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ÚVOD  

1. Společný podnik SESAR, který sídlí v Bruselu, byl založen v roce 20071

2. Projekt SESAR usiluje o modernizaci uspořádání letového provozu (ULP) 

v Evropě a je rozdělen do tří fází: 

, aby 

řídil technologickou složku projektu SESAR (výzkumný projekt řízení leteckého 

provozu v rámci jednotného evropského nebe).  

a) „definiční fáze“ (2004–2007) pod vedením Evropské organizace pro 

bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) a která je spolufinancována 

z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím programu doprava – 

transevropské sítě. Výsledkem této fáze byl evropský hlavní plán 

uspořádání letového provozu, který vymezuje obsah a popisuje vývoj a 

zavádění další generace systémů ULP; 

b) „vývojová fáze“ složená ze dvou období (období 1: 2008–2016, financované 

z programového období 2008–2013, období 2: 2017–2024, financované 

z programového období 2014-2020), kterou řídí společný podnik SESAR a 

která povede k vytvoření nových technologických systémů, komponentů 

a provozních postupů, vymezených evropským hlavním plánem uspořádání 

letového provozu (ULP);  

c) „zaváděcí fáze“ (2014-2024) pod vedením subjektů z daného odvětví 

a zainteresovaných stran, která bude spočívat v budování a zavádění nové 

infrastruktury ULP v rozsáhlém měřítku. 

3. Společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého 

sektoru. Zakládajícími členy jsou Evropská unie, zastoupená Komisí, a 

organizace Eurocontrol, zastoupená svou agenturou. Po vydání výzvy 

                                            
1  Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření 

evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) 
(Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1361/2008 (Úř. věst. 
L 352, 31.12.2008, s. 12).  
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k vyjádření zájmu se stalo členy patnáct veřejných a soukromých podniků 

z odvětví letové navigace. Jsou mezi nimi výrobci letadel, výrobci pozemního a 

palubního vybavení, poskytovatelé letových navigačních služeb a letištní orgány. 

4. Rozpočet vývojové fáze projektu SESAR činí 2,1 miliardy EUR, přičemž EU, 

organizace Eurocontrol a zúčastnění partneři z veřejného a soukromého sektoru 

přispívají na tuto částku rovným dílem. Příspěvek EU se financuje ze sedmého 

rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a z programu doprava 

– transevropské sítě. Přibližně 90 % financování ze strany organizace 

Eurocontrol a ostatních zúčastněných stran má podobu nepeněžních příspěvků.  

5. Společný podnik SESAR začal samostatně fungovat dne 10. srpna 2007. 

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 SESAR, jež obsahuje finanční 

výkazy2 a zprávy o plnění rozpočtu3

                                            
2  Finanční výkazy obsahují rozvahu a výsledovku, tabulku peněžních toků, výkaz 

změn čistých aktiv a shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující 
poznámky. 

 za rozpočtový rok 2013; 

3  Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy o plnění rozpočtu a shrnutí rozpočtových 
zásad a další vysvětlivky. 
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b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

Odpovědnost vedení 

8. Podle článků 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 1271/20134

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. 

5

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 

 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. 

                                            
4  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42. 

5 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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účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo použitých 

prostředků. 

Odpovědnost auditora  

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

parlamentu a Radě6

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. 

                                            
6 Článek 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. 

L 328, 7.12.2013, s. 42). 
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11. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a 

vhodné k tomu, aby na jejich základě mohly být vyjádřeny následující výroky. 

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 64,3 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 105,4 milionu 

EUR. Míra čerpání činila 99,6 % u prostředků na závazky a 94,7 % u prostředků 

na platby. 

Vícestranná rámcová dohoda 

16. K 31. prosinci 2013 sestávala vývojová fáze společného podniku SESAR 

z projektové práce 16 členů (včetně organizace Eurocontrol) na programových 

činnostech, na nichž se podílelo více než 100 subjektů ze soukromého sektoru 

i veřejné sféry a subdodavatelů. Z 358 projektů v rámci programu SESAR podle 

třetí vícestranné rámcové dohody se 333 (93 %) provádělo nebo bylo 

dokončeno. 
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17. Z příspěvků na spolufinancování ve výši 595 milionů EUR, které má podle 

třetí vícestranné rámcové dohody Evropská unie a organizace Eurocontrol 

vyplatit ostatním 15 členům, bylo k 31. prosinci 2013 100 % přiděleno na 

závazky a 55 % (316 milionů EUR) bylo vyplaceno, přičemž se předpokládá, že 

zbývajících 45 % (279 milionů EUR) bude vyplaceno do 31. prosince 2016. 

18. V roce 2013 uzavřel společný podnik svou čtvrtou vícestrannou rámcovou 

dohodu, která vstoupila v platnost 1. ledna 2014 na zbývající tři roky fungování 

společného podniku7

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI  

.  

Právní rámec 

19. Dne 13. prosince 2013 přijala Správní rada společného podniku SESAR po 

dohodě s Komisí prozatímně s účinkem od 1. ledna 2014 finanční předpisy 

společného podniku SESAR na programové období 2014–2020 podle nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 

o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012. 

20. Finanční předpisy společného podniku SESAR jsou předmětem 

připravovaných stanovisek a rozhodnutí Komise, především pokud jde 

o pokračování odchylek v oblasti financování, které platily v předchozím 

programovém období. 

                                            
7 Podle čtvrté vícestranné rámcové dohody i) se počet projektů sníží na 250 

především jejich sloučením, aby se zvýšila efektivita projektového řízení, a ii) bude 
poskytnuto financování ve výši 38 milionů EUR na nové operační činnosti a 
iniciativy především uvolněním prostředků ze stávajících operačních činností 
v důsledku dosažených úspor nákladů. 



 9 

AEI002453CS04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 

Oddělení interního auditu a útvar interního auditu Komise 

21. V souladu s plánem strategického auditu společného podniku SESAR na 

období 2012–2014, který mezi sebou koordinují útvar interního auditu (IAS) a 

oddělení interního auditu (IAC), provedl útvar interního auditu v roce 2013 

omezený přezkum postupu ukončování platného pro projekty řízení grantů8 a 

vyhodnocení rizika informačních technologií (IT) a oddělení interního auditu 

provedlo audit souladu zadávání zakázek a řízení smluv s předpisy9

Monitorování a vykazování výsledků výzkumu  

 a přezkum 

oprávnění v ABAC Workflow. 

22. V roce 2013 společný podnik SESAR dále prováděl svou politiku 

monitorování a vykazování výsledků výzkumu tím, že 31. května 2013 zveřejnil 

svou výroční zprávu o tom, jak monitoruje dodržování předpisů upravujících 

duševní vlastnictví (tato zpráva se týkala všech rozpočtových let před rokem 

2013), a tím, že jeho správní rada 30. října 2013 schválila sestavený seznam 

nových znalostí a souvisejícího stavu vlastnictví za všechny finanční roky před 

rokem 2013. 

23. Společný podnik SESAR kromě toho šířil nové znalosti z výzkumu tím, že na 

svém extranetu příslušným zainteresovaným stranám zpřístupnil podrobné 

informace o výstupech a jejich procesech a tím, že ve své výroční zprávě za rok 

2013 zveřejnil obecné shrnující informace o výstupech roku 2013. 

                                            
8 V závěrečné zprávě z 21. října 2013 se konstatovalo, že je třeba doložit komplexní 

technické přezkumy tak, aby byly zahrnuty všechny zdroje jistoty, a že je potřeba 
zavést důsledný systém správy dokumentů. 

 

9 V závěrečné zprávě ze 7. srpna 2013 se konstatovalo, že je třeba zlepšit pokyny 
k rolím, povinnostem a omezením oprávnění a že je třeba přijmout „postup pro 
identifikaci a uchovávání výstupů“. 
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Střet zájmů 

24. Společný podnik SESAR zavedl konkrétní opatření zamezující střetu zájmů 

ve vztahu ke svým třem hlavním zainteresovaným stranám: členům správní 

rady, zaměstnancům a odborníkům. Střety zájmů jsou odpovídajícím způsobem 

dokumentovány komplexním písemným postupem, který byl v roce 2012 

aktualizován.  

Druhé průběžné hodnocení prováděné Komisí10

25. Komise prováděla druhé průběžné hodnocení od října 2013 do března 2014 

a posuzovala při něm společný podnik z hlediska provádění nařízení, pracovních 

postupů, dosažených výsledků a celkové finanční situace. 

 

26. Zpráva obsahuje dvě hlavní doporučení: první se týká potřeby lépe 

uspokojovat informační a komunikační potřeby členských států, které se liší od 

odbornějších potřeb členů společného podniku11

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí připomínky 

, a druhé se týká potřeby nadále 

usilovat o zlepšení míry plnění ročních cílů společného podniku (jak jsou 

uvedeny v jeho ročním pracovním programu), která se zvýšila ze zhruba 60 % 

v roce 2010 na 82 % do konce roku 2012. 

27. Zlepšení v oblasti kontrol ex ante byla provedena. 

                                            
10 Druhé průběžné hodnocení společného podniku SESAR (červen 2014). 

11 Na základě průzkumu mezi zástupci členských států ve Výboru pro jednotné nebe, 
který byl ustaven s cílem napomáhat Evropské komisi (GŘ MOVE) při realizaci 
jednotného evropského nebe. 
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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 SESAR (Brusel) 

Pravomoci a činnosti  

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

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 
o sedmém rámcovém programu stanoví příspěvek Společenství k vytváření dlouhodobých 
partnerství ve veřejném a soukromém sektoru v podobě společných technologických iniciativ, 
které by mohly být prováděny prostřednictvím společných podniků ve smyslu článku 187 
Smlouvy.  
 

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku SESAR, naposledy pozměněné 
nařízením (ES) č. 1361/2008 (Úř. věst. L 352, 31.12.2008). 
 

Pravomoci 
společného podniku 
 
(nařízení Rady (ES) 
č. 219/2007, 
naposledy 
pozměněné nařízením 
(ES) č. 1361/2008) 

Cíle 
Cílem společného podniku je zajistit modernizaci systému uspořádání letového provozu 
v Evropě koordinací a soustředěním veškerého příslušného výzkumu a vývoje v Unii. Společný 
podnik odpovídá za provádění hlavního plánu ULP, a zejména za provádění těchto úkolů:  
• organizovat a koordinovat činnosti vývojové fáze projektu SESAR v souladu s hlavním plánem 
ULP, které vyplynuly z definiční fáze projektu vedeného organizací Eurocontrol, prostřednictvím 
spojení a řízení finančních prostředků veřejného a soukromého sektoru v rámci jediné struktury;  
• zajistit nezbytné finanční prostředky na činnosti vývojové fáze projektu SESAR v souladu 
s hlavním plánem ULP;  
• zajistit zapojení subjektů působících v oblasti uspořádání letového provozu v Evropě, zejména: 
poskytovatelů navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, profesních sdružení 
zaměstnanců, letišť, výrobců, jakož i příslušných vědeckých institucí nebo vědecké obce;  
• organizovat technickou výzkumnou a vývojovou činnost, ověřování a studie, které mají být 
prováděny pod jeho vedením, a zabraňovat roztříštěnosti těchto činností;  
• zajistit dohled nad činnostmi týkajícími se vývoje společných výrobků, které jsou řádně určeny 
v hlavním plánu ULP, a případně vyhlašovat zvláštní nabídková řízení. 

Správa 
 

(nařízení Rady (ES) 
č. 219/2007, 
naposledy 
pozměněné nařízením 
(ES) č. 1361/2008) 

Správní rada 
Působnost správní rady:  

a)  přijímá hlavní plán ULP schválený Radou podle čl. 1 odst. 2 nařízení a schvaluje návrhy 
na jeho změnu;  

b)  dává obecné pokyny a přijímá rozhodnutí nezbytná pro provádění vývojové fáze 
projektu SESAR a vykonává celkový dohled nad jeho prováděním;  

c)  schvaluje pracovní program společného podniku a roční pracovní programy podle čl. 16 
odst. 1 a roční rozpočet, včetně plánu pracovních míst;  

d)  povoluje jednání a rozhoduje o přistoupení nových členů a o příslušných dohodách 
uvedených v čl. 1 odst. 3;  

e)  vykonává dohled nad prováděním dohod mezi členy a společným podnikem;  
f) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a schvaluje organizační schéma a sleduje 

činnost výkonného ředitele;  
g) rozhoduje o částkách a způsobech platby finančních příspěvků a ocenění věcných 

příspěvků členů;  
h)  přijímá finanční předpisy společného podniku;  
i)  schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu;  
j)  přijímá roční zprávu o pokroku vývojové fáze projektu SESAR a jeho finanční situaci 

podle čl. 16 odst. 2;  
k)  rozhoduje o návrzích Komise týkajících se prodloužení doby činnosti nebo zrušení 

společného podniku;  
l)  stanovuje postupy pro udělování práv na přístup k hmotnému a nehmotnému majetku, 

který je vlastnictvím společného podniku, a pro převod tohoto majetku;  
m)  stanovuje pravidla a postupy pro zadávání zakázek nezbytných k provádění hlavního 

plánu ULP, včetně zvláštních postupů v případě střetu zájmů;  
n)  rozhoduje o návrzích předkládaných Komisi na změnu stanov v souladu s článkem 24;  
o)  vykonává jiné pravomoci a funkce, včetně zřizování podpůrných subjektů, nezbytných 
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pro účely vývojové fáze projektu SESAR;  
p)  přijímá opatření k provedení článku 8.  

Výkonný ředitel  
Výkonný ředitel vykonává svou funkci zcela nezávisle v rámci pravomocí, které jsou mu svěřeny. 
Interní audit  
Interní auditor Evropské komise  
Externí audit  
Evropský účetní dvůr  
Orgán udělující absolutorium  
Evropský parlament, Evropská Rada a správní rada společného podniku 

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

Rozpočet 
84 141 537 EUR na závazky 
105 486 020 EUR na platby  
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2013 
Provozní rozpočet na rok 2013 stanoví v plánu pracovních míst 39 míst pro dočasné 
zaměstnance a 3 místa pro vyslané národní odborníky. Celkem se tedy jedná o 42 pracovních 
míst, z nichž bylo ke konci roku 2013 stejně jako v roce 2012 obsazeno 41 míst:  
— 30 dočasných zaměstnanců najatých externě,  
— 6 zaměstnanců vyslaných členy společného podniku v souladu s článkem 8 nařízení (ES) 
č. 219/2007,  
— 3 smluvní zaměstnanci,  
— 2 vyslaní národní odborníci.  
S následujícím rozložením povinností:  
Operační úkoly: 26 
Správní úkoly a podpora: 14  
Smíšené úkoly: 1 

Činnosti a služby 
poskytnuté v roce 
2013 

Viz výroční zpráva o činnosti společného podniku za rok 2013 na adrese http://www.sesarju.eu/. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik SESAR. 

 



SESAR Joint Undertaking 

Odpovědi Společného Podniku 

 

 

Druhé průběžné hodnocení prováděné Komisí 
26. V bodě 26 se uvádí, že zpráva z druhého průběžného hodnocení prováděného Komisí 
obsahuje dvě hlavní doporučení. V této souvislosti by společný podnik SESAR za účelem 
uvedení čtenářů do kontextu a zohlednění závěru v celém jeho rozsahu rád dodal, že pokud 
jde o výsledky dosažené společným podnikem SESAR, druhé střednědobé hodnocení dále 
uvádí: „Společný podnik SESAR dosáhl většiny svých střednědobých cílů stanovených v rámci 
programu SESAR. V uvedeném období se zlepšilo plnění ročních pracovních programů. 
Společný podnik SESAR přijal odpovídající opatření, aby zlepšil roční míru plnění, přičemž se 
doporučuje, aby pokračoval v úsilí o zlepšení míry plnění vytyčených cílů (srov. Závěrečná 
zpráva, kapitola 8, Závěry/III Výsledky dosažené společným podnikem SESAR).“ 

Druhé střednědobé hodnocení navíc dospělo k závěru, že „v průběhu hodnoceného období 
(2010–2012) celkově plnil společný podnik SESAR zadané úkoly efektivně, čímž přispěl 
k plnění programu SESAR. Z výsledků hodnocení vyplynulo, že společný podnik SESAR působí 
v souladu s pravidly a postupy, kterými se řídí. Společný podnik SESAR prokázal, že se dokáže 
přizpůsobit konkrétním potřebám." (srov. Závěrečná zpráva, kapitola 8, Závěry/V Celkový 
závěr) 
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