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Společné podniky EU pro výzkum: „Čisté výroky k účetním 
závěrkám, operace převážně v souladu s pravidly“, uvádějí 
auditoři.  

Evropský účetní dvůr vydal výroky bez výhrad („čisté“ výroky) k účetním závěrkám osmi 
společných podniků Evropské unie působících v oblasti výzkumu a schválil je jako spolehlivé. 
Dále auditoři vydali čisté výroky o finančních operacích sedmi společných podniků, jejichž 
operace byly v souladu s příslušnými pravidly, a u jednoho společného podniku vydali výrok 
s výhradou. 

Auditoři dnes zveřejnili výsledky ročních auditů následujících společných podniků EU pro výzkum, 
tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru s odvětvovými partnery a členskými státy 
v oblasti výzkumných politik: 

– F4E (ITER) – rozvoj energie z jaderné syntézy, 
– BBI – průmysl založený na biotechnologiích, 
– Clean Sky – čisté technologie letecké dopravy,  
– IMI – iniciativa pro inovativní léčiva,  
– FCH – palivové články a vodík,  
– SESAR – výzkumný projekt uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, 
– ECSEL – elektronické součásti a systémy, 
– S2R – Shift2Rail – inovativní železniční produkty. 

„Společné podniky hrají důležitou roli při plnění konkrétních aspektů výzkumné politiky Evropské 
unie,“ uvedl Kevin Cardiff, člen Evropského účetního dvora odpovědný za audity společných 
podniků, „a je proto velice důležité, aby měly spolehlivé účetnictví a aby jejich příjmové a platební 
operace byly v souladu s pravidly. Jako auditoři jsme potěšeni tím, že obecně jsou účetní závěrky 
společných podniků bez problémů a jediná výhrada se týká záležitosti, která se postupně 
ukončuje“.  

Auditoři dospěli k závěru, že účetní závěrky všech osmi společných podniků byly spolehlivé, tedy 
že věrně ve všech významných ohledech zobrazují jejich finanční situaci, výsledky jejich 
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hospodaření a jejich peněžní toky za rok 2016. Kromě toho u sedmi společných podniků byly 
operace, na nichž se zakládá účetní závěrka, legální a správné, tedy v souladu s příslušnými 
pravidly. V případě společného podniku ECSEL auditoři vydali výrok s výhradou, protože nebylo 
možné získat přiměřenou jistotu o spolehlivosti jeho vnitřního kontrolního systému pro grantové 
platby ze 7. rámcového programu, což je záležitost spojená s kontrolním systémem zavedeným 
jeho předchůdci (společnými podniky ENIAC a ARTEMIS). Grantových projektů v rámci novějšího 
programu Horizont 2020 se to však již netýká. 

Auditoři také upozorňují na otázky spojené s rozpočtovým plněním a řízením, vnitřními 
kontrolními systémy a zadávacími řízeními, které však neovlivnily jejich výroky. V případě 
společného podniku F4E konstatovali, že byly přijaty určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a 
kontroly konstrukční fáze projektu ITER, ale že přetrvává riziko dalšího zvyšování nákladů a 
zpoždění s realizací projektu. 

Poznámky pro redaktory 

Členy společných podniků jsou kromě EU, kterou zastupuje Evropská komise, různí průmysloví 
partneři z veřejného i soukromého sektoru a výzkumná uskupení, kteří přispívají k financování 
činností společných podniků. Většina společných podniků má formu dvoustranného modelu 
s účastí Komise a partnerů z příslušných průmyslových odvětví a výzkumu, nebo trojstranného 
modelu, který zahrnuje i účast členských států. Členy společného podniku F4E jsou i nečlenské 
země EU. 

EU poskytuje prostředky ze svého rozpočtu určeného na výzkum prostřednictvím sedmého 
rámcového programu pro výzkum (7. RP) a rámcového programu EU pro výzkum a inovace 
(Horizont 2020). Průmysloví a výzkumní partneři poskytují věcné a peněžní příspěvky. Celkový 
rozpočet společných podniků v roce 2016 činil 1,8 miliardy EUR. Na konci roku měly 633 
zaměstnanců. 

Evropský účetní dvůr provedl audit spolehlivosti účetních závěrek a legality a správnosti 
uskutečněných operací za rozpočtový rok 2016 osmi evropských společných podniků pro výzkum. 
Auditoři provedli analýzy, testovali vzorky příjmových a platebních operací, posuzovali klíčové 
kontroly v jejich systémech dohledu a kontroly a v relevantních případech využili práci ostatních 
auditorů. Dnes vydali také shrnutí svých zjištění, které využívá Evropský parlament a Rada nebo 
další orgány příslušné k udělení absolutoria.  

Prioritním auditním úkolem v pracovním programu auditorů na rok 2018 je vedle výročního 
auditu účetních závěrek také horizontální přezkum společných podniků, jehož cílem bude 
posoudit jejich přidanou hodnotu a zda účinně plní své programy a cíle. 

Výroční zprávy o společných evropských podnicích pro výzkum včetně odpovědí společných 
podniků a shrnutí jsou k dispozici na internetové stránce EÚD ve 23 jazycích EU. 

 


