli zahrnuté 

viazané rozpočtové prostriedky vo výške 74,5 mil. EUR a platobné rozpočtové 

prostriedky vo výške 59,7 mil. EUR. Miera čerpania viazaných rozpočtových 

prostriedkov bola 98,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov 56,7 %. 

Miera platobných rozpočtových prostriedkov je výsledkom odloženia 

financovania troch projektov.  
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Výzvy na predkladanie návrhov 

16. K 31. decembru 2013 program spoločného podniku FCH tvorilo 130 dohôd 

o grante, ktoré boli výsledkom piatich ročných výziev (2008 – 2012), a ďalších 

21 dohôd o grante, ktoré sa očakávajú z výzvy na rok 2013-1, ktorá sa 

v súčasnosti prerokúva, a z 5 až 10 výziev zo začínajúcej poslednej výzvy 

na rok 2013-2. 

17. Výzvy na predkladanie návrhov usporiadané v rokoch 2008, 2009, 

2010, 2011 a 2012 viedli k podpísaniu dohôd o grante v celkovej sume 

365 mil. EUR, čo predstavuje 81 % maximálnej výšky príspevku EÚ 

pre spoločný podnik na pokrytie výskumných činností vo výške 452,5 mil. EUR. 

Zvyšných 19 % bolo pridelených na výzvy na rok 2013-1 (64,5 mil. EUR) a 

2013-2 (23 mil. EUR), čím sa zabezpečilo úplné vyčerpanie príspevku EÚ. 

ĎALŠIE PRIPOMIENKY  

Právny rámec 

18. Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje 

na všeobecný rozpočet Únie bolo prijaté dňa 25. októbra 2012 a nadobudlo 

účinnosť 1. januára 201310

Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný audit 

. Rámcové rozpočtové nariadenie pre subjekty 

uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách však 

nadobudlo účinnosť 8. februára 2014. Rozpočtové pravidlá spoločného podniku 

boli zmenené 30. júna 2014 tak, aby zohľadnili tieto zmeny. 

19. V súlade s plánom strategického auditu spoločného podniku FCH 

na obdobie 2011 – 2013, ktorý medzi sebou koordinujú Útvar pre vnútorný 

                                            
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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audit (IAS) a oddelenie vnútorného auditu (IAC), uskutočnilo oddelenie 

vnútorného auditu spoločného podniku FCH v priebehu roka 2013 audit 

zameraný na správu grantov - prerokúvanie, zadávanie zákaziek a predbežné 

financovanie a vykonalo ďalšie poisťovacie a poradenské služby11

20. Spoločný podnik FCH bol spolu so spoločnými podnikmi Artemis, Clean 

Sky, Eniac a IMI predmetom hodnotenia IT rizík o infraštruktúrach IT, ktoré 

majú spoločné s Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS)

. V konečnej 

správe o správe grantov sa konštatovalo, že je potrebné znížiť čas 

na poskytnutie grantu a čas na uzavretie rokovaní a objasniť niektoré hľadiská 

postupu spoločného podniku pre kontroly finančnej životaschopnosti. 

12

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich 

. 

21. V rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)13

22. V roku 2013 spoločný podnik FCH zvýšil svoju kapacitu monitorovania a 

predkladania správ o výsledkoch výskumu svojich projektov a hodnotenia 

výsledkov tohto programu tým, že si najal úradníka zodpovedného za správu 

poznatkov a oblasť politík. Zároveň zaviedol novovytvorený nástroj IT, 

TEMONAS (z angl. TEchnology MONitoring and ASsessment) na analýzu 

 sa stanovuje 

systém monitorovania ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu a 

informovania o nich.  

                                            
11 Napr. ročné hodnotenie výšky nepeňažných príspevkov, poradenstvo týkajúce sa 

postupu výročnej správy o činnosti a účasť na komunikačných kampaniach 
spoločného podniku o finančnej kontrole a audite. 

12  V konečnej správe z 22. novembra 2013 sa uvádzalo, že je potrebné sformovať 
politiku bezpečnosti IT a do budúcich zmlúv s poskytovateľmi IT služieb zahrnúť 
podrobné postupy/kontroly. 

13 V článku 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006 
z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva 
v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) 
sa od Komisie vyžaduje, aby priebežne a systematicky monitorovala vykonávanie 
siedmeho rámcového programu a jeho osobitných programov a pravidelne 
oznamovala a šírila výsledky tohto monitorovania. 
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a zlúčenie výsledkov dokončených projektov a na svojej internetovej stránke 

predložil svoje prvé nadobudnuté verejné výsledky vyplývajúce z dokoncenych 

projektov. 

23. Spoločný podnik FCH zvažuje aj možnosť využívať IT systém Komisie 

na vyššie uvedené monitorovacie účely a rozvinúť svoje predkladanie správ 

o výsledkoch v súlade s pripomienkami k činnostiam spoločného podniku 

zahrnutými vo výročnej správe Komisie o dosiahnutom pokroku za rok 201214

Konflikty záujmov  

. 

24. Spoločný podnik SESAR zaviedol konkrétne opatrenia zamedzujúce 

konflikty záujmov vo vzťahu k svojim trom hlavným zainteresovaným stranám: 

členovia správnej rady, odborníci a zamestnanci.  

25. Konflikty záujmov sú náležite dokumentované komplexným písomným 

postupom, ktorý by sa mal prijať v druhej polovici roku 2014. Bude obsahovať 

jasnú definíciu toho, čo by sa malo považovať za konflikt záujmov, pravidelne 

aktualizovanú databázu, aby obsahovala všetky informácie súvisiace 

s konfliktmi záujmov a proces na ich riadenie. 

Druhé priebežné hodnotenie vykonávané Komisiou15

26. Druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku FCH sa vykonávalo 

od novembra 2012 do mája 2013. Správa obsahovala niekoľko odporúčaní 

pre spoločný podnik FCH. Týkali sa pridelenia väčšieho množstva zdrojov 

na operácie prostredníctvom spoločných administratívnych funkcií s ďalšími 

spoločnými podnikmi a/alebo ich vrátenia oddeleniam Komisie, jasnejšieho 

zamerania výskumnej stratégie na pokračovanie spoločného podniku FCH 

 

                                            
14 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade. Výročná správa o dosiahnutom 

pokroku týkajúca sa činností spoločnej technologickej iniciatívy spoločných 
podnikov v roku 2012 (SWD(2013) 539 final). 

15 Druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku FCH z júla 2013. 
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v Horizonte 2020 v súlade s tromi hlavnými zásadami (súlad s politikami EÚ, 

oblasti, v ktorých Európa dosiahla alebo môže dosiahnuť vedenie, 

prispôsobenie sa meniacim potrebám odvetvia) a posilnenia kapacity 

na zmenu. 

 

 

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2014. 

 

            Za Dvor audítorov 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          predseda 
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PRÍLOHA 

Spoločný podnik pre palivové články a vodík  
(Brusel) 

Právomoci a činnosti 
 

Oblasti právomoci 
Únie vyplývajúce 
zo ZFEÚ  
(Články 187 a 188 
Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie) 
 

V rozhodnutí č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe 
sa ustanovuje príspevok Únie na založenie dlhodobých verejno-súkromných partnerstiev 
vo forme spoločných technologických iniciatív, ktoré by mohli byť realizované 
prostredníctvom spoločných podnikov v zmysle článku 187 ZFEÚ.  

Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik 
pre palivové články a vodík, zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. 1183/2011 
(Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 3).  

Kompetencie 
spoločného podniku 
stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 521/2008, 
zmenenom nariadením 
Rady (ES) č 1183/2011 
 

Ciele 

Spoločný podnik pre palivové články a vodík prispieva k vykonávaniu siedmeho rámcového 
programu, a najmä tém „Energetika“, „Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové 
výrobné technológie“, „Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)“ a „Doprava (vrátane 
aeronautiky)“ špecifického programu „Spolupráca“. 

Spoločný podnik má za cieľ najmä:  

a) zamerať sa na to, aby sa Európa v celosvetovom meradle dostala v oblasti 
technológie palivových článkov a vodíkovej technológie na popredné miesto a 
umožniť prelomové preniknutie týchto technológií na trh, a tak dovoliť 
komerčným silám pôsobiacim na trhu, aby sa stali hnacou silou tvorby 
podstatných potenciálnych verejných prínosov; 

b) koordinovaným spôsobom podporovať výskum, technologický rozvoj a 
demonštračné činnosti (ďalej len „VTD“) v členských štátoch a krajinách 
pridružených k siedmemu rámcovému programu (ďalej len „pridružené krajiny“) 
s cieľom prekonať zlyhania trhu a zamerať sa na vývoj produktov, 
prostredníctvom ktorých sa uvedené technológie uplatnia na trhu, a tým 
uľahčovať úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a 
vodíkovej technológie do praxe; 

c) podporovať vykonávanie priorít STI pre palivové články a vodík v oblasti VTD, 
najmä prideľovaním grantov na základe výziev na predkladanie súťažných 
návrhov; 

d) zamerať sa na stimulovanie zvyšovania verejných a súkromných investícií 
do výskumu palivových článkov a vodíkovej technológie v členských štátoch 
a v pridružených krajinách. 

Správa 
ako je stanovené v 
nariadení Rady (ES) 
č 521/2008, zmenenom 
nariadením Rady (ES) 
č. 1183/2011 

Orgánmi spoločného podniku FCH sú: 

1 – Správna rada 

Správna rada je hlavný rozhodovací orgán spoločného podniku FCH.  

2 – Výkonný riaditeľ 

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku FCH a je jeho 
právnym zástupcom. Zodpovedá sa správnej rade. 

3 – Vedecký výbor 

Skladá sa najviac z deviatich členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpenie odborníkov 
svetového formátu z akademického prostredia, priemyslu a regulačných orgánov. Vedecký 
výbor plní tieto úlohy: 

a) poskytuje poradenstvo o vedeckých prioritách pre návrh ročného a viacročného 
implementačného plánu; 

b) poskytuje poradenstvo o dosiahnutých vedeckých úspechoch opísaných 
vo výročnej správe o činnosti; 

c) poskytuje poradenstvo o zložení výborov partnerského preskúmania. 
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Externými poradnými orgánmi spoločného podniku FCH sú: 

4 – Skupina zástupcov členských štátov FCH 

Skladá sa z jedného zástupcu každého členského štátu a každej pridruženej krajiny. Jej 
najdôležitejšími úlohami je poskytovanie stanoviska k pokroku v plnení programu 
spoločného podniku FCH, monitorovanie súladu a rešpektovania cieľov a koordinácia 
s národnými programami, aby sa predišlo ich vzájomnému prekrývaniu. 

5 – Valné zhromaždenie zainteresovaných subjektov 

Valné zhromaždenie zainteresovaných subjektov je dôležitým komunikačným kanálom 
pre činnosti spoločného podniku FCH a je otvorené všetkým zainteresovaným subjektom 
verejného i súkromného sektora, medzinárodným záujmovým skupinám z členských štátov, 
pridružených krajín ako aj tretích krajín. Zvoláva sa raz ročne. Valné zhromaždenie 
zainteresovaných subjektov je oboznamované s činnosťou spoločného podniku FCH a 
vyzýva sa, aby k nej poskytlo pripomienky. 

Vnútorný audítor a vonkajší kontrolór a orgán udeľujúci absolutórium spoločného 
podniku FCH sú: 

6 – Vnútorný audit 

- Manažér vnútorného auditu spoločného podniku FCH (t. j. oddelenie vnútorného auditu); 

- Útvar Komisie pre vnútorný audit. 

7 – Vonkajšia kontrola 

Európsky dvor audítorov 

8 – Orgán udeľujúci absolutórium 

Parlament na odporúčanie Rady. 

Zdroje, ktoré mal 
spoločný podnik 
k dispozícii v roku 
2013  
Konečná účtovná 
závierka spoločného 
podniku FCH za rok 
2013 

 

Rozpočet (viazané rozpočtové prostriedky) 

82,5 mil. EUR  

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013 

Plán pracovných miest na rok 2013: 20 miest (18 dočasných zamestnancov a 2 zmluvní 
zamestnanci), z toho 17 bolo obsadených na konci roka 2013; boli pridelení na podporu 
prevádzkových činností (12 ekvivalentov plného pracovného času) a na administratívne 
úlohy (5 ekvivalentov plného pracovného času). 

Činnosti a služby 
v roku 2013  

Pozri výročnú správu o činnosti spoločného podniku FCH za rok 2013 na adrese 
http://www.fch-ju.eu/page/documents 

Zdroj: Informácie poskytnuté spoločným podnikom 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 
 

 
 
 

Odpovede Spoločného Podniku 
 
 
Odpoveď na bod 19 
 
 
Spoločný podnik pre palivové články a vodík (spoločný podnik FCH) vypracoval akčný plán 

s cieľom nájsť riešenia na odporúčania auditu oddelenia vnútorného auditu (IAC) zameraného 

na správu grantov – prerokúvanie, zadávanie zákaziek a predbežné financovanie. Časť 

z  týchto opatrení sa realizuje a ostatné sa revidujú v kontexte aktualizácie akčného plánu 

s cieľom zohľadniť vplyv nového právneho prostredia a predovšetkým nových predpisov 

podľa rámcového programu H2020. 

Odpoveď na bod 20 
 
 
Spoločný podnik FCH vypracoval akčný plán s cieľom nájsť riešenia na odporúčania 

vyplývajúce z hodnotenia IT rizík vypracovaného Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) 

a do konca roku 2014 tieto opatrenia zrealizuje. 

 
Odpoveď na bod 26 
 
 
V súčasnosti pracovná skupina, ktorú zriadila správna rada a ktorú tvoria zástupcovia členov 

(EK, NEW-IG, N.ERGHY), skupina zástupcov štátov a programová kancelária, reviduje 

návrh akčného plánu. Po ukončení revízie bude tento akčný plán predstavený na ďalšom 

zasadnutí správnej rady spoločného podniku FCH. 
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