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Financování výzkumu by se mělo dále zjednodušit, tvrdí 
auditoři EU 
Podle nového informačního dokumentu Evropského účetního dvora je třeba financování 
výzkumu po roce 2020 dále zjednodušit. Tento dokument byl vypracován pro Evropský 
parlament a Radu jako příspěvek k jejich diskusím o nástupci programu pro výzkum a inovace 
Evropské unie Horizont 2020.  

Auditoři se zaměřují na zjednodušování. Již dříve upozornili na to, že účinnému provádění 
výzkumných programů může bránit příliš složitý právní rámec. U programu Horizont 2020 rozlišují 
dva způsoby, jak zbytečnou komplikovanost odstranit: přepracovat základní předpisy anebo 
vytvořit jednodušší rozhraní přizpůsobené skutečnému prostředí, v němž výzkumníci pracují. 

Podle auditorů je však zjednodušování komplikované. Popisují některá dilemata, která snahy 
Komise ovlivňují, a spojují je s koncepcí právního rámce pro výzkum, modelu financování a 
programu účasti. 

„Provádění programu Horizont 2020 se řídí množstvím různých nařízení, pravidel, pokynů, 
postupů a procesů a financuje se z mnoha nástrojů, a proto je program složitý“, uvedl člen 
Účetního dvora odpovědný za informační dokument Alex Brenninkmeijer, „a zbytečná složitost 
s sebou přináší rizika.”  

Různé organizace a jednotlivci na unijní i vnitrostátní úrovni mohou také pravidla vykládat různě, 
a některé výzkumníky tak znepokojuje právní nejistota. 

Auditoři konstatují, že ve srovnání s dřívějšími programy určenými na výzkum oceňují zúčastněné 
subjekty Horizont 2020 jako dosud nejlepší program EU pro výzkum a inovace a že na 
zjednodušení bylo již vynaloženo značné úsilí.  
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Nicméně základní nařízení zůstávají i nadále obtížná k porozumění, zejména pro malé a střední 
podniky, příjemci stále realizují jednodušší možnosti financování jen s obtížemi a jejich kontrola je 
pro auditory i nadále složitá. 

Informační dokument upozorňuje na řadu oblastí, na něž je třeba soustředit pozornost, aby 
probíhající diskuse o výdajích na výzkum byla konkrétnější: 

• zajistit přiměřený časový odstup mezi přijetím a prováděním právních aktů,  

• posoudit další používání zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou jednorázové 
částky a udělování cen, 

• vysvětlit, že pokyny se mají používat jako nezávazná pravidla,  

• přijímat účetní praxi příjemců,  

• přijímat dobré návrhy projektů v rámci programu Horizont 2020 i v jiných programech 
prostřednictvím jednotného kontaktního místa. 

 

Poznámky pro redaktory 

V rámci programu Horizont 2020 bylo během sedmi let (2014–2020) poskytnuto financování ve 
výši téměř 80 miliard EUR. Jedná se o jeden z největších veřejných programů financování 
výzkumu a rozvoje a připadá na něj asi 8 % rozpočtu EU. Mezi jeho účastníky patří vysoké školy, 
výzkumné ústavy, malé a střední podniky, velké společnosti i veřejné subjekty. Dosud bylo 
předloženo více než 130 000 žádostí a financováno téměř 20 000 projektů. 

Tento informační dokument není auditní zprávou. Evropský účetní dvůr provádí výkonnostní 
audit zjednodušení programu Horizont 2020, jehož výsledky mají být zveřejněny ke konci roku 
2018 a při němž se bude posuzovat, jak účinná jsou zjednodušující opatření Komise. 

 

Informační dokument EÚD „Příspěvek ke zjednodušení programu EU pro výzkum v období po 
programu Horizont 2020“ je k dispozici na internetových stránkách EÚD (eca.europa.eu) 
v angličtině. 

 


