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Zkratky 
Seznam zkratek uvádí agentury a další subjekty EU, o nichž pojednává tato zpráva. 

Zkratka Celý název 

7. RP sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj 
(2007–2013) 

ARTEMIS společný podnik ARTEMIS pro provádění společné technologické 
iniciativy pro vestavěné počítačové systémy 

BBI společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích  

CAS společný auditní útvar GŘ RTD Komise 

COSO 
Výbor sponzorských organizací Treadwayovy komise (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) 

CS společný podnik Clean Sky 

EASA Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví 

ECSEL společný podnik pro elektronické součásti a systémy  

EIT  Evropský inovační a technologický institut  

ENIAC evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky 

EU Evropská unie 

EUAN síť agentur Evropské unie 

Euratom Evropské společenství pro atomovou energii 

EUROHPC evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku  

EVM řízení získané hodnoty 

F4E společný evropský podnik pro rozvoj energie z jaderné syntézy  

FCH společný podnik pro palivové články a vodík  

GERD hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 

GŘ RTD  Generální ředitelství pro výzkum a inovace 

Horizont 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) 

IFAC Mezinárodní federace účetních  

IKAA věcné příspěvky na další činnosti 
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IKOP věcné příspěvky na operační činnosti 

ILL společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 

INTOSAI Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí 
(International Organization of Supreme Audit Institutions) 

ISA Mezinárodní auditorské standardy IFAC (International Standards 
on Auditing) 

ISSAI Mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI 
(International Standards of Supreme Audit Institutions) 

ITER Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor 

MUS výběr vzorku podle peněžních jednotek (Monetary unit sampling) 

PMO Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků 

RVK rámec vnitřní kontroly Komise v roce 2017 

S2R společný podnik Shift2Rail (evropská železniční iniciativa)  

SESAR společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu 
jednotného evropského nebe  

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SP společný podnik 

TEN-T program transevropské dopravní sítě 

VFR víceletý finanční rámec 
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Shrnutí 
I Vydali jsme výrok auditora bez výhrad („čistý výrok“) o spolehlivosti účetních závěrek 
všech společných podniků za rozpočtový rok 2019. Avšak podobně jako v předchozích 
letech provází náš auditní výrok o roční účetní závěrce společného podniku pro rozvoj 
energie z jaderné syntézy (F4E) za rok 2019 zdůraznění skutečnosti, které upozorňuje 
především na riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu ITER.  

II Vydali jsme také výrok auditora bez výhrad („čistý výrok“) o legalitě a správnosti 
plateb a příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka všech agentur za rok 2019.  

III Náš audit účetních závěrek společných podniků a operací, na nichž se tyto účetní 
závěrky zakládají, potvrdil pozitivní výsledky, o nichž jsme informovali v předchozích 
letech. Zaznamenali jsme však různé skutečnosti, které je třeba zlepšit v oblasti 
rozpočtového a finančního řízení, věcných příspěvků, vnitřního kontrolního a 
monitorovacího rámce pro grantové platby, zadávacích řízení, lidských zdrojů a 
řádného finančního řízení. 

IV U sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP) a u 
činností programu transevropské dopravní sítě (TEN-T) dosáhly příspěvky členů na 
konci roku 2019 a v závěrečné fázi programu přibližně 90 % cílů stanovených 
v zakládajících nařízeních společných podniků. 

V V případě činností Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace 
však pokrok programu a související příspěvek u některých společných podniků zaostal 
za stanovenými cíli. Do konce roku 2019, který se nacházel už za polovinou 
programového období, provedly společné podniky v průměru 51 % činností v rámci 
programu Horizont 2020 a souvisejících dalších činností. Pokud se pominou další 
činnosti, míra realizace klesla na 44 %. Společné podniky zejména splnily cíl pro 
příspěvky na operační činnosti v průměru na 36 % oproti 85 % v případě dalších 
činností. Na druhé straně společné podniky ke konci roku 2019 dokončily většinu výzev 
a udělily anebo podepsaly zakázky na v průměru 78 % svých plánovaných činností 
programu Horizont 2020. 

VI Vnitřní kontroly společných podniků byly – podle výsledků auditů ex post – obecně 
účinné. Společné podniky vykázaly u grantových plateb ke konci roku 2019 míry 
zbytkových chyb nepřesahující 2% míru významnosti (materiality). Náš audit vzorku 
grantových plateb z roku 2019 u příjemců potvrdil výsledky auditů ex post. Většina 
společných podniků zavedla nový rámec vnitřní kontroly založený na nových zásadách 
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vnitřní kontroly, který je však nutno považovat za probíhající proces, jehož kvalita závisí 
na trvalém zlepšování klíčových kontrolních ukazatelů a ročních vlastních posouzení 
společných podniků. 

VII U společného podniku pro rozvoj energie z jaderné syntézy mohou nedostatky, 
které jsme zjistili v jeho zadávacích řízeních, ve správě lidských zdrojů a v monitorování 
projektu ITER, ohrozit výkonnost pracovníků společného podniku i jeho operační 
účinnost. 

VIII Všechny společné podniky přijaly v návaznosti na naše připomínky z předchozích 
let nápravná opatření. Z 26 připomínek, které nebyly na konci roku 2018 vyřešeny, tak 
byla k 20 připomínkám (77 %) v roce 2019 dokončena nápravná opatření, zatímco na 
řešení šesti (23 %) připomínek se na konci roku 2019 stále pracovalo. 
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Co kontrolujeme 

Právní struktura a založení 

01 Společné podniky jsou formou partnerství veřejného a soukromého sektoru 
s právní subjektivitou, které si klade za cíl podporovat spolupráci se soukromým 
sektorem a členskými státy ve strategických oblastech výzkumu a inovací, dosáhnout 
výsledků, kterých by jedna země nebo společnost pravděpodobně sama nedosáhla, a 
přiblížit výsledky ve strategických oblastech výzkumu a inovací uvedení na trh.  

02 Společné podniky spadající pod 7. RP a program Horizont 2020 se zřizují podle 
článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Společný podnik pro rozvoj 
energie z jaderné syntézy (F4E) byl ustaven podle článků 45 až 51 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).  

03 Skládají se z členů z veřejného sektoru, obvykle Evropské unie (zastoupené 
Komisí), členů ze soukromého sektoru, kteří jsou z různých průmyslových odvětví a 
z oblasti výzkumu, a v některých případech ze zúčastněných členských států a 
mezinárodních organizací. Společné podniky s výjimkou F4E přijímají vlastní plán 
výzkumu a plány práce a poskytují financování, především prostřednictvím otevřených 
výzev k předkládání návrhů. 

Společné podniky fungující v rámci programu Horizont 2020 

04 V současné době provádí projekty programu Horizont 2020 osm společných 
podniků a předpokládá se, že všechny tyto společné podniky budou fungovat do roku 
2024, s výjimkou Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku (EuroHPC), který bude v provozu do konce roku 2026. 

05 Obrázek 1 uvádí přehled vývoje společných podniků v rámci programu Horizont 
2020. 
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Obrázek 1 – Vývoj evropských společných podniků 

Zdroj: Evropská komise na základě nařízení Rady, kterými se zřizují společné podniky, upraveno EÚD. 

06 Sedm společných podniků provádí specifická opaření 7. RP a činnosti programu 
Horizont 2020:  

o Clean Sky (CS),  

o výzkumný projekt uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe 
(SESAR), 

o společný podnik pro palivové články a vodík (FCH), 

o iniciativa pro inovativní léčiva (IIL), 

o společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení 
Evropy (ECSEL), který byl založen v roce 2014 spojením dvou společných podniků: 
iniciativy v oblasti nanoelektroniky (ENIAC) a společného podniku pro vestavěné 
počítačové systémy (ARTEMIS), 

o společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI), 

o Shift2Rail (S2R).  
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07 Tato opatření probíhají v oblasti dopravy (CS2, S2R a SESAR), dopravy/energetiky 
(FCH2), zdraví (IIL), průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI) a elektronických 
součástí a systémů (ECSEL). 

08 Kromě toho v listopadu 2018 založila Rada prostřednictvím společné iniciativy EU 
a ostatních evropských zemí, jejímž cílem je vývoj ekosystému vysoce výkonné 
výpočetní techniky světové třídy v Evropě, osmý společný podnik v oblasti digitálního 
výzkumu: evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku 
(EuroHPC). Účetní závěrku tohoto společného podniku budeme poprvé auditovat 
v roce 2020.  

F4E funguje v rámci Euratomu s cílem ustavit projekt ITER 

09 V roce 2007 založila EU na základě Smlouvy o Euratomu společný podnik pro 
rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) na období 35 let. Je odpovědný za poskytování 
příspěvku Evropy na Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER), což je 
globální vědecké partnerství, jehož cílem je prokázat, že jaderná syntéza je 
životaschopný a udržitelný zdroj energie1. K zakládajícím členům F4E patří Euratom, 
zastoupený Komisí, členské státy Euratomu a Švýcarsko. 

10 Evropa je předním partnerem projektu ITER s 45% podílem na nákladech na 
výstavbu, z toho 80 % se financuje z rozpočtu EU a 20 % financuje Francie jako 
hostitelská země. Podíl ostatních členů ITER je přibližně 9 % nákladů na člena. Společný 
podnik F4E financují hlavně Euratom a jeho členské státy. Celkové prostředky určené 
na F4E jsou omezeny na 6,6 miliardy EUR do konce roku 2020. 

Společné podniky sídlí v Evropské unii 

11 Všechny společné podniky programu Horizont 2020 mají sídlo v Bruselu (Belgie) 
s výjimkou EuroHPC, který sídlí v Lucemburku. F4E sídlí v Barceloně (Španělsko), 
zatímco hlavní zařízení pro jadernou syntézu se budují v Cadarache ve Francii (viz 
obrázek 2). 

                                                      
1 Projekt ITER byl formálně schválen na konci roku 2006 a jeho cílem je vybudovat a 

provozovat experimentální zařízení, které z vědeckého hlediska prokáže uskutečnitelnost 
jaderné syntézy jako udržitelného zdroje energie. Účastní se jej sedm globálních partnerů 
(EU zastoupená Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom), Spojené státy, 
Rusko, Japonsko, Čína, Jižní Korea a Indie). 
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Obrázek 2 – Společné podniky v Evropské unii v roce 2019 

 
Zdroj: EÚD. 

Správní modely společných podniků 

12 Většina společných podniků má dvoustranný správní model, v němž jsou Komise 
a dané průmyslové odvětví (a v některých případech výzkum) zastoupeny ve správní 
radě a přispívají na činnosti společného podniku (CS, IIL, FCH, BBI a S2R). Některé 
společné podniky používají třístranný správní model, v jehož rámci jsou členy správní 
rady členské státy nebo mezivládní organizace, Komise a zástupci průmyslu, a všichni 
přispívají na činnosti společného podniku (ECSEL, SESAR a EuroHPC). 
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Výzkumné činnosti společných podniků v rámci 7. RP a 
programu Horizont 2020 jsou financovány jak EU, tak 
odvětvovými partnery a partnery z oblasti výzkumu 

13 V případě společných podniků provádějících projekty 7. RP a programu Horizont 
2020 se na výzkumných a inovačních činnostech společných podniků podílejí jak EU, 
tak odvětvoví a výzkumní partneři:  

o EU (zastoupená Komisí) poskytuje hotovostní prostředky ze 7. RP a programu 
Horizont 2020 na spolufinancování projektů společných podniků v oblasti 
výzkumu a inovací2. 

o Odvětvoví partneři ze soukromého sektoru a partneři z oblasti výzkumu poskytují 
věcné příspěvky v podobě provádění činností společných podniků v oblasti 
výzkumu a inovací, do nichž investovali vlastní finanční prostředky, lidské zdroje, 
aktiva a technologie. 

o Jak EU, tak partneři ze soukromého sektoru financují správní náklady společných 
podniků prostředky ve stejné výši. 

14 Pokud jde o předchozí VFR 2007–2013, provádí společné podniky rozpočet ve výši 
přibližně 3,6 miliardy EUR, tj. zhruba 7 % celkového rozpočtu 7. RP. Jelikož výše 
věcných příspěvků partnerů ze soukromého sektoru se musí přinejmenším vyrovnat 
částce spolufinancování EU, investice EU ve výši 3,6 miliardy EUR vytvoří pákový efekt 
ve prospěch projektů v oblasti výzkumu a inovací financovaných ze 7. RP v přibližné 
hodnotě 8,7 miliardy EUR. 

15 Ve stávajícím víceletém finančním rámci (2014–2020) spravují společné podniky 
přibližně 7,2 miliardy EUR, tj. zhruba 10 % celkového rozpočtu programu Horizont 
2020. Jak se uvádí v obrázku 3, tyto prostředky EU na financování nicméně vytváří 
pákový efekt ve výši přibližně 17 miliard EUR na investice do výzkumných a inovačních 
projektů v oblastech programu Horizont 2020, jež byly společným podnikům přiděleny. 

                                                      
2 V předchozím víceletém finančním rámci (VFR 2007–2013) byl SESAR rovněž financován z 

programu transevropské dopravní sítě (TEN-T) a ve stávajícím VFR na období 2014–2020 z 
Nástroje pro propojení Evropy (CEF). 
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Obrázek 3 – Spolufinancování společných podniků a pákový efekt 
věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru v rámci programu 
Horizont 2020 

 
Zdroj: EÚD. 

16 U činností v rámci programu Horizont 2020 příslušná zakládající nařízení stanoví 
jak částky hotovostních příspěvků EU, tak věcné příspěvky partnerů ze soukromého 
sektoru na projekty programu Horizont 2020 v oblasti výzkumu a inovací, jak ukazuje 
obrázek 4. 
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Obrázek 4 – Příspěvky členů po celou dobu fungování společného podniku (v mil. EUR) 

 
Zdroj: EÚD. 
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17 U programu Horizont 2020 existují dva typy příspěvků členů ze soukromého 
sektoru: u všech společných podniků musí soukromí členové poskytnout minimální 
částku na celkové náklady projektů společných podniků pro výzkum a inovace. Tento 
příspěvek je definován jako rozdíl mezi celkovými náklady projektu a 
spolufinancováním ze strany EU. V případě čtyř společných podniků (CS, FCH, BBI a 
S2R) musí členové ze soukromého sektoru poskytnout i minimální objem věcných 
příspěvků na další činnosti nad rámec pracovních programů společných podniků, ale 
spadající pod jejich cíle. 

18 V roce 2019 činil celkový rozpočet plateb všech společných podniků 1,9 miliardy 
EUR (2018: 2 miliardy EUR). V roce 2019 činil celkový rozpočet plateb sedmi 
společných podniků provádějících činnosti výzkumného programu 1,2 miliardy EUR 
(2018: 1,2 miliardy EUR); v případě F4E to bylo 0,7 miliardy EUR (2018: 0,8 miliardy 
EUR). 

19 Na konci roku 2019 společné podniky fungující v rámci programu Horizont 2020 
zaměstnávaly 229 pracovníků (dočasných a smluvních zaměstnanců) a osm vyslaných 
národních odborníků (2018: 225 zaměstnanců a sedm VNO). F4E zaměstnával 
437 pracovníků (úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců) a dva VNO (2018: 442 
pracovníků). 

Postup udílení absolutoria 

20 Časová osa postupu udílení absolutoria je uvedena na obrázku 5. 
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Obrázek 5 – Každoroční postup udílení absolutoria 

 
Zdroj: EÚD. 
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Náš audit 
21 V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
jsme provedli audit účetních závěrek osmi společných podniků (SESAR, CS, IMI, FCH, 
ECSEL, BBI, S2R a F4E) za rozpočtový rok 2019 a legality a správnosti (souladu) operací, 
na nichž se tyto účetní závěrky zakládají. 

Využívání práce jiných 

22 Pokud jde o audit spolehlivosti účetních závěrek společných podniků, opírá se náš 
výrok o závěrečnou auditní zprávu nezávislého externího auditora najatého příslušným 
společným podnikem. U každého společného podniku jsme zkoumali kvalitu práce 
externích auditorů provedenou v nejrizikovějších oblastech. 

23 Pokud jde o audit souladu příslušných plateb s předpisy, přihlíželi jsme k práci, 
kterou provedli jiní auditoři. Posuzovali jsme tedy a testovali systém vnitřní kontroly 
společných podniků, přezkoumali jsme audity ex post, které vykonal útvar interního 
audit Komise (IAS) v souvislosti s grantovými platbami spadajícími pod program 
Horizont 2020. 

Naše hodnocení rizik 

24 Výroční audit účetních závěrek a souvisejících operací společných podniků za rok 
2019 zohledňoval naše hodnocení rizika ve vztahu ke společným podnikům, které je 
stručně popsáno níže: 

o Domníváme se, že celkové riziko související se spolehlivostí ročních účetních 
závěrek je nízké. Kvůli důležité změně v účetní politice v roce 2018 bylo riziko pro 
F4E přehodnoceno jako střední. Účetní závěrky společných podniků se sestavují 
na základě účetních pravidel přijatých účetním Komise. Ta vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. V minulosti byl 
zjištěn malý počet významných (materiálních) chyb. 

o Riziko související s legalitou a správností plateb zaměstnancům a správních plateb 
se považovalo za nízké. Platy spravuje Úřad Komise pro správu a vyplácení 
individuálních nároků (PMO), který kontrolujeme v rámci zvláštních posouzení 
jeho správních výdajů. V posledních letech jsme ve výdajích na zaměstnance 
nezjistili žádné významné (materiální) chyby. 
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o Riziko pro legalitu a správnost postupů pro najímání zaměstnanců bylo obecně 
nízké, ale u společného podniku F4E, u něhož se v minulosti vyskytly závažné 
nedostatky související s najímáním zaměstnanců, bylo střední. Zvláštní pozornost 
byla věnována způsobu, jakým společné podniky v roce 2019 využívaly dočasné 
zaměstnance. 

o Riziko u průběžných a konečných grantových plateb bylo obecně posouzeno jako 
střední, protože vycházejí z výkazů nákladů příjemců, které jsou obecně složité. 
Dále u grantových plateb programu Horizont 2020 se osvědčení o finančních 
výkazech vyžadují pouze od příjemce konečné platby (zásada důvěry). 

o Pokud jde o smluvní platby a zadávání veřejných zakázek, bylo riziko u společných 
podniků provádějících činnosti 7. RP a programu Horizont 2020 vzhledem 
k omezenému počtu takových plateb vyhodnoceno jako nízké. U společného 
podniku F4E, který organizuje převážně složitá zadávací řízení na zakázky vysoké 
hodnoty, a u EuroHPC, který zavedl své postupy pro zadávání zakázek teprve 
v roce 2019, bylo toto riziko vyhodnoceno jako střední. 

U rozpočtového řízení bylo riziko vhledem k víceleté povaze a složitosti grantových 
opatření programu Horizont 2020 a projektu ITER vyhodnoceno jako nízké až střední. U 
řádného finančního řízení bylo posouzeno jako nízké až střední a jako hlavní oblast 
rizika byla identifikována koncepce grantů a u společného podniku F4E řízení lidských 
zdrojů a projektová správa.  
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Celkové výsledky výročních auditů 
společných podniků za rozpočtový rok 
2019 

Výroky bez výhrad („čisté výroky“)… 

… o účetních závěrkách všech společných podniků, avšak zdůraznění 
skutečnosti v souvislosti s příspěvkem EU na ITER v případě F4E 

25 K ročním účetním závěrkám všech společných podniků jsme vydali výrok auditora 
bez výhrad. Podle našeho názoru tyto účetní závěrky zobrazují věrně ve všech 
významných (materiálních) ohledech finanční situaci společných podniků k 31. prosinci 
2019 a výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu 
s ustanoveními příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní 
Komise. 

26 Podobně jako v předchozích letech provází náš auditní výrok o roční účetní 
závěrce F4E za rok 2019 zdůraznění skutečnosti3 upozorňující na níže uvedené 
skutečnosti: 

o V listopadu 2016 schválila rada ITER nový výchozí rozvrh projektu ITER. V novém 
výchozím rozvrhu projektu ITER se uvádí jako odhad lhůty pro realizaci fáze „první 
plazma“4 a zahájení provozní fáze rok 2025; konstrukční fáze má být dokončena 
v roce 2035. Nový výchozí rozvrh se považuje za za technicky nejčasnější možný 
realizovatelný termín. V předchozím výchozím rozvrhu z roku 2010 se 
odhadovalo, že konstrukční fáze bude dokončena v roce 2020.  

o Společný podnik F4E přepočetl svůj příspěvek na konstrukční fázi projektu na 12 
miliard EUR (v hodnotách roku 2008), což v poměru k částce 6,6 miliardy EUR 
(v hodnotách roku 2008) schválené Radou EU v roce 2010 představuje nárůst. 
Tyto nedávné odhady nezahrnují rezervu na nepředvídané události, i když Komise 

                                                      
3 Zdůraznění skutečnosti upozorňuje na skutečnost, která sice není v účetní závěrce 

významně (materiálně) zkreslena, ale je natolik důležitá, že je pro pochopení účetní závěrky 
jejím uživatelem zásadní. 

4 První plazma představuje fázi výstavby zařízení pro jadernou syntézu, která umožní 
testování zásadních komponentů zařízení. V tomto okamžiku také začíná provozní fáze. 
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naznačila, že rezerva pro nepředvídané události v rozsahu až 24 měsíců 
u harmonogramu a v řádu 10–20 % u rozpočtu by byla přiměřená. 

o V dubnu 20185 dala Rada EU jménem Euratomu Komisi za úkol schválit nový 
výchozí rozvrh ITER a opětovně potvrdila závazek zpřístupnit zdroje disponibilní 
v rámci limitů příštího VFR, aniž by tím však byla dotčena jakákoliv následná 
vyjednávání o VFR, která určí podrobnosti budoucího financování. 

o Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a Euratomu. 
Přechodné období pro vyjednání nové smlouvy o partnerství s Euratomem skončí 
31. prosince 2020. Výsledek jednání může mít na činnosti společného podniku F4E 
a projektu ITER v období po roce 2020 významný vliv. 

o I když byly provedeny určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a kontroly příspěvku 
společného podniku na konstrukční fázi projektu, riziko dalšího zvyšování nákladů 
a zpoždění realizace projektu oproti nyní schválenému výchozímu rozvrhu trvá. 

… o příjmech, na nichž se zakládají účetní závěrky společných podniků 

27 Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ 
výrok) o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za 
rozpočtový rok 2019. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných 
(materiálních) ohledech legální a správné. 

… o platbách, na nichž se zakládají účetní závěrky společných podniků 

28 Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad („čistý“ 
výrok) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za 
rozpočtový rok 2019. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných 
(materiálních) ohledech legální a správné.  

29 Obrázek 6 uvádí přehled výroků EÚD o výročních závěrkách o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací (příjmů a výdajů) společných podniků od roku 2017 do roku 
2019. 

                                                      
5 Částka 6,6 miliardy EUR (v hodnotách roku 2008) schválená Radou EU v roce 2010 nyní 

funguje jako strop pro výdaje společného podniku do roku 2020. 
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Obrázek 6 – Vývoj výroků EÚD o společných podnicích v letech 2017–
2019 

 
Zdroj: EÚD. 

Naše připomínky se zaměřují na oblasti, které je potřeba zlepšit 

30 Aniž bychom zpochybňovali své výroky, upozornili jsme také na různé skutečnosti, 
které je nutno zlepšit, především v oblasti rozpočtového a finančního řízení, věcných 
příspěvků, vnitřního kontrolního a monitorovacího rámce pro grantové platby, 
zadávacích řízení, lidských zdrojů a řádného finančního řízení.  

Nedostatky v ročním plánování plateb přetrvávají  

31 Hlavním problémem v rozpočtovém plánování a monitorování prostředků na 
platby je i nadále potřeba společných podniků plánovat důležité víceleté projekty 
financované z grantů na výzkum. Vzhledem k potřebám společných podniků mohou 
být nevyčerpané prostředky na platby zahrnuty do rozpočtu v následujících třech 
rozpočtových letech. Pokud jde o BBI, výrazné zvýšení nevyčerpaných prostředků na 
platby projektů programu Horizont 2020 ke konci roku 2019 bylo způsobeno 
především neočekávanými zpožděními projektů v roce 2019. Pokud jde o rozpočet 
plateb společného podniku ECSEL na projekty 7. RP, byla příčinou nízké míry čerpání 
zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení o ukončení 
projektu pro probíhající činnosti 7. RP. 
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Společné podniky dosáhly u svých činností v rámci 7. RP a TEN-T míry 
plnění ve výši 90 % 

32 Ke společným podnikům, které provádí činnosti v rámci 7. RP a programu TEN-T 
(VFR 2007–2013), patří SESAR, CS, IIL, FCH a ECSEL. Pokud jde o plnění příslušných 
opatření 7. RP, byly v roce 2019 stále v závěrečné fázi pouze tři společné podniky (IIL, 
FCH a ECSEL). Na konci roku 2019 představovaly příspěvky členů na tyto činnosti 
v průměru 90 % cílů pro příspěvky, které jsou stanoveny v zakládajících nařízeních 
společných podniků (viz tabulka 1).
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Tabulka 1 – 7. RP a TEN-T – příspěvky členů (v milionech EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytly společné podniky. 

EU Ostatní 
členové

Celkem

Společné 
podniky 

spadající pod 7. 
RP

EU Ostatní 
členové

Celkem

M
íra

 p
ln

ěn
í

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IIL 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL (za 

ARTEMIS/ENIAC) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Celkem 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Příspěvky členů
(podle zakládajícího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31. 12. 2019)
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33 U společného podniku SESAR činil ke konci roku 2019 přeplatek hotovostních 
příspěvků členů 30,7 milionu EUR. 23,8 milionu EUR z této částky připadá na nevyužité 
hotovostní příspěvky z fondů 7. RP. Pokud nebude pragmaticky vyřešena předčasná 
výplata těchto prostředků, zůstanou na účtu společného podniku, aniž by byly využity 
na výzkumné projekty. 

U některých společných podniků se realizace činností v rámci programu 
Horizont 2020 zpomalila 

34 Činnosti programu Horizont 2020 provádí sedm společných podniků: SESAR, CS, 
IIL, FCH, ECSEL, BBI a S2R, které byly zřízeny na dobu deseti let (2014–2024). Na konci 
roku 2019, tedy již po uplynutí poloviny doby na plnění činností programu Horizont 
2020, realizovaly tyto společné podniky v průměru 51 % svých činností v rámci 
programu Horizont 2020 a souvisejících dalších činnosti a 44 %, nepočítáme-li další 
činnosti. Některé společné podniky však nevykazovaly očekávaný pokrok, a zaostávaly 
tedy za cíli pro příspěvky stanovenými v příslušných zakládajících nařízeních (viz 
tabulka 2). 

35 U čtyř společných podniků (CS, FCH, BBI, S2R) příslušná zakládající nařízení 
stanoví věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru v podobě dalších činností 
prováděných nad rámec pracovních programů, ale v rámci cílů společných podniků 
(IKAA) a stanoví minimální míru příspěvku do konce programu Horizont 2020. Jak uvádí 
tabulka 2, do konce roku 2019 sestával značný objem příspěvků členů ze soukromého 
sektoru z výkazů jejich vlastních nákladů na tyto činnosti. Jelikož neexistuje povinnost 
zveřejňovat odpovídající IKAA v roční účetní závěrce, nejsou předmětem našeho 
auditu. 

36 Na konci roku 2019 přispěli odvětvoví partneři částkou 5,1 miliardy EUR (tj. 52 % 
z dohodnutých celkových příspěvků ve výši 9,8 miliardy EUR). Tato částka sestávala 
z 2,4 miliardy EUR v podobě věcných příspěvků na vlastní operační činnosti programu 
Horizont 2020 společných podniků (IKOP)6 a z 2,7 miliardy EUR IKAA. Míra provádění 
IKOP členy ze soukromého sektoru činila v průměru 36 % cílů stanovených 
v zakládacích nařízeních, zatímco v případě IKAA to bylo téměř 85 % (viz tabulka 2).

                                                      
6 Do konce roku 2019 bylo ověřeno pouze přibližně 0,9 miliardy EUR (38 %) z této částky. 
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Tabulka 2 – Horizont 2020 – příspěvky členů (v milionech EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytly společné podniky.

EU
IKOP (1) 
jiných 
členů

IKAA (2) 
jiných 
členů

Celkem

Společné 
podniky 

spadající pod 
program 
Horizont 

2020

EU IKOP 
potvrzeno

IKOP 
nahlášeno a 
nepotvrzeno

IKAA Celkem

M
íra

 p
ln

ěn
í  

   
   

   
   

 
s I

KA
A

M
íra

 p
ln

ěn
í b

ez
 

IK
AA

585,0 1 000,0 – 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 – 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 – 3 063,0 IIL 2 423,7 232,1 144,2 – 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 – 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 – 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Celkem 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Věcné příspěvky na operační činnosti společných podniků
(2) Věcné příspěvky na další činnosti společných podniků nad rámec pracovního plánu SP

Příspěvky členů
(podle zakládajícího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31. 12. 2019)
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37 U společného podniku BBI je zde navíc stále velké riziko, že odvětvoví členové 
nedosáhnou do konce programu BBI minimálního požadovaného objemu hotovostních 
příspěvků ve výši 182,5 milionu EUR na operační náklady, přestože zakládající nařízení 
společného podniku bylo v roce 2018 výslovně změněno, aby odvětvovým členům 
umožnilo zúčtovávat peněžní příspěvky na úrovni projektů. Komise (GŘ RTD) se proto 
na konci roku 2018 rozhodla snížit rozpočet společného podniku na rok 2020 ve výši 
205 milionů EUR o 140 milionů EUR. 

38 Do konce roku 2019 již společné podniky téměř dokončily většinu výzev 
souvisejících s prováděním činností v rámci programu Horizont 2020, kterými byly 
pověřeny (viz tabulka 3). 

Tabulka 3 – Horizont 2020 – spolufinancování společných podniků 
přidělené na závazky (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytly společné podniky. 

Vnitřní kontroly grantových plateb byly obecně účinné 

39 Společné podniky zavedly spolehlivé kontrolní postupy ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. Společné podniky jsou povinny 
zavést nový rámec vnitřní kontroly (RVK) Komise, který je založen na 17 zásadách 
vnitřní kontroly. Ke konci roku 2019 společné podniky (s výjimkou ECSEL) nový rámec 
vnitřní kontroly zavedly a vypracovaly klíčové ukazatele kontroly pro všechny kontrolní 
zásady, aby mohly posuzovat účinnost svých kontrolních činností a odhalovat 
nedostatky kontrol. Zavedený RVK je však nutno považovat za trvale probíhající proces, 
jehož kvalita závisí na trvalém zlepšování klíčových kontrolních ukazatelů a ročních 
vlastních posouzení společných podniků.  

40 Pokud jde o grantové platby ze 7. RP, společné podniky (s výjimkou společného 
podniku ECSEL) vykázaly na základě výsledků auditů ex post ke konci roku 2019 míry 

EU celkem
Správa 

společného 
podniku

Maximální 
spolufinancování 

společného podniku

Společné podniky 
spadající pod program 

Horizont 2020

Přijaté závazky 
společného podniku 
ke spolufinancování

Míra plnění 
programu

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 CS2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IIL 2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 FCH2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Celkem 5 476,8 78 %

Udělení grantů / podepsání grantových 
dohod

(k 31.12.2019)

Příspěvky EU
(podle zakládajících nařízení)
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zbytkových chyb nepřesahující 2% míru významnosti. Co se týče společného podniku 
ECSEL, významné rozdíly v metodikách a postupech používaných vnitrostátními orgány 
příslušnými pro financování v účastnících se členských státech neumožňují společnému 
podniku vypočítat jedinou míru zbytkových chyb pro platby 7. RP. Míra zbytkových 
chyb stanovená GŘ RTD pro celý 7. RP však ke konci roku 2019 činila 3,52 %. Vzhledem 
k nízkému procentu plateb ze 7. RP v roce 2019 (přibližně 11%) se však výsledná míra 
zbytkových chyb pro všechny operační platby společného podniku ECSEL v roce 2019 
považuje za míru pod prahem významnosti (materiality). 

41 Pokud jde o grantové platby programu Horizont 2020, všechny společné podniky 
provádějící projekty programu Horizont 2020 vykázaly na základě výsledků auditů 
provedených útvarem interního auditu Komise (IAS) ex post na konci roku 2019 míru 
zbytkových chyb nepřesahující 2% práh významnosti. 

Náš audit vzorku grantových plateb z roku 2019 u příjemců potvrdil 
výsledky auditů ex post u vykázaných osobních nákladů 

42 V letech 2018 a 2019 provedl EÚD přezkum na základě vzorku auditů ex post 
provedených IAS a jím najatými externími auditory. Tyto přezkumy odhalily metodické 
rozdíly a nedostatky v kvalitě auditu, popsané v kapitole 5 výroční zprávy EÚD za roky 
2018 a 20197, které vedly k významnému podhodnocení míry chyb u plateb 
z programu Horizont 2020. Míra zbytkových chyb vykázaná sedmi společnými podniky 
programu Horizont 2020 v jejich výročních zprávách o činnosti navíc není přímo 
srovnatelná s mírou chyb u výdajů Komise na výzkum uvedenou ve výroční zprávě EÚD 
za rok 20198. 

43 Naši koncepci auditu společných podniků pro rok 2019 jsme proto upravili a 
doplnili jsme jistotu odvozenou z auditů ex post podrobným auditem u příjemců 

                                                      
7 Viz výroční zpráva EÚD za rok 2018, kapitola 5 (body 5.31–5.34) a výroční zpráva EÚD za rok 

2019, kapitola 4 (body 4.28 a 4.29), kde se uvádí, že na rozdíl od metody výpočtu EÚD se 
reprezentativní procentní chyba IAS pro každou kontrolovanou operaci programu Horizont 
2020 vypočítává na základě celkové částky výkazu nákladů, nikoliv na základě nákladových 
položek ve vzorku vybraném pro účely podrobné kontroly a opakovaného provedení 
kontroly. 

8 Na rozdíl od míry chyb vypočítané EÚD zahrnuje míra zbytkových chyb vypočtená 
společnými podniky (na základě výsledků auditů ex post a podle vzorce strategie IAS pro 
audit programu Horizont 2020 ex post) opravu všech chyb zjištěných v kontrolovaných 
platbách, jakož i opravy systémových chyb v nekontrolovaných platbách auditovaných 
příjemců (tzv. „rozšíření“).  
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(testování detailních údajů) provedeným na vzorku platebních operací společného 
podniku. Tyto operace byly vybrány náhodně (výběr vzorku podle peněžních jednotek) 
ze základního souboru všech průběžných a konečných grantových plateb provedených 
v roce 2019 sedmi společnými podniky, které realizují projekty 7. RP a programu 
Horizont 2020. Naše podrobné audity potvrdily systémové chyby související 
s vykazováním osobních nákladů, které byly rovněž zjištěny a vykázány auditory 
provádějícími audity ex post. 

Nedostatky F4E v oblasti zadávacích řízení, lidských zdrojů a řízení 
projektů ohrožují jeho operační účinnost 

44 Náš audit souladu zadávacích řízení společného podniku F4E na zakázky vysoké 
hodnoty odhalil nedostatky v procesu plánování a hodnocení zadávání veřejných 
zakázek, které mohly odradit potenciální dodavatele od podání nabídky v zadávacím 
řízení.  

45 V rámci osmého ročního posouzení společného podniku F4E zjistil panel 
odborníků několik problémů a rizik na úrovni vyššího vedení a v oblasti podnikové 
kultury. Dále zaznamenal, že F4E v rostoucí míře využívá smluvní nebo interně 
zajištěné zdroje, aby překonal omezení plánu pracovních míst pro statutární 
zaměstnance, a to i u pozic považovaných za klíčové. V roce 2019 čítaly tyto zdroje 
přibližně 289 osob (62 %) na pozicích statutárních zaměstnanců stanovených v plánu 
pracovních míst. 

46 V roce 2019 ad hoc ustavená pracovní skupina jmenovaná správní radou 
společného podniku F4E přezkoumala systém společného podniku pro vykazování a 
podávání zpráv a navrhla zavedení systému řízení získané hodnoty (EVM)9, což správní 
rada F4E schválila. 
Navrhovaný systém řízení získané hodnoty však nezohledňuje všechna doporučení 
nezávislých odborníků a neposkytuje jasné informace o tom, jakého technického 
pokroku bylo dosud dosaženo a s jakými náklady se tak stalo vzhledem k celkovým 
realizačním závazkům společného podniku F4E k projektu ITER. 

                                                      
9 EVM pomáhá projektovým manažerům měřit výkonnost projektu. Jde o proces 

systematického monitorování projektu, při němž se zjišťují odchylky srovnáním provedené a 
plánované práce na projektu. Používá se ke kontrole nákladů a harmonogramu a k zajištění 
kvantitativních údajů jako vstupu pro rozhodování o projektu. Výchozí rozvrh projektu je 
zásadní složkou EVM a funguje jako referenční bod pro všech činnosti týkající se EVM. 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předchozích let 

47 Ve většině případů přijaly společné podniky v návaznosti na připomínky uvedené 
v našich specifických výročních zprávách z předchozích let nápravná opatření. 
Z obrázku 7 vyplývá, že z 26 připomínek, které nebyly na konci roku 2018 vyřešeny, 
byla k 20 připomínkám (77 %) v roce 2019 přijata nápravná opatření směřující k jejich 
uzavření, zatímco na řešení šesti (23 %) připomínek se na konci roku 2019 stále 
pracovalo10. Další podrobnosti naleznete v přílohách kapitoly 3 plného znění zprávy. 

Obrázek 7 – Opatření společných podniků v reakci na připomínky 
z předchozích let 

 
Zdroj: EÚD. 

 

                                                      
10 Pozn.: u CS, IIL, FCH a F4E byly všechny připomínky z předchozích let uzavřeny díky 

nápravným opatřením společných podniků přijatým v průběhu auditu v roce 2019. 

Dokončeno
77 %

Probíhá
23 %

Dokončeno Probíhá
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Další audity a přezkumy související se 
společnými podniky 
48 Kromě výroční auditní zprávy o ročních účetních závěrkách společných podniků 
jsme v průběhu roku 2019 rovněž vydali řadu zvláštních zpráv a přezkumů, které se 
týkají společných podniků (viz obrázek 8). 
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Obrázek 8 – Výsledky auditů z jiných nedávno zveřejněných publikací EÚD, které souvisejí se společnými podniky 

 
Zdroj: EÚD. 

Zvláštní zpráva EÚD č. 11/2019: 
Předpisy EU upravující modernizaci 
uspořádání letového provozu mají přidanou 
hodnotu, avšak financování bylo z velké části 
zbytečné – SESAR – zavedení

V roce 2005 zahájila EU program s názvem SESAR, jehož cílem 
je sjednotit a modernizovat systémy a postupy uspořádání 
letového provozu (ATM) v Evropě. Tyto systémy se tradičně 
vyvíjí na národní úrovni. EU na projekt SESAR vyčlenila na 
období 2005 až 2020 celkovou částku 3,8 miliardy EUR, z níž 
bylo na podporu těchto systémů a postupů určeno 2,5 
miliardy EUR.

Při tomto auditu jsme prověřovali intervenci EU v zaváděcí 
fázi projektu SESAR, který je technologickým pilířem iniciativy 
EU jednotné evropské nebe (SES). Dospěli jsme k závěru, že 
regulační zásah EU v podobě společných projektů má 
přidanou hodnotu. Zjistili jsme však také, že financování z EU 
na podporu modernizace ATM bylo z velké části zbytečné a že 
v řízení tohoto financování jsou některé nedostatky. Evropské 
komisi jsme rovněž předložili řadu doporučení, která jí mají 
pomoci její podporu modernizace uspořádání letového 
provozu zlepšit.

Podrobné informace o závěrech auditu, souvisejících 
doporučeních a odpověď kontrolovaného subjektu 
naleznete na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.

Informační dokument 2019: 
Podpora EU pro skladování energie – výzvy, 
jež je třeba řešit

Tento informační dokument popisuje a analyzuje činnost EU 
v oblasti technologie skladování energie, které umožňují 
pružně reagovat na nerovnováhy zapříčiněné zvýšeným 
podílem variabilních obnovitelných zdrojů energie, jako je 
sluneční nebo větrná energie, v elektroenergetické soustavě. 
Zaměřili jsme se na investice financované z rozpočtu EU a 
upozornili jsme na sedm hlavních výzev, s nimiž se podpora 
EU určená na vývoj a zavádění technologií pro skladování 
energie potýká.

Komise si je vědoma významu účinného výzkumu a vývoje pro 
urychlení transformace energetického systému EU a uvedení 
nových slibných nízkouhlíkových technologií na trh. Od roku 
2014 do října 2018 bylo z projektu Horizont 2020, který je 
hlavním výzkumným programem Komise, přiděleno na 
projekty síťového skladování energie nebo nízkouhlíkové 
mobility 1,34 miliardy EUR.  Zjistili jsme, že Komise přijala 
opatření, aby program Horizont 2020 zjednodušila, stále však 
zbývá prostor pro další snížení složitosti financování výzkumu 
Evropskou unií a větší zapojení inovativních společností. 
Existuje rovněž riziko, že EU dostatečně nepodporovala 
zavádění inovativních řešení pro skladování energie.

Podrobné informace o závěrech auditu, souvisejících 
doporučeních a odpověď kontrolovaného subjektu 
naleznete na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.

Zvláštní zpráva EÚD č. 2/2020: 
Nástroj pro malé a střední podniky v akci: 
účinný a inovační program čelící výzvám

Nástroj pro malé a střední podniky byl zřízen na základě 
rámcového programu pro výzkum Horizont 2020 a slouží 
k podpoře inovací v malých a středních podnicích. Jeho cílem 
je rozvinout a využívat potenciál malých a středních podniků 
zaplněním mezery ve financování vysoce rizikových projektů 
v raném stadiu a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru. Je zaměřen na inovační malé 
a střední podniky v EU a 16 přidružených zemích. Nástroj, 
jehož rozpočet na období 2014–2020 činí 3 miliardy EUR, 
poskytuje granty společnostem s vysokým potenciálem.

Zkoumali jsme, zda se zaměřuje na správný typ malých a 
středních podniků, zda dosáhl širokého zeměpisného pokrytí, 
zda byl proces výběru účinný a zda Komise nástroj vhodně 
monitorovala.

Zjistili jsme, že nástroj pro malé a střední podniky tyto 
podniky účinně podporuje při rozvoji jejich inovačních 
projektů, identifikovali jsme však riziko, že z nástroje se budou 
financovat některé malé a střední podniky, které mohly 
financování nalézt na trhu, že účast v nástroji se mezi zeměmi 
zřetelně liší a že opětovné předkládání neúspěšných návrhů 
rostoucí měrou zatěžuje zdroje určené na řízení a hodnocení, 
aniž přináší přidanou hodnotu.

Podrobné informace o závěrech auditu, souvisejících 
doporučeních a odpověď kontrolovaného subjektu 
naleznete na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
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