
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních výroční zprávy Evropského účetního dvora o společných podnicích EU. Plné 
znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

CS 

Tisková zpráva 
Lucemburk 15. listopadu 2022 

Auditoři osvědčili účetní závěrky partnerství veřejného a 
soukromého sektoru EU v oblasti výzkumu a inovací  

Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil účetní závěrky všech společných podniků EU za rok 2021 jako 
spolehlivé a potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. Nový program pro financování 
výzkumu a inovací Horizont Evropa stanoví na rozpočtové období 2021–2027 ambiciózní cíle. 
Auditoři vyzývají k tomu, aby společné podniky splnily cíle stanovené pro příspěvky na program 
Horizont 2020, vyřešily zbývající nedostatky ve vnitřních kontrolách a připravili se na nové výzvy, 
jako je plánování a řízení lidských zdrojů.  

Společné podniky jsou partnerství Evropské komise a průmyslu a v určitých případech výzkumných 
a mezivládních organizací nebo zúčastněných států. Financují se peněžními prostředky 
z výzkumných a inovačních programů EU (Horizont 2020, Horizont Evropa a Digitální Evropa) a 
věcnými příspěvky a dalšími finančními příspěvky ostatních partnerů.  

„Tato evropská partnerství veřejného a soukromého sektoru podporují přeměnu vědeckých 
poznatků na tržně využitelné průlomové inovace a mohou reagovat na potřeby, kterými se 
v současné době průmysl dostatečně nezabývá,“ uvedla členka Evropského účetního dvora 
odpovědná za audit Ildikó Gáll-Pelczová. „Proto se musí na výzvy, které je čekají, dobře připravit.“ 

V roce 2021 přijala Rada EU nová nařízení, kterými bylo zřízeno jedenáct společných podniků, jež 
mají plnit činnosti spadající pod programy Horizont Evropa a Digitální Evropa, což jsou víceleté 
programy pro výzkum a inovace na rozpočtové období 2021–2027. Tyto společné podniky provádí 
programy výzkumu a inovací v oblastech dopravy, energetiky, zdravotnictví, průmyslu založeného 
na biotechnologiích, klíčových digitálních technologií, superpočítání a inteligentních síťových 
systémů. Osm z nich již působilo v předchozím programu (Horizont 2020) a v novém programu 
budou pokračovat jako nové právní subjekty s novým názvem a rozšířenou či lehce pozměněnou 
působností. Kromě již činných společných podniků byly zřízeny tři nové: společný podnik pro 
inteligentní sítě a služby, společný podnik v oblasti globálního zdraví a Evropské centrum 
kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. EÚD provede audit těchto tří nových společných 
podniků až poté, co získají finanční samostatnost, což se předpokládá v roce 2023.  

V rozpočtovém období 2021–2027 by financování společných podniků ve výši 15,1 miliardy EUR 
mělo díky pákovému efektu přinést další příspěvky v objemu 19,1 miliardy EUR od partnerů 
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(průmysl, zúčastněné státy nebo mezinárodní organizace), aby tak mohly podniky realizovat 
výzkumné a inovační projekty v hodnotě přibližně 34,2 miliardy EUR. 

Fusion for Energy (F4E), což je společný podnik v rámci Euratomu na financování evropské části 
provádění projektu jaderné syntézy ITER ve Francii, odhadl v roce 2021 celkové náklady na splnění 
svých závazků souvisejících s realizací projektu na 18,3 miliardy EUR. Auditoři však upozorňují na 
rizika, pokud jde o lhůty a náklady, která by měla být zohledněna v novém výchozím rozvrhu 
projektu ITER v roce 2023. Vzhledem k tomu, že členem organizace ITER se závazkem poskytnout 
roční příspěvky a dodat několik komponentů je i Rusko, mohly by také současné sankce proti němu 
vyvolat další riziko zvýšených nákladů či zpoždění. 

Auditoři uvádějí, že společné podniky ve většině případů přijaly v reakci na jejich připomínky 
z předchozích let nápravná opatření. Auditoři nicméně zaznamenali různé skutečnosti, které je 
ještě třeba zlepšit: například z výsledků kontroly grantových plateb plyne, že náklady na 
zaměstnance zůstávají kvůli složitosti výpočtu hlavním zdrojem chyb. Pokud jde o míru plnění 
činností společných podniků, auditoři konstatují, že i když závazky týkající se plánu pro výzkum a 
inovace v rámci programu Horizont 2020 byly poskytnuty v plném rozsahu, významný počet 
projektů bude dokončen až v rozpočtovém období 2021–2027. Současné provádění několika 
programů může zvýšit pracovní tlak na zaměstnance společných podniků. Auditoři obecně varují 
před potížemi v oblasti lidských zdrojů, které by ve svém důsledku mohly ovlivnit celkovou 
výkonnost společných podniků a dokonce plnění jejich úkolů.  

Základní informace 

„Audit společných podniků EU za rok 2021“ s prohlášením o věrohodnosti a připomínkami ke 
každému společnému podniku je k dispozici na internetové stránce EÚD. 
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Kontakt pro tisk 
Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502  
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
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7. RP Horizont 2020 Horizont Evropa

IMI 1 IMI 2 Iniciativa pro inovativní 
zdravotnictví

Clean Sky 1 Clean Sky 2 čisté letectví

FCH 1 FCH 2 čistý vodík

EDCTP3 v oblasti globálního zdraví

ARTEMIS

ENIAC
ECSEL Klíčové digitální technologie

Shift2Rail evropské železnice

BBI evropské oběhové biohospodářství

SESAR
výzkum ATM jednotného 
evropského nebe 3

evropská vysoce výkonná výpočetní technika

inteligentní sítě a služby

Evropské centrum 
kompetencí pro 
kybernetickou bezpečnost
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