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Kapitola 1
Společné podniky EU a audit EÚD

5

Úvod
1.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor finančních prostředků EU1. V této

funkci vystupujeme jako nezávislý ochránce finančních zájmů všech občanů EU tím, že
pomáháme zdokonalovat finanční řízení EU. Další informace o naší činnosti lze nalézt
v naší výroční zprávě o činnosti, výročních zprávách o plnění rozpočtu EU, zvláštních
zprávách, přezkumech a stanoviscích k návrhům nových či aktualizovaných právních
předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro finanční řízení.

1.2. V rámci tohoto mandátu prověřujeme roční účetní závěrky a související

operace společných podniků EU (dále také jen „společné podniky“ nebo „SP“), které
jsou partnerstvími soukromého a veřejného sektoru a byly zřízeny v souladu
s článkem 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v případě společného
podniku pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) článků 45 až 51 Smlouvy o založení
Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva o Euratomu).

1.3. V této zprávě předkládáme výsledky našeho auditu společných podniků za
rozpočtový rok 2021. Zpráva je rozčleněna takto:
o

v kapitole 1 se popisují společné podniky, včetně vývoje po roce 2021, a povaha
našeho auditu,

o

v kapitole 2 se předkládají celkové výsledky auditu a analýza situace v oblasti
lidských zdrojů ve společných podnicích,

o

kapitola 3 obsahuje prohlášení o věrohodnosti ke každému z devíti společných
podniků s našimi výroky o spolehlivosti jejich ročních účetních závěrek a o legalitě
a správnosti souvisejících příjmů a plateb a dále skutečnosti a připomínky, jež tyto
výroky nezpochybňují.

1.4. Náš audit společných podniků za rozpočtový rok končící dnem

31. prosince 2021 potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. V prohlášeních
o věrohodnosti vydaných pro každý společný podnik jsme předložili:
o

výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o spolehlivosti účetních závěrek devíti
společných podniků,

1

Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 1.
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o

výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o legalitě a správnosti operací, na nichž
se zakládají účetní závěrky devíti společných podniků.

1.5. Nicméně v odstavcích obsahujících jiné skutečností a odstavcích obsahujících
zdůraznění skutečností upozorňujeme na oblasti důležité pro čtenáře a zabýváme se
oblastmi, které je třeba zlepšit, aniž zpochybňujeme příslušné výroky auditora.
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Společné podniky EU
1.6. Společné podniky jsou partnerství Komise a průmyslu a v určitých případech

jsou do nich zapojeny také výzkumné nebo mezivládní organizace a zúčastněné státy.
Hlavním posláním společných podniků je podporovat přeměnu vědeckých poznatků na
obchodovatelné průlomové inovace v rámci strategické vize, kterou sdílejí partneři
z průmyslu i výzkumu. Společné podniky by měly také reagovat na evropské sociální
výzvy, kterými se v současné době průmysl dostatečně nezabývá.

Společné podniky fungují v rámci víceletých programů EU pro
výzkum a inovace
Vývoj fungování společných podniků v rámci programů EU pro výzkum a
inovace

1.7. V programech pro výzkum a inovace víceletého finančního rámce (VFR) mají

společné podniky vlastní samostatnou subjektivitu a přijímají vlastní program výzkumu
a inovací ve své strategické oblasti výzkumu a provádějí jej prostřednictvím výzev
k podávání návrhů nebo veřejných zakázek.

1.8. Obrázek 1.1 níže ukazuje vývoj společných podniků od založení prvních šesti

v sedmém rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP) víceletého
finančního rámce na období 2007–2013, v programu Horizont 2020 víceletého
finančního rámce na období 2014–2020 a v programech Horizont Evropa a Digitální
Evropa víceletého finančního rámce na období 2021–2027.
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Obrázek 1.1 – Vývoj společných podniků EU
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Zdroj: EÚD na základě nařízení Rady, kterými se zřizují společné podniky.

1.9. Společné podniky působící ve VFR na období 2021–2027 provádí specifický

program výzkumu a inovací v oblastech dopravy, energetiky, zdravotnictví, průmyslu
založeného na biotechnologiích, elektronických součástí, superpočítání a síťových
systémů. Byly nově zřízeny na základě níže uvedených nařízení Rady.

1.10. V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní akt, kterým se na období do

31. prosince 2031 zřizuje devět společných podniků, které budou provádět opatření
v rámci programu Horizont Evropa, což je víceletý program pro výzkum a inovace
v rámci VFR na období 2021–2027 2. Obecným cílem společných podniků v rámci
programu Horizont Evropa je více se zaměřovat na plnění cílů a mít ambicióznější
partnerství s příslušnými průmyslovými odvětvími, než jak tomu bylo v předchozích
programech. Sedm společných podniků, které již působí v rámci programu Horizont
2

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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2020 (SESAR, ECSEL, IMI 2, Clean Sky 2, FCH 2, Shift2Rail a BBI), pokračuje v rámci
programu Horizont Evropa jako nové právní subjekty s novými jmény a pozměněnou
působností, přičemž dva společné podniky byly zřízeny nově: společný podnik pro
inteligentní sítě a služby (SNS) a společný podnik v oblasti globálního zdraví (GH), který
je nástupcem Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních.

1.11. V květnu 2021 bylo samostatným nařízením zřízeno Evropské centrum

kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) 3. Audit tří nových společných
podniků (SNS, GH a ECCC) však poprvé proběhne až poté, co získají finanční
samostatnost, což se předpokládá v roce 2023.

1.12. V červenci 2021 přijala Rada nové zakládající nařízení společného podniku

pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) 4 podle nového VFR na
období 2021–2027, které prodloužilo období jeho trvání do 31. prosince 2033.
EuroHPC obdrží dodatečné prostředky z programu Digitální Evropa ve výši přibližně
2 miliardy EUR a také z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) ve výši 200 milionů EUR,
z nichž se bude financovat pořizování, zavádění, modernizace a provozování
infrastruktury pro superpočítače a kvantové počítače.

1.13. V únoru 2022 navrhla Komise přeměnit společný podnik pro klíčové digitální

technologie na budoucí společný podnik pro čipy. Ten bude mít dodatečnou pravomoc
provádět činnosti v rámci budování kapacit iniciativy Čipy pro Evropu ve VFR na období
2021–2027. V této souvislosti bude společný podnik z rozpočtu programu Digitální
Evropa podporovat vývoj inovačních polovodičových technologií nové generace a
posilovat výrobu čipů v EU 5.

3

Nařízení (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021, kterým se zřizuje Evropské průmyslové,
technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť
národních koordinačních center.

4

Nařízení Rady (EU) 2021/1173 ze dne 13. července 2021, kterým se zřizuje společný podnik
pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488.

5

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné
podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy,
COM(2022) 47 final ze dne 8.2.2022.
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Příspěvky na fungování společných podniků v rámci programů EU pro
výzkum a inovace

1.14. Na financování výzkumných a inovačních činností společných podniků se

podílejí všichni členové. Na jedné straně poskytuje Komise na spolufinancování
výzkumných a inovačních činností společných podniků hotovost z programů EU pro
výzkum a inovace. Na druhé straně poskytují soukromí členové z průmyslu a výzkumu
věcné příspěvky tím, že provádějí výzkumné a inovační činnosti společných podniků,
do nichž investují vlastní finanční a lidské zdroje, aktiva a technologie. Na činnosti
společných podniků někdy finančně přispívají také zúčastněné státy nebo mezivládní
organizace. Peněžní příspěvky na administrativní náklady společných podniků
poskytuje jak EU, tak její členové ze soukromého sektoru s výjimkou EuroHPC. Kromě
toho mohou právní subjekty nebo země, které mají zájem podporovat cíle společného
podniku v jeho výzkumné oblasti, požádat, aby se staly přidruženými členy nebo
přispívajícími partnery, a nikoli plnými členy.

1.15. Obrázek 1.2 znázorňuje příspěvky členů do společných podniků v minulém

VFR na období 2014–2020 a v současném VFR na období 2021–2027, jak jsou
stanoveny v příslušných zakládajících nařízeních, včetně přeměny společného podniku
KDT na společný podnik pro čipy, kterou navrhla Komise. Ve VFR na období 2021–2027
se nejvíce zvyšuje rozpočet EuroHPC a navrhovaného budoucího společného podniku
pro čipy. EuroHPC a KDT dostávají finanční příspěvky od zúčastněných států a bude je
dostávat i budoucí společný podnik pro čipy.
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Obrázek 1.2 – Příspěvky členů (včetně hotovostních) do společných
podniků v rámci programů EU pro výzkum a inovace (v mil. EUR) 6
Příspěvky členů společných podniků ve VFR 2021–2027
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1.16. Členové ze soukromého sektoru musí v zásadě poskytnout minimální objem
věcných příspěvků, pokud jde o tzv. věcné příspěvky na provozní činnosti a ve většině
případů tzv. věcné příspěvky na dodatečné činnosti. Další podrobnosti naleznete
v rámečku 2.1.

1.17. Jak je patrné z obrázku 1.3, ve VFR na období 2021–2027 zůstávají

hlavními finančními zdroji společných podniků na spolufinancování jejich výzkumných
a inovačních činností programy Horizont Evropa a Digitální Evropa s celkovým
rozpočtem 15,1 miliardy EUR. Společné podniky realizují 11,6 miliardy EUR, což
představuje přibližně 12 % celkového rozpočtu programu Horizont Evropa ve výši
95,5 miliardy EUR. Na druhé straně budou EuroHPC a navrhovaný budoucí společný
podnik pro čipy navíc v rámci programu Digitální Evropa provádět rozsáhlé projekty
v oblasti budování kapacit, zavádění technologií a investic související se strategií pro
jednotný digitální trh 7. EuroHPC a navrhovaný budoucí společný podnik pro čipy obdrží
na provádění těchto činností finanční prostředky EU z programu Digitální Evropa ve
výši 3,4 miliardy EUR, tj. 39 % celkových finančních prostředků programu ve výši
8,6 miliardy EUR.

1.18. Financování EU pro společné podniky ve výši 7,6 miliardy EUR v předchozím

VFR na období 2014–2020 (Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy) by mělo díky
6

Obrázek 1.2 znázorňuje částky stanovené v jednotném základním aktu, včetně změny
spočívající v přeměně společného podniku KDT na budoucí společný podnik pro čipy, kterou
navrhla Komise. V době vydání zprávy nebyla tato změna ještě schválena.

7

Nařízení (EU) 2021/694ze dne 29. dubna 2021, kterým se zavádí program Digitální Evropa.
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pákovému efektu přinést 12,2 miliardy EUR (tj. 161 %) na provedení výzkumných a
inovačních projektů v hodnotě přibližně 19,8 miliardy EUR v oblastech přidělených
společným podnikům, včetně přímých příspěvků zúčastněných států a mezinárodních
organizací (viz tabulka 2.1). Financování EU pro společné podniky ve výši
15,1 miliardy EUR v novém VFR na období 2021–2027 (Horizont Evropa a Digitální
Evropa) by mělo díky pákovému efektu přinést 19,1 miliardy EUR (tj. 126 %) na
provedení výzkumných a inovačních projektů v hodnotě přibližně 34,2 miliardy EUR
v oblastech přidělených společným podnikům, včetně přímých příspěvků zúčastněných
států a mezinárodních organizací (viz obrázek 1.3). Relativní pokles pákového efektu
lze vysvětlit především vystoupením Spojeného království z EU.

Obrázek 1.3 – Celkové příspěvky do společných podniků a příspěvky
ostatních členů získané díky pákovému efektu8
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Zdroj: EÚD.

Správní modely společných podniků fungujících v rámci programů EU pro
výzkum a inovace

1.19. Aby byla zajištěna úzká spolupráce a koordinace s příslušnými partnery a

zúčastněnými stranami, mají společné podniky rozsáhlou správní strukturu, jejíž
součástí jsou obvykle správní rada, vědecký poradní orgán, skupinu zástupců států a
skupiny zúčastněných stran působící ve výzkumné oblasti společného podniku.

1.20. Všechny společné podniky mají stejnou právní strukturu, nicméně každý má
zároveň své specifické rysy a zabývá se inovacemi a výzkumem v různých odvětvích
8

Obrázek 1.2 znázorňuje částky stanovené v jednotném základním aktu, včetně změny
spočívající v přeměně společného podniku KDT na budoucí společný podnik pro čipy, kterou
navrhla Komise. V době vydání zprávy nebyla tato změna ještě schválena.
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zaměřených na různé trhy. Většina společných podniků funguje na základě
dvoustranného modelu, v němž jsou Komise a soukromí členové z daného
průmyslového odvětví a z výzkumu zastoupeni ve správní radě společného podniku a
podílejí se na jeho činnosti (CA, IHI, CH, CBE, SNS a EU-Rail). Čtyři společné podniky se
řídí trojstranným modelem, v němž jsou rovněž zastoupeny ve správní radě a přispívají
k činnostem společného podniku zúčastněné státy (KDT a EuroHPC) nebo přední
mezivládní organizace působící v jejich specifické oblasti (SESAR a GH).

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné
syntézy

1.21. Dohoda o Mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER)

vstoupila v platnost dne 24. října 2007 a k tomuto datu oficiálně vznikla Mezinárodní
organizace energie z jaderné syntézy ITER (organizace ITER). Organizace ITER
zodpovídá za provádění projektu ITER a sídlí ve Francii v Saint-Paul-lès-Durance; hlavní
zařízení pro jadernou syntézu se budují v Cadarache (Francie).

1.22. Projektu se účastní sedm globálních partnerů: EU, zastoupená Evropským

společenstvím pro atomovou energii (Euratom)9, Spojené státy, Rusko, Japonsko, Čína,
Jižní Korea a Indie. Největší část nákladů na výstavbu (45,4 %) hradí EU 10. Podíl
ostatních členů ITER je přibližně 9,1 % nákladů na jednoho člena. Rozdělení nákladů se
změní v provozní fázi testování jaderné syntézy, kdy EU pokryje 34 % provozních
nákladů 11. EU předpokládá, že celkové náklady na splnění jejích závazků z dohody
o ITER a na související činnosti do roku 2035 budou činit 18,2 miliardy EUR
(v současných hodnotách) 12.

1.23. Členové organizace ITER přispívají na projekt prostřednictvím svých domácích
agentur především tím, že organizaci ITER přímo dodávají komponenty, vybavení,
9

Členy Euratomu jsou členské státy EU a do roku 2020 Švýcarsko a Spojené království jako
přidružené země.

10

Členské státy EU a do roku 2020 přidružené státy Švýcarsko a Spojené království.

11

Dokumenty ITER Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation
and Decommissioning and Form of Party Contributions (Odhady hodnoty pro fáze
konstrukce, provozu, deaktivace ITER a fázi vyřazení ITER z provozu a podoba příspěvků od
stran) a Cost Sharing for all Phases of the ITER Project (Sdílení nákladů v jednotlivých fázích
projektu ITER).

12

Odhady jsou založeny na sdělení Komise COM(2017) 319 a souvisejícím pracovním
dokumentu útvarů SWD(2017) 232, tabulka 4.
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materiály, budovy a služby (věcné příspěvky). Na druhé straně poskytují do rozpočtu
organizace ITER rovněž finanční příspěvky (hotovostní příspěvky). Členové ITER jsou
společně odpovědní za výrobu klíčových komponentů reaktoru a výrobní úkoly spojené
s věcnými příspěvky byly rozděleny jednak na základě zájmu a jednak na základě
technických a odvětvových kapacit jednotlivých členů 13.

1.24. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

byl založen v dubnu 2007 na období 35 let jako interní agentura EU. Jedním z hlavních
úkolů F4E je spravovat příspěvek Evropy na projekt ITER. Koordinuje činnosti a realizuje
nezbytná zadávací řízení v rámci přípravy na výstavbu demonstračního reaktoru a
zařízení pro jadernou syntézu. F4E financuje převážně Euratom (přibližně 80 %) a
Francie (přibližně 20 %), která je hostitelským státem ITER.

1.25. Celkový rozpočet Euratomu potřebný na financování evropské části

provádění projektu ITER a souvisejících činností prostřednictvím podniku F4E dosáhne
podle současného odhadu Komise do roku 2035 přibližně 15 miliard EUR (v současných
hodnotách). Další 3,2 miliardy EUR má poskytnout hostitelský stát ITER (Francie) a
členské státy Euratomu (včetně do roku 2020 Švýcarska a Spojeného království) 14.

1.26. Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z EU a Euratomu. Dne

30. prosince 2020 byla uzavřena dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU (Euratom) a
Spojeným královstvím. Dohoda stanoví, že Spojené království se účastní programů EU,
které jsou uvedeny v protokolu I, včetně programu Euratomu pro výzkum a odbornou
přípravu a činností projektu ITER společného podniku F4E, a přispívá na ně. Jelikož však
strany protokol nebyly schopny uzavřít, Spojené království stále není k programu
Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu a k činnostem projektu ITER společného
podniku F4E přidruženo. Spojené království proto v současné době není členem F4E.

Rozpočet na platby a lidské zdroje společných podniků
v rozpočtovém roce 2021

1.27. V roce 2021 dosáhl celkový rozpočet všech společných podniků na platby

1,7 miliardy EUR (2020: 2,3 miliardy EUR), z toho rozpočet F4E na platby činil
0,8 miliardy EUR (2020: 0,8 miliardy EUR). Snížení rozpočtu na platby v roce 2021 lze
vysvětlit tím, že společné podniky v roce 2021 čerpaly nevyužité prostředky na platby
13

ITER.org.

14

Odhady jsou založeny na sdělení Komise COM(2017) 319 a souvisejícím pracovním
dokumentu útvarů SWD(2017) 232, tabulka 4.
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z předchozích let přenesené do roku 2021 na dokončení úkolů programu Horizont 2020
a dosud neobdržely rozpočet na platby předběžného financování projektů v rámci
programu nového VFR. Tabulka 1.1 podává přehled inovačních a výzkumných oblastí
jednotlivých společných podniků, jejich rozpočtu na platby a lidských zdrojů na
rozpočtový rok 2021.

Tabulka 1.1 – Rozpočet na platby a lidské zdroje společných podniků
v roce 2021
Společný podnik

Oblast výzkumu

Celkový počet
Celkový počet
Konečný
zaměstnanců
Konečný
zaměstnanců
rozpočet
ke konci r. 2020
rozpočet
ke konci r. 2021
na r. 2020
(dočasní a smluvní
na r. 2021
(dočasní a smluvní
(v mil. EUR) zaměstnanci, vyslaní (v mil. EUR) zaměstnanci, vyslaní
národní odborníci)
národní odborníci)

Program
pro výzkum
s platbami
v roce 2021

Mateřské GŘ

SESAR

SP pro výzkum uspořádání letového
Uspořádání letového provozu
provozu jednotného evropského nebe

44,6

37

119,5

38

Horizont 2020, CEF (1)

GŘ MOVE

CA

SP pro čisté letectví

89,3

42

356,6

43

Horizont 2020

GŘ RTD

IHI

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví Inovativní zdravotnictví

207,1

50

241,6

53

7. RP, Horizont 2020

GŘ RTD

CH 2

SP pro čistý vodík

Palivové články a vodík

50

27

101,3

29

7. RP, Horizont 2020

GŘ RTD

KDT

Klíčové digitální technologie

Elektronické součásti a systémy

155,8

29

212,5

29

7. RP, Horizont 2020

GŘ CNECT

CBE

SP pro evropské oběhové
biohospodářství

Oběhový průmysl založený
na biotechnologiích

127,2

22

191,2

23

Horizont 2020

GŘ RTD

EU-Rail

SP pro evropské železnice

Ekologická letadla

Evropská železniční doprava

42,7

19

75,8

24

Horizont 2020

GŘ MOVE

SP pro evropskou vysoce výkonnou
EuroHPC
výpočetní techniku

Superpočítače a zpracování dat
velkého objemu

207,5

15

181,5

11

Horizont 2020, CEF (1)

GŘ CNECT

F4E

Rozvoj a demonstrace energie
z jaderné syntézy

764,6

441

816,4

435

Euratom

GŘ ENER

Fusion for Energy (ITER)

(1) Ve VFR na období 2013–2020 obdržel EuroHPC 100 milionů EUR z fondu CEF a SESAR přibližně 10 milionů EUR.

Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků.

1.28. Na konci roku 2021 společné podniky působící v rámci programů EU pro

výzkum a inovace zaměstnávaly 234 pracovníků (dočasných a smluvních zaměstnanců)
a osm vyslaných národních odborníků (2020: 250 zaměstnanců). F4E zaměstnával
439 zaměstnanců (úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců) a dva vyslané
národní odborníky (2020: 435 zaměstnanců).

16

Všechny společné podniky mají obdobné mechanismy pro
rozpočet a udílení absolutoria

1.29. Za rozpočtové postupy a postup udílení absolutoria společných podniků

odpovídá Evropský parlament a Rada. Časová osa postupu udělování absolutoria je
uvedena na obrázku 1.4.

Obrázek 1.4 – Každoroční postup udílení absolutoria
EÚD přijme
předběžné připomínky
týkající se společných
podniků

EÚD zašle svou výroční zprávu
o společných podnicích
včetně prohlášení
o věrohodnosti EP a Radě

Rada přijme svá doporučení
ohledně absolutoria
společných podniků
a zašle je EP

Do 1. června n+1

Do 15. listopadu n+1

Do poloviny února n+2

Do 1. března n+1

Do 1. července n+1

Společné podniky
předají svou
předběžnou účetní
závěrku EÚD

Společné podniky
přijmou svou konečnou
účetní závěrku

Zdroj: EÚD.

Od prosince n+1
do konce ledna n+2
Slyšení ředitelů společných
podniků před Výborem EP pro
rozpočtovou kontrolu (CONT) a
Rozpočtovým výborem Rady

Do konce března n+2
EP přijme na plenárním
zasedání zprávy
a rozhodne o tom,
zda udělit absolutorium či
jeho udělení odložit
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Náš audit
Ke každému společnému podniku vydáváme prohlášení
o věrohodnosti

1.30. V souladu s ustanoveními článku 287 SFEU jsme provedli audit:
a)

ročních účetních závěrek všech devíti společných podniků za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají.

1.31. Na základě výsledků našeho auditu předkládáme Evropskému parlamentu a

Radě za každý společný podnik jedno prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti
jeho roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka
zakládá. Prohlášení o věrohodnosti v příslušných a vhodných případech doplňujeme
významnými auditními zjištěními (viz kapitola 3), které nezpochybňují výroky auditora.

1.32. Podle čl. 70 odst. 6 a článku 71 finančního nařízení EU ověřují spolehlivost

účetních závěrek všech společných podniků nezávislé externí auditorské společnosti.
V souladu s mezinárodními auditorskými standardy jsme přezkoumali kvalitu práce
provedené těmito externími auditorskými společnostmi a získali jsme dostatečnou
jistotu, že se při formulování svých výroků o spolehlivosti ročních účetních závěrek
společných podniků za rok 2021 můžeme na jejich práci spolehnout.

Naše auditní koncepce je založena na hodnocení hlavních rizik

1.33. Naše audity se zaměřují na hlavní zjištěná rizika. Výroční audit ročních

účetních závěrek a souvisejících operací společných podniků za rok 2021 byl proveden
v návaznosti na naše hodnocení rizik, které je stručně popsáno níže.

Riziko z hlediska spolehlivosti účetních závěrek bylo nízké až střední

1.34. Celkově jsme riziko související se spolehlivostí ročních účetních závěrek

vyhodnotili jako nízké. Účetní závěrky společných podniků se sestavují na základě
účetních pravidel přijatých účetním Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných
účetních standardů pro veřejný sektor. V případě EuroHPC bylo riziko klasifikováno
jako střední vzhledem k tomu, že společný podnik dosud nezavedl postupy týkající se
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zachycení a správy aktiv a postupy pro vykazování, osvědčování a potvrzování platnosti
věcných příspěvků jeho členů.

Riziko z hlediska legality a správnosti příjmů bylo celkově nízké

1.35. Vzhledem k tomu, že příjmy společných podniků v roce 2021 sestávaly

především z finančních příspěvků z rozpočtu Komise na program Horizont 2020 a
Euratom, je riziko pro legalitu a správnost příjmů u všech společných podniků nízké. Jak
je stanoveno v nařízeních společných podniků, rozpočty a výsledné příjmy schvalují
rozpočtové orgány v průběhu ročního rozpočtového procesu.

Riziko z hlediska legality a správnosti administrativních výdajů bylo
celkově nízké

1.36. Platy a administrativní platby se skládají především z pravidelně prováděných

plateb. Kromě toho platy spravuje Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních
nároků, který kontrolujeme v rámci zvláštních posouzení jeho správních výdajů.
V posledních letech jsme ve výdajích na zaměstnance nezjistili žádné významné
(materiální) chyby. Riziko pro legalitu a správnost postupů pro najímání zaměstnanců
bylo obecně nízké, avšak v případě společného podniku, který během prvního roku
svého fungování najímá více zaměstnanců (EuroHPC), a společného podniku, u něhož
se v minulosti vyskytly nedostatky v přijímacích řízeních (F4E), bylo označeno za
střední.

Riziko z hlediska legality a správnosti operačních výdajů bylo celkově
střední

1.37. Riziko u průběžných a konečných grantových plateb bylo vyhodnoceno jako

střední, protože tyto platby vycházejí z výkazů nákladů příjemců, které jsou většinou
složité. U grantových plateb v rámci programu Horizont 2020 se navíc osvědčení
o finančních výkazech od příjemce vyžadují pouze u konečných plateb (zásada důvěry).
Osvědčení o finančních výkazech je věcná zpráva vypracovaná nezávislým auditorem
nebo úředníkem veřejné správy. Jejím účelem je umožnit Komisi nebo orgánu EU, který
uděluje granty, zkontrolovat, zda jsou náklady vykázané ve finančních výkazech
způsobilé. Vzhledem k tomu, že poslední výzva k podávání návrhů na činnosti
programu Horizont 2020 musela být vyhlášena do prosince 2020, nepředstavovaly
společné podniky v roce 2021 z hlediska udělování grantů žádné riziko. V případě
společného podniku EuroHPC, který v roce 2021 nadále vyhlašoval významné výzvy
k podávání návrhů, však bylo riziko vyhodnoceno jako střední.
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1.38. Riziko spojené s výdaji na zakázky a zadáváním veřejných zakázek bylo

u společných podniků provádějících výzkumné a inovační činnosti vzhledem
k omezenému počtu takových plateb vyhodnoceno jako nízké. U společných podniků
F4E a EuroHPC bylo riziko kvůli složitým zadávacím řízením na zakázky vysoké hodnoty
zvýšeno na střední.

Riziko z hlediska rozpočtového řízení bylo nízké až střední

1.39. V případě EuroHPC bylo riziko klasifikováno jako střední kvůli nedostatkům

zjištěným v procesu plánování a monitorování rozpočtu a složitosti a víceleté povaze
jeho smluv a grantových činností a v případě společného podniku F4E kvůli jeho
složitým zakázkám a zakázkám vysoké hodnoty. U všech ostatních společných podniků
bylo riziko vyhodnoceno jako nízké.

Další rizika

1.40. Současná pandemie COVID-19 ovlivnila naše činnosti, protože v mnoha

případech cestovní omezení a práce na dálku ve společných podnicích a u příjemců
nám znemožnily provést kontroly na místě, získat originální dokumenty a vést
pohovory s pracovníky kontrolovaných subjektů osobně. Většinu práce jsme proto
prováděli prostřednictvím dokumentárních prověrek a pohovorů na dálku. Přestože se
v případě, že neproběhnou kontroly na místě, může zvýšit zjišťovací riziko, důkazní
informace, které jsme od kontrolovaných subjektů obdrželi, nám umožnily audit
dokončit a vyvodit z něj smysluplné závěry.

Podezření z podvodu oznamujeme příslušným subjektům EU

1.41. Ve věcech souvisejících s podezřeními z podvodu a jinými nelegálními

činnostmi poškozujícími finanční zájmy EU spolupracujeme s Evropským úřadem pro
boj proti podvodům (OLAF) a ve věcech souvisejících s podezřeními z trestné činnosti
proti finančním zájmům EU spolupracujeme s Úřadem evropského veřejného žalobce
(EPPO). Úřadům OLAF a EPPO oznamujeme případná podezření, která se při naší
kontrolní činnosti objeví, ačkoli účelem našich auditů není přímo zjišťovat podvody.
Za rozpočtový rok 2021 jsme úřadům OLAF a EPPO oznámili jeden případ.
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Naše koncepce auditu grantových plateb

1.42. V letech 2018 a 2019 jsme přezkoumali vzorky auditů ex post zaměřených na

grantové platby společných podniků, které v Komisi provedl společný auditní útvar
GŘ RTD a jím najatí externí auditoři, a v letech 2020 a 2021 jsme provedli následné
kontroly. Jak je uvedeno v příslušné kapitole našich výročních zpráv 15, tyto přezkumy
odhalily přetrvávající nedostatky v kvalitě auditu a metodické rozdíly, které vedou
k podhodnocení míry chyb v programu Horizont 2020. Míra zbytkových chyb vykázaná
společnými podniky v jejich výročních zprávách o činnosti navíc není přímo srovnatelná
s mírou chyb ve výdajích Komise na výzkum, kterou jsme zveřejnili ve výroční zprávě za
rok 2020 16.

1.43. Pro účely auditu grantových plateb, které provedly společné podniky

provádějící projekty programu Horizont 2020 a 7. RP, jsme proto doplnili jistotu
odvozenou z auditů ex post podrobným auditem u příjemců (testování detailních
údajů) na vzorku 32 grantových plateb. Tyto operace byly vybrány náhodně (výběr
vzorku podle peněžních jednotek) ze základního souboru všech průběžných a
konečných grantových plateb provedených v roce 2021 těmito společnými podniky.

1.44. U každého společného podniku vycházel náš výrok o legalitě a správnosti

uskutečněných plateb ze zvláštních posouzení následujících kvantitativních složek:
a)

míry chyb jednotlivých společných podniků, stanovené na základě výsledků auditů
Komise ex post provedených u grantových plateb. Při tom se posuzovala
i správnost a úplnost výpočtů reprezentativní míry chyb a míry zbytkových chyb;

15

Viz výroční zpráva EÚD za rok 2018, kapitola 5 (body 5.31–5.34), výroční zpráva EÚD za
rok 2019, kapitola 4 (body 4.28 a 4.29) a výroční zpráva EÚD za rok 2020, kapitola 4
(body 4.23–4.30), kde se uvádí, že na rozdíl od metody výpočtu EÚD se reprezentativní míra
chyb stanovená společným auditním útvarem pro každou kontrolovanou operaci programu
Horizont 2020 počítá na základě celkové částky uvedené ve výkazu nákladů, nikoliv na
základě nákladových položek, které byly vybrány do vzorku pro podrobný audit a
opakované provedení auditu.
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Na rozdíl od míry chyb vypočítané EÚD zahrnuje míra zbytkových chyb vypočtená
společnými podniky (na základě výsledků auditů ex post a podle vzorce uvedeného ve
strategii společného auditního útvaru pro audit programu Horizont 2020 ex post) opravu
všech chyb zjištěných v kontrolovaných platbách a opravy systémových chyb
v nekontrolovaných platbách kontrolovaných příjemců (tzv. „rozšíření“).

21
b)

společné míry chyb vycházející z výsledků našeho testování detailních údajů
u grantových plateb;

c)

zjištění souvisejících s operacemi konkrétního společného podniku v rámci našeho
testování detailních údajů.

22

Kapitola 2
Přehled výsledků auditu

23

Úvod
2.1. V této kapitole se předkládá přehled výsledků z našeho výročního auditu

společných podniků za rozpočtový rok 2021, včetně kontroly horizontálního tématu
souvisejícího s lidskými zdroji a rovněž další kontrolní práce u všech společných
podniků, kterou jsme provedli během téhož roku. Na základě naší kontrolní činnosti
navrhujeme, aby společné podniky přijaly několik opatření.
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Na základě výročního auditu za rok
2021 jsme o všech společných
podnicích vyjádřili čistý výrok auditora
2.2. Náš audit účetních závěrek společných podniků za rozpočtový rok 2021 a

operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají, celkově stejně jako v předchozích
letech neodhalil žádné závažné problémy.

Tzv. čistý výrok auditora o spolehlivosti účetních závěrek všech
společných podniků

2.3. O ročních účetních závěrkách všech společných podniků jsme vydali výrok

auditora bez výhrad (tzv. čistý výrok). Podle našeho názoru tyto účetní závěrky
zobrazují věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci
společných podniků k 31. prosinci 2021 a výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za
daný rok v souladu s ustanoveními příslušných finančních nařízení a účetních pravidel,
která přijal účetní Komise.

Zdůraznění skutečnosti v souvislosti s příspěvkem EU na projekt ITER

2.4. F4E provádí odhad celkových nákladů na splnění svých závazků v souvislosti

s realizací projektu ITER, které v roce 2021 stanovil na 18,3 miliardy EUR (v hodnotách
roku 2021). V odstavci obsahujícím zdůraznění skutečnosti upozorňujeme na
skutečnost, že jakékoliv změny v klíčových předpokladech týkajících se odhadu a
rizikové expozice 17 by mohly vést k výraznému zvýšení nákladů nebo k dalším
zpožděním při provádění projektu ITER 18. Na lhůty projektu ITER a jeho náklady mohou
mít významný dopad tyto události: nový výchozí rozvrh projektu ITER plánovaný na
první polovinu roku 2023, který zohlední dopad pandemie COVID-19, pozdní dodání
komponentů, sankce proti Rusku (které je členem projektu ITER), probíhající

17

Riziková expozice je odhadovanou hodnotou dopadu rizika (rizik) vynásobenou
pravděpodobností rizika spojeného s danou činností.

18

Zdůraznění skutečnosti se používá pro upozornění na skutečnost, která sice není v účetní
závěrce významně (materiálně) zkreslena, ale je natolik důležitá, že je pro pochopení účetní
závěrky jejím uživatelem zásadní.
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schvalování montáže komponentů tokamaku francouzským úřadem pro jadernou
bezpečnost a předpokládaná revize odhadů nákladů na komplex horké komory.

Informace týkající se útočné války proti Ukrajině zveřejněné společnými
podniky

2.5. V souladu s účetním pravidlem Komise č. 19 o událostech, k nimž došlo po datu
vykázání, je invaze na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, pro účely roční účetní
závěrky za rok 2021 událostí nevyžadující úpravu. Podle roční účetní závěrky všech
společných podniků nelze na základě skutečností a okolností v době sestavení těchto
finančních výkazů, zejména na základě vyvíjející se situace, finanční dopad ruské
útočné války proti Ukrajině na společné podniky spolehlivě odhadnout.

2.6. Upozorňujeme však na skutečnost, že Rusko je členem organizace ITER se

závazkem dodat na místo montáže ITER ve Francii (Cadarache) několik komponentů
projektů ITER a poskytnout roční příspěvky do organizace ITER. Tato skutečnost tedy
pro projekt ITER představuje riziko zpoždění a zvýšených nákladů.

Tzv. čistý výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se
zakládají účetní závěrky všech společných podniků

2.7. Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad (tzv. čistý

výrok) o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládají účetní závěrky za rozpočtový
rok 2021. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných (materiálních)
ohledech legální a správné.

Tzv. čistý výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se
zakládají účetní závěrky všech společných podniků

2.8. Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad (tzv. čistý

výrok) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají účetní závěrky za rozpočtový
rok 2020. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných (materiálních)
ohledech legální a správné.

2.9. Obrázek 2.1 znázorňuje vývoj našich ročních výroků auditora o účetních
závěrkách, příjmech a platbách společných podniků v období 2019–2021.
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Obrázek 2.1 – Vývoj výroků EÚD o společných podnicích v letech
2019–2021
Platby
Příjmy
Účetní závěrka

2019

2020

2021
Výrok auditora
Bez výhrad (tzv. čistý výrok)
S výhradou
Záporný

Zdroj: EÚD.
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Naše připomínky se zaměřují na
několik oblastí, které je potřeba zlepšit
2.10. Aniž bychom zpochybňovali své výroky, vyjádřili jsme také různé připomínky

k důležitým skutečnostem, které je třeba zlepšit, především v oblasti legality a
správnosti operací, rozpočtového a finančního řízení, věcných příspěvků ostatních
členů, řídicího a kontrolního systému pro platby a lidských zdrojů. Shrnutí těchto
připomínek, které jsou podrobně popsány v kapitole 3, je uvedeno níže.

Nezohlednění příspěvků společných podniků jako
zaměstnavatele do důchodového systému EU

2.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy19. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společné podniky (a jejich
předchůdci) tyto příspěvky dosud neodvedly.

2.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž společným podnikům sděluje své

stanovisko k výše uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení
individuálních nároků měl vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného
podniku do důchodového systému EU. Výpočet je vyjádřen jako procento příjmů bez
dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 20. Za příjmy bez dotace EU se považují také peněžní
příspěvky od zúčastněných států, které nejsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu
EU. Metoda, podle níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do
rozpočtu EU jako příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech

19

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

20

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.
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zohledňuje pouze příslušná ustanovení služebního řádu 21. Avšak jednotný základní
akt 22 stanoví, že administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným
dílem mezi EU a ostatní členy společného podniku, podle příslušných ustanovení
stanov EuroHPC23 EU hradí 100 % administrativních nákladů společného podniku a
podle příslušných ustanovení stanov F4E 24 roční členské příspěvky na administrativní
náklady F4E (administrativní příjmy) nepřekročí 10 % těchto nákladů. Souběh těchto
různých právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o příspěvek zaměstnavatele
poskytovaný společnými podniky, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním
dopadem.

Opatření 1
Společné podniky by měly v souladu s čl. 83a odst. 2 služebního řádu hradit svoji
část příspěvku zaměstnavatele do důchodového systému EU, když Komise oznámí
roční výpočet.
V tomto ohledu by měly společné podniky spolu s Komisí usilovat o další sblížení
ustanovení služebního řádu a jednotlivých zakládacích nařízení společných
podniků, která upravují příspěvek zaměstnavatelů do důchodového systému EU,
až budou předkládány návrhy na změnu příslušných předpisů.

Neexistuje jednotná definice „administrativních nákladů“ pro
všechny společné podniky

2.13. Jednotný základní akt stanoví, že „administrativní náklady“ by měly být

hrazeny z finančních příspěvků každoročně rozdělených rovným dílem mezi EU a
ostatní členy 25. Jelikož však chybí jednotná definice „administrativních nákladů“ pro
všechny společné podniky, uplatňují společné podniky vlastní zavedenou metodu
výpočtu finančních příspěvků svých členů, což má dopad na částku rozpočtových
příjmů, které společné podniky od svých členů požadují. Ačkoli společné podniky
21

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

22

Článek 28 nařízení Rady (EU) 2021/2085.

23

22. bod odůvodnění a článek 15 přílohy 1 nařízení Rady (EU) 2021/1173.

24

Článek 12 stanov společného podniku F4E, které tvoří přílohu zakládacího nařízení
společného podniku F4E, a článek 2 a 3 přílohy II stanov společného podniku F4E.

25

Článek 28 nařízení Rady (EU) 2021/2085.
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v zásadě vycházejí při výpočtu „administrativních nákladů“ z konečného rozpočtu
plateb na daný rok, neexistuje harmonizovaný způsob klasifikace některých výdajových
kategorií administrativních nákladů, jako jsou výdaje na konzultace, studie, analýzy,
hodnocení a technickou pomoc.

Opatření 2
Společné podniky působící podle jednotného základního aktu by měly stanovit
společné pokyny, které sladí koncepci administrativních nákladů ve všech
společných podnicích, a z této koncepce by měl pak vycházet výpočet ročních
finančních příspěvků členů.

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 v programovém
období nového VFR

2.14. V rámci programu Horizont 2020 poskytuje EU společným podnikům

hotovostní příspěvky a členové ze soukromého sektoru jim poskytují dva druhy
věcných příspěvků tím, že investují vlastní finanční a lidské zdroje, aktiva a technologie
(viz rámeček 2.1). Zúčastněné státy poskytují hotovostní příspěvek přímo příjemcům
usazeným v daném zúčastněném státě.
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Rámeček 2.1
Věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru
na provozní činnosti společných podniků

Věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru
na dodatečné činnosti

Jak je stanoveno v zakládacích nařízeních
společných podniků, všichni členové ze
soukromého sektoru jsou povinni poskytnout
společným podnikům minimální částku na
náklady jejich výzkumných a inovačních projektů.
V rámci programu Horizont 2020 sestávají věcné
příspěvky na provozní činnosti z celkových
nákladů, které členům ze soukromého sektoru
vznikly v souvislosti s prováděním opatření
společných podniků v oblasti výzkumu a inovací,
po odečtení příspěvku ostatních členů
společného podniku (spolufinancování EU a
příspěvků zúčastněných států nebo mezivládních
organizací) a jakýchkoliv dalších příspěvků EU na
tyto náklady. V rámci programů Horizont Evropa a
Digitální Evropa sestávají věcné příspěvky na
provozní činnosti ze způsobilých nákladů, které
členům ze soukromého sektoru vznikly
v souvislosti s prováděním opatření společných
podniků, po odečtení příspěvku EU a
zúčastněných států nebo jakýchkoliv dalších
příspěvků EU na tyto náklady. Celková částka
osvědčených a schválených věcných příspěvků
na provozní činnosti je zachycena v roční účetní
závěrce společného podniku.

V rámci programu Horizont 2020 členové
některých společných podniků (CS, FCH, BBI,
S2R) ze soukromého sektoru musí rovněž
poskytnout minimální částku věcných příspěvků
na náklady vzniklé při tzv. dodatečných
činnostech mimo pracovní program a rozpočet
společného podniku, které však spadají do
obecných cílů společného podniku. V rámci
programu Horizont Evropa příspěvky na
dodatečné činnosti zahrnují také nezpůsobilé
náklady na činností přímo financované
společným podnikem, po odečtení jakýchkoli
dalších příspěvků EU na tyto náklady. Členové
ze soukromého sektoru musí vedle věcných
příspěvků na dodatečné činnosti poskytnout
i věcné příspěvky na provozní činnosti, avšak
jejich minimální částka není stanovena. Částky
věcných příspěvků na dodatečné činnosti jsou
stanoveny v ročním plánu dodatečných činností
společných podniků. Celková částka osvědčených
a schválených věcných příspěvků na dodatečné
činnosti je uvedena v příloze roční účetní závěrky
společného podniku. Věcné příspěvky na
dodatečné činnosti tak nejsou předmětem
auditu EÚD.

2.15. Společné podniky nemají žádné lhůty pro provádění svých projektů

financovaných z předchozích VFR, jakmile je v následujících VFR obnovena doba trvání
společného podniku. Přehled příspěvků členů na činnosti v rámci programu Horizont
2020 realizované těmito společnými podniky ke konci roku 2021 je uveden
v tabulce 2.1. Do konce roku 2021, tedy osmého roku programu Horizont 2020, tyto
společné podniky splnily v průměru 73 % cílů týkajících se příspěvků jejich členů,
včetně věcných příspěvků na dodatečné činnosti (nebo 64 % bez věcných příspěvků na
dodatečné činnosti). V důsledku toho bude provádění významného počtu projektů
programu Horizont 2020 dokončeno v novém VFR na období 2021–2027.
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Tabulka 2.1 – VFR na období 2014–2020: celkové příspěvky členů
(v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)
Věcné
Věcné
příspěvky
Peněžní ostatních členů
příspěvky
příspěvky
na provozní ostatních členů
EU
na dodatečné
činnosti
činnosti (2)
(a)
a peněžní
(c)
příspěvky (1)
(b)
585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

789,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 340,6

–
965,3
–
285,0
–
2 225,4
120,0
–
3 595,7

Celkem
(d) = (a) +
(b) + (c)

1 374,0
3 948,8
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 565,0
868,0
1 444,0
19 533,2

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Společné podniky
spadající
pod program
Horizont 2020

SESAR
CS 2 – CA
IMI 2 – IHI
FCH 2 – CH 2
ECSEL – KDT
BBI – CBE
S2R – EU-Rail
EuroHPC (3)
Celkem

Potvrzené
Věcné
věcné
příspěvky
Věcné
příspěvky
Peněžní
ostatních členů
příspěvky
ostatních členů
příspěvky
na provozní
na dodatečné
na provozní
EU
činnosti –
činnosti
činnosti
(e)
nahlášené, ale
(h)
a peněžní
nepotvrzené
příspěvky
(g)
(f)
536,2
1 536,0
838,0
545,5
1 058,1
728,2
339,2
307,0
5 888,2

447,8
608,7
638,2
50,0
322,8
70,1
189,6
120,3
2 447,5

87,1
242,5
251,0
51,3
968,2
79,9
96,4
17,2
1 793,6

–
1 290,0
–
1 039,0
–
1 646,5
208,8
–
4 184,3

Celkem
(i) = (e) + (f) +
(g) + (h)

1 071,0
3 677,2
1 727,2
1 685,8
2 349,1
2 524,7
834,0
444,5
14 313,6

Míra plnění
s věcnými
příspěvky
na dodatečné
činnosti
(j) = (i) / (d)

Míra plnění
bez věcných
příspěvků
na dodatečné
činnosti
(k) = ((e) + (f) +
(g)) / ((a) + (b))

–
93 %
–
161 %
–
71 %
96 %
–
73 %

78 %
80 %
53 %
85 %
59 %
66 %
84 %
31 %
64 %

(1) Věcné a peněžní příspěvky od zúčastněných zemí a mezinárodních organizací na provozní činnosti společných podniků.
(2) Věcné příspěvky na dodatečné činnosti společných podniků nad rámec jejich pracovního plánu.
(3) U EuroHPC zahrnuje příspěvek EU 100 milionů EUR z programu CEF.

Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků.

2.16. Tabulka 2.1 ukazuje, že na konci roku 2021 měly společné podniky různou

míru úspěšnosti, pokud jde o plnění cílů týkajících se příspěvků na činnosti programu
Horizont 2020 stanovených v jejich zakládacích nařízeních. Částečně to lze zdůvodnit
různými oblastmi výzkumu, v nichž každý společný podnik působí. Například
u společného podniku IHI je plnění cílů, pokud jde o příspěvky členů, relativně nízké.
Důvodem je však dlouhá doba trvání projektů, kterou vyžaduje povaha jejich výzkumu
v oblasti inovativního zdraví, a rozsah globálních konsorcií provádějících projekty. IHI
tak musí v následujících letech zaplatit na probíhající projekty 7. RP ještě
84,3 milionu EUR. V případě IHI představuje rostoucí počet probíhajících projektů z více
programů VFR, které se provádějí současně, riziko, že administrativní zdroje potřebné
na efektivní řízení těchto prostředků nebudou dostatečné. Pokud jde o KDT, není nižší
míra plnění problémem, neboť jeho ostatní členové se zavázali poskytnout věcné
příspěvky na provozní činnosti v plném rozsahu tím, že podepsali grantové dohody, jak
je uvedeno v tabulce 2.2.

2.17. Pokud jde o EuroHPC, na konci roku 2021 společný podnik již přijal závazky ke

180 milionům EUR na 50% spolufinancování výzkumných a inovačních grantů
programu Horizont 2020, což je nejnižší cíl v zakládacím nařízení společného podniku 26.
Zbývajících 50 % celkových projektových nákladů financují zúčastněné státy a členové
ze soukromého sektoru přispívají pouze nad rámec maximálních způsobilých nákladů
na grantové činnosti. K tomuto datu však vykázali členové ze soukromého sektoru
věcné příspěvky v hodnotě jen 4,2 milionu EUR. Existuje proto vysoké riziko, že částky
420 milionů EUR příspěvků členů ze soukromého sektoru, která je stanovena

26

Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (EU) 2018/1488.
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v zakládacím nařízení společného podniku, nebude do konce provádění grantových
projektů dosaženo. Společný podnik navíc postrádá spolehlivé postupy pro
osvědčování a potvrzování věcných příspěvků, které vykazují jeho členové ze
soukromého sektoru a zúčastněné státy. EuroHPC je také jediným společným
podnikem, který nemá strategický prováděcí plán pro dosažení cílů, pokud jde
o příspěvky ostatních členů.

Opatření 3
Společný podnik EuroHPC by měl zavést spolehlivé postupy pro osvědčování
věcných příspěvků a potvrzování jejich platnosti a dále strategický prováděcí plán
(cestovní mapu) s realistickými milníky a ročními cíli pro příspěvky jak
zúčastněných států, tak členů ze soukromého sektoru na úrovni programů.

2.18. Jak se uvádí v tabulce 2.2, všechny společné podniky ke konci roku 2021

v plném rozsahu udělily granty anebo podepsaly grantové dohody na projekty, a
dosáhly tak 100 % maximálního peněžního příspěvku EU vyčleněného na
spolufinancování jejich činností v rámci programu Horizont 2020. Souběžně se ostatní
členové společných podniků (členové ze soukromého sektoru, zúčastněné státy a
mezinárodní organizace) podpisem grantových dohod zavázali poskytnout věcné
příspěvky (na provozní činnosti) na tyto projekty. Některé společné podniky (IHI, CH,
KDT EU-Rail) předpokládají, že od svých členů ze soukromého sektoru získají více než
minimální cílový objem věcných příspěvků na provozní činnosti stanovený v jejich
zakládacích nařízeních nebo právních rozhodnutích. Vzhledem k tomu, že všechny
výzvy v rámci programu Horizont 2020 již byly do konce roku 2020 dokončeny, jsou
CBE a EuroHPC vystaveny vysokému riziku, že minimální cílové hodnoty věcných
příspěvků svých soukromých členů na provozní činnosti do konce provádění
grantových projektů programu Horizont 2020 nedosáhnou.
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Tabulka 2.2 – VFR na období 2014–2020: příspěvky členů vyčleněné na
provozní náklady (v mil. EUR)
Příspěvky členů na provozní náklady
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)

Maximální
peněžní
příspěvky EU

555,8
1 716,0
1 595,0
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 308,8

Minimální
věcné příspěvky
ostatních členů
na provozní
činnosti
a peněžní
příspěvky (1)
789,0
1 189,6
1 595,0
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 044,9

Celkem

1 344,8
2 905,6
3 190,0
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 353,7

Udělení grantů / podepsání grantových dohod
(k 31.12.2021)

Společné podniky
spadající
pod program
Horizont 2020
SESAR
CS 2 – CA
IMI 2 – IHI
FCH 2 – CH 2
ECSEL – KDT (2)
BBI – CBE (3)
S2R – EU-Rail
EuroHPC (2) (4)
Celkem

Přidělené
spolufinancování EU

554,3
1 707,5
1 452,1
646,0
1 169,7
815,0
384,5
425,6
7 154,7

%

100 %
100 %
91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %

Věcné příspěvky
ostatních členů
na provozní
činnosti
a peněžní
příspěvky
(odhad)
713,4
1 175,8
1 520,7
158,3
3 548,8
266,6
572,6
451,5
8 407,7

%

Celkem

90 %
99 %
95 %
208 %
127 %
56 %
170 %
57 %
105 %

Míra
plnění
programu

1 267,7
2 883,3
2 972,8
804,3
4 718,5
1 081,6
957,1
877,1
15 562,4

94 %
99 %
93 %
111 %
119 %
84 %
133 %
72 %
101 %

(1) Stanoveno jako minimální cíl v zakládacím nařízení společného podniku.
(2) Příspěvky ostatních členů se skládají z příspěvků zúčastněných států a členů ze soukromého sektoru.
(3) Cíle pro věcné příspěvky na provozní činnosti dohodnuté v ročních pracovních programech společných podniků a snížené peněžní příspěvky na provozní činnosti.
(4) Zúčastněné státy financují část, kterou nehradí EU, členové ze soukromého sektoru přispívají nad rámec maximálních způsobilých nákladů na grantové činnosti.

Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků.

Malé a střední podniky a noví příjemci jsou náchylnější
k chybám v osobních nákladech

2.19. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2021 potvrdily naše audity

u příjemců systémové chyby, zejména v souvislosti s osobními náklady. Jak jsme uvedli
v předchozích výročních zprávách 27 a zvláštní zprávě č. 28/2018, metodika pro výpočet
osobních nákladů v rámci programu Horizont 2020 je nyní v určitém ohledu složitější,
což zvýšilo i riziko chyb. U grantových plateb za rok 2021 byly zjištěny tyto hlavní zdroje
chyb:
o

náklady na subdodávky nesprávně vykázané jako přímé osobní náklady,

o

nesprávný výpočet hodinových sazeb a použití údajů o plánovaných nákladech
u sazeb jednotkových nákladů,

o

započtení hodin odpracovaných mimo vykazované období,

o

přímé osobní náklady vykázané za osobu, která nebyla zaměstnaná u příjemce, ani
nebyla přímo smluvně najata na projekt.

27

Výroční zpráva za rok 2017, bod 5.34, výroční zpráva za rok 2018, bod 5.16, výroční zpráva
za rok 2019, bod 4.11, výroční zpráva za rok 2020, bod 4.13, a výroční zpráva za rok 2021,
body 4.12 až 4.16.
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2.20. Jednou ze strategií společných podniků, jak povzbudit evropský výzkum, je

zvýšit účast soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků a nových
příjemců. Náš přímý audit grantových plateb u příjemců však ukázal, že z deseti
příjemců ze soukromého sektoru s vyčíslitelnými chybami připadalo přibližně 90 %
celkových zjištěných chyb na šest malých a středních podniků.

2.21. Komise poskytuje nástroj (Personnel Costs Wizard), který účastníkům
pomáhá vykazovat osobní náklady, a pravidelně jeho využívání propaguje.

Opatření 4
Společné podniky by měly posílit své systémy vnitřní kontroly, aby řešily zvýšené
riziko v souvislosti s malými a středními podniky a novými příjemci, a určité
kategorie příjemců, kteří jsou náchylnější k chybám, jako jsou malé a střední
podniky a noví příjemci, by měly důrazně nabádat k používání nástroje Personnel
Costs Wizard.
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Společné podniky se našimi
připomínkami z předchozích let
zabývají ve většině ohledů
2.22. Ve většině případů přijaly společné podniky v návaznosti na připomínky

uvedené v našich specifických výročních zprávách z předchozích let nápravná opatření.
Podrobnější informace uvádějí přílohy k našim výrokům v kapitole 3.

2.23. Způsob, jakým posuzujeme stav opatření reagujících na naše připomínky
z předchozích let, je nastíněn v rámečku 2.2.

Rámeček 2.2
Hodnocení opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Dokončeno
Společný podnik reagoval na naši připomínku provedením přiměřených zlepšení.
Probíhá
Společný podnik začal v reakci na naši připomínku provádět přiměřená zlepšení.
Proces však ještě není dokončen anebo provedená zlepšení řeší naši připomínku
pouze částečně.
Zatím neprovedeno
Společný podnik na naši připomínku nereagoval anebo jsou jeho nápravná
opatření výrazně nedostatečná.
Není relevantní
Připomínka již není platná, protože byla nahrazenou novou, která obsahuje
dodatečné či opravné prvky, anebo se změnily související činnosti společného
podniku či právní kontext. Použije se i v případě, že náklady na řešení problému
převažují nad přínosy.

2.24. Z obrázku 2.2 vyplývá, že u 24 připomínek, které nebyly na konci roku 2020

dostatečně vyřešeny, byla v roce 2021 přijata nápravná opatření, takže 18 připomínek
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(75 %) je uzavřeno nebo již neplatí. Na řešení šesti (25 %) připomínek se na konci roku
2021 stále pracovalo nebo jejich řešení nebylo zahájeno 28.

Obrázek 2.2 – Opatření společných podniků reagující na připomínky
z předchozích let

Celkem: 24

1
Zatím neprovedeno

5

Probíhá

13

Dokončeno

5

Není relevantní

Zdroj: EÚD.

28

Pozn.: u společných podniků SESAR, IHI, CH, KDT a EU-Rail byly všechny připomínky
z předchozích let uzavřeny díky nápravným opatřením společných podniků přijatým
v průběhu auditu v roce 2021.
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Společné podniky se potýkají
s problémy v oblasti lidských zdrojů
Metodika našeho horizontálního přezkumu

2.25. V roce 2021 jsme analyzovali situaci v oblasti lidských zdrojů ve společných

podnicích působících v rámci programu Horizont 2020. Zkoumali jsme využití
dočasných (agenturních) zaměstnanců a dalších smluv o poskytování služeb
souvisejících se zaměstnanci a také to, jak Komise plánovala personální zabezpečení
nových společných podniků zřízených ve VRR na období 2021–2027. Na základě
výsledků jsme vyvodili závěr o souvisejících důsledcích a rizicích. V případě společného
podniku F4E jsme samostatně posoudili jeho situaci v oblasti lidských zdrojů a výsledky
tohoto posouzení uvádíme na konci této kapitoly.

2.26. Při své analýze jsme vycházeli z údajů ze systému Komise pro financování a

elektronické udělování grantů a z výročních zpráv společných podniků o řízení. Údaje
jsme doplnili rozhovory se zaměstnanci společných podniků a Komise a dále analýzou
dokumentů a údajů o zaměstnancích, které nám poskytly. Pro účely naší analýzy jsme
rovněž porovnali situaci ve společných podnicích se situací výkonných agentur,
zejména Evropské výkonné agentury pro výzkum (REA), která provádí podobné
programy jako společné podniky.

2.27. Na základě údajů a dokumentů za období 2018 až 2021, které jsme získali

od společných podniků, jsme vypočítali některé základní klíčové ukazatele, které
o personální situaci společných podniků poskytují užitečné informace. Výsledky jsme
doplnili o připomínky z předchozích let, které byly v této souvislosti relevantní.

Situace v oblasti lidských zdrojů ve společných podnicích byla
v období 2018–2021 obtížná

2.28. V souladu se zásadou vnitřní kontroly č. 429 by společné podniky měly

prokázat, že usilují o to, získávat, rozvíjet a udržet způsobilé zaměstnance, aby tak
mohly plnit své cíle. V této souvislosti by vedení mělo vymezit kompetence nezbytné
k plnění cílů a pravidelně je v rámce celého společného podniku hodnotit, a vyskytnouli se nedostatky, přijímat nutná řešení. Měla by být zavedena pravidla zastupování
29

Rámec vnitřní kontroly Komise.
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v oblasti provozních činností a finančních operací, aby byla zajištěna kontinuita
provozu.

2.29. Společné podniky vyhodnotily své riziko související s lidskými zdroji během

referenčního období jako střední až vysoké. Toto hodnocení bylo odůvodněno rizikem,
že v případě potřeby nebudou k dispozici dostatečné kompetentní lidské zdroje, a to
kvůli rostoucí pracovní zátěži, poměrně vysoké míře fluktuace zaměstnanců a závislosti
na odborných znalostech několika málo zaměstnanců.

2.30. V období 2018 až 2021 se průměrná roční míra fluktuace zaměstnanců

u všech společných podniků s výjimkou společného podniku F4E pohybovala v rozmezí
od 10 do 12 %. Nejvyšší individuální průměrnou míru fluktuace za dané období měly
CBE (15 %) a EU-Rail (19 %). Pro srovnání, míra fluktuace v agentuře REA v roce 2021
činila 6 %. Podle společných podniků to bylo způsobeno zejména konkurenčnějšími
pracovními podmínkami a kariérními příležitostmi, které nabízejí Komise a výkonné
agentury. Kvůli své omezené době trvání mohou například společné podniky nabídnout
zaměstnancům pracovní smlouvu na dobu neurčitou až po sedmi letech, zatímco
v ostatních subjektech EU (jakou jsou agentury) je to možné už po třech letech. Kromě
toho se mohou dočasní a smluvní zaměstnanci společných podniků v rámci
meziagenturní mobility ucházet o volná pracovní místa zveřejněná jinými subjekty EU.

2.31. Během tohoto období zůstala průměrná roční míra dočasných zaměstnanců

ve všech společných podnicích kromě F4E vysoká a činila přibližně 11 % statutárních
zaměstnanců. Obzvláště vysoká byla ve společných podnicích CA (13 %), CBE (19 %) a
EU-Rail (18 %). Pro srovnání, v roce 2021 představovali dočasní zaměstnanci agentury
REA pouze 1 % statutárních zaměstnanců. Trvale vysoký počet dočasných zaměstnanců
ve společných podnicích byl ve většině případů způsoben vysokou mírou fluktuace a
potřebou nahradit statutární zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo
během přijímacích řízení (CBE, EU-Rail). Tento stav může společným podnikům přinášet
značná rizika v souvislosti se zachováním klíčových kompetencí, nejasným vyvozováním
odpovědnosti, možnými soudními spory a nízkou efektivností zaměstnanců, která by ve
svém důsledku mohla ovlivnit celkovou výkonnost společných podniků.

2.32. Dalším činitelem, který zvyšuje pracovní zátěž ve společných podnicích, je

poměrně vysoký počet příjemců v konsorciích, která realizují projekty společných
podniků, což společné podniky nutí provádět velký počet vnitřních kontrol žádostí
o úhradu nákladů předkládaných konsorcii. Během daného období tak probíhající
projekt ve společných podnicích v průměru provádělo 21 příjemců (CA měl 42 a KDT 40
příjemců), zatímco v agentuře REA v roce 2021 provádělo probíhající projekty
průměrně pouze šest příjemců.
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Společnému podniku EuroHPC na konci roku 2021 stále chyběli
klíčoví zaměstnanci

2.33. Pokud jde o EuroHPC, informovali jsme, že v roce 2020 byl společný podnik

v nejisté personální situaci a že zejména potřeboval přijmout klíčové administrativní
pracovníky 30. Ke konci roku 2021 však společný podnik nezahájil přijímací řízení na
pozici vedoucího administrativy a financí, ani nemohl dokončit nábor sedmi klíčových
administrativních pracovníků s nejvyšší prioritou, protože nové zakládací nařízení
společného podniku bylo přijato se zpožděním až v červenci. Společný podnik měl také
jen dva zkušené projektové referenty, kteří připravovali a řídili jak velké infrastrukturní
projekty, tak výzkumné činnosti podle předchozího i současného VFR. Chybějící klíčoví
zaměstnanci by mohli mít negativní dopad na kontinuitu provozu společného podniku
a plnění jeho cílů, a to zejména kvůli vysoce technické povaze jeho projektů a
požadavku na vysoce kvalifikované zaměstnance s velmi specifickými znalostmi.

Opatření 5
EuroHPC musí obsadit klíčová pracovní místa potřebná k zajištění jak finančního
řízení, tak řízení vnitřní kontroly a také kontinuity činnosti a dosažení hlavních
provozních cílů.

Společné podniky mohly být lépe zapojeny do procesu
plánování lidských zdrojů ve VFR na období 2021–2027

2.34. Společné podniky jsou nezávislé a odpovědné za své vlastní nábor

pracovníků, včetně personálních potřeb a kompetencí. Jejich výkonní ředitelé jsou
povinni zřídit programovou kancelář, která pod jejich vedením plní veškeré podpůrné
úkoly vyplývající z nařízení společných podniků. Měla by se skládat ze zaměstnanců
společného podniku a měla by zejména poskytovat podporu pro vhodný účetní systém,
řídit provádění pracovního programu společného podniku a poskytovat členům
společného podniku a poradním skupinám včasné informace a podporu 31.

2.35. Společné podniky informovaly, že jejich zdroje pro VFR na období 2021–2027

plánovala výhradně Komise, jmenovitě příslušná mateřská generální ředitelství (GŘ)
společných podniků a GŘ BUDG. Výsledky tohoto plánování určily lidské zdroje pro
každý společný podnik, a ty jsou uvedeny v legislativních finančních výkazech
30

Výroční zpráva EÚD o společných podnicích EU za rok 2020, bod 3.9.17.

31

Článek 19 nařízení Rady (EU) 2021/2085, článek 9 nařízení Rady (EU) 2021/1173.
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začleněných do Komisí předloženého návrhu příslušného nařízení Rady 32. V této
souvislosti je rovněž důležité poznamenat, že Komise musí v případě subjektů EU
pracovat se stabilními personálními předpoklady. Kromě toho Rada před tím, než
přijala nová zakládací nařízení společných podniků ve VFR na období 2021–2027, počet
dočasných a smluvních zaměstnanců společných podniků plánovaný v příslušných
návrzích Komise přezkoumala.

2.36. Tyto legislativní finanční výkazy slouží jako východisko diskusí o počtech

zaměstnanců v ročním plánu pracovních míst na celé programové období. Stanoví
maximální roční počet zaměstnanců (počet zaměstnanců v přepočtu na plné pracovní
úvazky) podle kategorií zaměstnanců (dočasní zaměstnanci, smluvní zaměstnanci,
vyslaní národní odborníci) a rovněž příslušné funkční skupiny a platové třídy. Většina
společných podniků uvedla, že po interním plánování rozpočtu a zdrojů nebylo jejich
vedení zapojeno do vyjednávání mezi mateřským generálním ředitelstvím a GŘ BUDG.
Rovněž uvedly, že nebyly dostatečně informovány o modelu produktivity Komise, který
se používá k určení lidských zdrojů pro provádění jejich programů v novém VFR, ani
o základu pro omezení počtu zaměstnanců, a to navzdory zvýšenému rozpočtu, který
má být plněn. Vzhledem k tomu, že společné podniky jsou nezávislé a odpovědné za
provádění svých pracovních programů, domníváme se, že mohly být do plánování
lidských zdrojů pro VFR na období 2021–2027 zapojeny lépe.

Společným podnikům chybí nástroje a pokyny k odhadům
lidských zdrojů

2.37. Výkonný ředitel by měl zajišťovat udržitelné a účinné řízení společného

podniku a účinné provádění jeho pracovního programu a měl by připravovat a
předkládat správní radě k přijetí návrh ročního rozpočtu a plán pracovních míst 33.

2.38. Společné podniky v současné době nemají nástroj, kterým by mohly

zaznamenávat čas vynaložený na každou činnost. Počet zaměstnanců, kteří mají být
každoročně vyčleněni na určitou činnost, je proto založen spíše na odhadech než na
skutečném čase vynaloženém na jednotlivé činnosti v průběhu roku. Neexistence
nástroje pro zaznamenávání času zvyšuje riziko, že odhady potřeb v oblasti lidských
zdrojů nebudou dostatečně spolehlivé, což může vést k neefektivnímu rozdělování
zdrojů mezi činnosti v rámci organizace.

32

COM(2021) 87 final ze dne 23.2.2021 a COM(2020) 569 final ze dne 18.9.2020.

33

Článek 19 nařízení Rady (EU) 2021/2085, článek 9 nařízení Rady (EU) 2021/1173.
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Opatření 6
Společné podniky by měly zavést systém zaznamenávání času, aby získaly
objektivní údaje o lidských zdrojích vynaložených na jednotlivé činnosti.

2.39. Většina společných podniků posoudila své potřeby zdrojů pro nový VFR

(často za pomoci externího odborníka) a výsledky sdělila svému mateřskému
generálnímu ředitelství. Posouzení však postrádala formalizovanou a společnou
metodiku pro odhad potřeb zaměstnanců (včetně podstatných kompetencí)
jednotlivých oddělení. Taková metodika by společným podnikům pomohla vypracovat
objektivní a náležitě koncipované ukazatele (faktory), aby dosáhly optimálního
rozdělení zdrojů v organizaci. Bude-li taková metodika chybět, společné podniky budou
i nadále používat různé procesy, které mohou být vnímány jako neúplné anebo
neobjektivní.

Opatření 7
Společné podniky by měly vypracovat formalizovaný model nebo pokyny, jak
odhadnout potřeby zaměstnanců (včetně podstatných kompetencí) podle
jednotlivých činností a oddělení s cílem optimalizovat využívání lidských zdrojů.

Nedostatky v modelu plánování lidských zdrojů použitém pro
společné podniky v souvislosti s VFR na období 2021–2027
Komise plánovala zdroje společných podniků bez předchozích informací
o jejich dodatečných úkolech

2.40. Jak znázorňuje obrázek 2.3, společné podniky působící v rámci programu

Horizont 2020 měly dosáhnout průměrné produktivity, při níž by 28 milionů EUR
z rozpočtu na závazky bylo řízeno jedním ekvivalentem plného pracovního úvazku.
Tento cíl pro produktivitu jednotlivých společných podniků byl vypočten tak, že
finanční příspěvek EU do společného podniku, stanovený v příslušném zakládacím
nařízení (v běžných cenách závazků), byl vydělen počtem zaměstnanců společného
podniku v roce 2020, vyjádřeným v ekvivalentech plného pracovního úvazku.
U společných podniků, které mají být zřízeny podle VFR na období 2021–2027, bylo
cílem Komise zachovat do konce VFR na období 2021–2027 alespoň podobnou
průměrnou úroveň produktivity jako u předchozího programu Horizont 2020.
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Obrázek 2.3 – Cíle v oblasti lidských zdrojů a produktivity stanovené pro
společné podniky v rámci programu Horizont 2020
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2.41. Komise plánovala lidské zdroje pro nové společné podniky zřizované v rámci

programu Horizont Evropa na základě podobného modelu produktivity, v němž byl cíl
pro produktivitu jednotlivých společných podniků vypočten tak, že finanční příspěvek
EU společnému podniku (stanovený v jednotném základním aktu, ve stálých cenách
roku 2020) byl vydělen konečným počtem zaměstnanců společného podniku
v přepočtu na plné pracovní úvazky (viz obrázek 2.4). Komise předem stanovila
průměrnou produktivitu všech společných podniků s předchůdcem 34 na
26 milionů EUR řízených jedním ekvivalentem plného pracovního úvazku. Tento cíl by
měl být zvýšen na 28 milionů EUR snížením počtu zaměstnanců o dalších deset
ekvivalentů plného pracovního úvazku na konci roku 2023. Skutečná míra snížení by
však měla vycházet z posouzení účinnosti provozu společných podniků. Aby bylo
tohoto cíle dosaženo a aby bylo možno spravovat zvýšený rozpočet EU v novém VFR,
stanovila Komise jako hranici počtu statutárních zaměstnanců požadovaných
společnými podniky počet zaměstnanců z roku 2020. V důsledku toho byla nižší
produktivita některých společných podniků (SESAR, EU-Rail a IHI) vyvážena vyšší
produktivitou jiných (KDT, SNS a CA). V případě KDT a EuroHPC navíc model
produktivity zohledňoval pouze finanční příspěvky EU, zatímco příjmy, které mají tyto
společné podniky spravovat, zahrnují jak příspěvky EU, tak příspěvky zúčastněných
států.

34

Včetně společného podniku v oblasti globálního zdraví.
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Obrázek 2.4 – Odhady lidských zdrojů a cíle pro produktivitu společných
podniků zřízených podle jednotného základního aktu
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2.42. Zjistili jsme však, že legislativní finanční výkazy (obsahující plány pracovních

míst) Komise odsouhlasila před tím, než přijala strategický program výzkumu a inovací
a jednotný základní akt, které společným podnikům svěřily další administrativní a
operační úkoly. K těmto úkolům patří řízení nových výborů, rozšířenou roli poradních
orgánů, nový proces řízení věcných příspěvků na dodatečné činnosti, zvýšené
požadavky na výkaznictví a nové operační činnosti. Proto v době plánování byla hlavní
obtíží při posuzování personálních potřeb nejistota ohledně obecných cílů výzkumu a
dodatečných administrativních a operačních úkolů budoucích společných podniků.

2.43. Jelikož lidské zdroje společných podniků nebyly plánovány na základě

informací potřebných k posouzení jejich pracovní zátěže, hrozí, že plánované lidské
zdroje by společným podnikům na plnění svěřených úkolů nemusely dostačovat.

Společný podnik EuroHPC byl z modelu produktivity vynechán

2.44. Když Komise plánovala lidské zdroje pro nové společné podniky ve VFR na

období 2021–2027, nezahrnula do modelu produktivity společný podnik EuroHPC
(jehož návrh zakládacího nařízení byl vzhledem k politickým prioritám Komise přijat
dříve).
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2.45. S cílem znovu získat vedoucí postavení v oblasti inovační vysoce výkonné

výpočetní techniky a kvantové výpočetní techniky byl společný podnik EuroHPC ve VFR
na období 2021–2027 významně rozšířen. Podle nového zakládacího nařízení přijatého
v červenci 2021 bude společný podnik muset čerpat více než 7 miliard EUR. K tomu
potřebuje najmout dalších 39 zaměstnanců, aby do konce roku 2023 dosáhl
plánovaného počtu 54 statutárních zaměstnanců 35. Jelikož nové zakládací nařízení bylo
přijato se zpožděním, společný podnik vyhlásil potřebná výběrová řízení na sedm pozic
nejvyšší priority až koncem roku 2021 a nebyl schopen během roku 2021 počet svých
zaměstnanců zvýšit. Protože měl společný podnik na konci roku 2021 jen
15 zaměstnanců (čtyři dočasné a 11 smluvních), mohl by kromě nových správních a
operačních procesů, které je ještě třeba zavést, čelit při najímání nových pracovníků
náročné situaci i v oblasti lidských zdrojů.

2.46. Jak je patrné z obrázku 2.5, tento důležitý společný podnik má vysokou míru

produktivity (47 milionů EUR na ekvivalent plného pracovního úvazku), což zvýšilo
průměrnou produktivitu společných podniků z 26 milionů EUR na 31 milionů na jeden
ekvivalent plného pracovního úvazku. Proto je skutečná průměrná míra produktivity
všech společných podniků působících ve VFR na období 2021–2027 podobná průměrné
míře produktivity výkonných agentur ve výši 33 milionů EUR, a není nižší, jak bylo
odhadnuto v době plánování.

2.47. Třebaže všechny společné podniky provádějí srovnatelně složité činnosti,

jejich cíle v oblasti produktivity se pohybují od 13 milionů EUR do 51 milionů EUR
(viz obrázek 2.5), přičemž nejnižší má SESAR a EU-Rail a nejvyšší KDT, EuroHPC a SNS.

35

COM(2020) 569 final ze dne 18.9.2020.
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Obrázek 2.5 – Odhady lidských zdrojů a cíle pro produktivitu společných
podniků zřízených podle VFR na období 2021–2027
70

60 €

60

50 €

50

40 €

40
30 €
30
20 €

20

10 €

10
0

SNS

CBE

EU-Rail

CH

KDT

GH

SESAR 3 SP pro čisté
letectví

IHI

EuroHPC

0€

Počet zaměstnanců požadovaný SP ve VFR 2021–2027

Počet zaměstnanců stanovený ve VFR 2021–2027

Produktivita v milionech EUR ve VFR 2021–2027

Průměrná produktivita v milionech EUR ve VFR 2021–2027

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.

Při plánování zdrojů nebyly dostatečně zohledněny velikost a zvláštní
faktory ovlivňující pracovní zátěž

2.48. Na rozdíl od jiných subjektů EU, jako jsou výkonné agentury, je jedním

z hlavních úkolů společných podniků zajistit závazek členů ze soukromého sektoru
podílet se na jejich činnostech v oblasti výzkumu a inovací. Tento závazek zapojení by
mělo pomoci vytvořit celounijní partnerství s partnery z výzkumu a průmyslu, která
urychlí přeměnu vědeckých poznatků na obchodovatelné průlomové inovace, podpoří
vývoj inovací v rámci strategické vize, kterou sdílejí všichni členové, reagují na evropské
sociální výzvy, kterými se v současné době průmysl dostatečně nezabývá, a vytvoří
synergie s dalšími partnerstvími a národními programy.

2.49. Společné podniky jsou v zásadě spíše malými organizacemi, které mají méně

možností než výkonné agentury zvýšit svou produktivitu prostřednictvím úspor
z rozsahu. Na druhé straně aby naplnily své poslání, musí se společné podniky při
plánování a provádění činností vypořádat s významnými faktory ovlivňujícími pracovní
zátěž, které přesahují řízení grantů a které ve výkonných agenturách neexistují.
Povšimli jsme si, že pokud jde o plánování a provádění činností, Komise ve svém
modelu výkonnosti nezohlednila následující zvláštní faktory.
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2.50. Ve fázi plánování spočívá významná část práce projektového referenta

společného podniku v koordinaci a sdělování vědeckých priorit pracovních programů a
obsahu výzev k podávání návrhů. Projektoví referenti tudíž musí pořádat zasedání
různých správních orgánů společného podniku (správní rady, vědeckého poradního
orgánu, skupiny zástupců států a skupin zúčastněných stran působících v oblasti
společného podniku) a pravidelně se jich účastnit a dále organizovat pracovní skupiny a
akce, které slouží k zapojení průmyslových a výzkumných partnerů a zúčastněných
států a subjektů.

2.51. Provádět projekty společného podniku je složitější než provádět obvyklé

projekty programu Horizont Evropa, protože jejich programy se zaměřují na
integrované projekty, které sdružují subjekty účastnící se životního cyklu výzkumu a
inovací v daném odvětví. Na rozdíl od výkonných agentur musí společné podniky
u svých členů ze soukromého sektoru dosáhnout pákového efektu. Tento pákový efekt
vychází z minimální úrovně nákladů (ve formě finančních a věcných příspěvků), k nimž
se členové ze soukromého při provádění výzkumných a inovačních činností společného
podniku zavázali. V této souvislosti musí společné podniky spravovat a potvrzovat nový
typ věcných příspěvků na dodatečné činnosti, které členové ze soukromého sektoru
každoročně vykazují. Na rozdíl od programu Horizont 2020 se bude tento nový typ
věcných příspěvků na dodatečné činnosti vztahovat i na nezpůsobilé náklady vzniklé
v souvislosti s projekty společných podniků a může být vykázán pouze u projektů, které
jsou součástí ročního pracovního programu společného podniku. Model produktivity se
však zaměřuje pouze na správu finančních prostředků EU. Domníváme se proto, že při
výpočtu cíle společného podniku v oblasti produktivity se přinejmenším měly zohlednit
také věcné přídavky na dodatečné činnosti, kterých mají společné podniky dosáhnout,
a finanční příspěvky od zúčastněných států (EuroHPC a KDT).

2.52. Společné podniky musí ještě během programového období nového VFR

realizovat významnou část svých činností v rámci programu Horizont 2020 (viz
body 2.15 až 2.17). Některé společné podniky budou v projektech v rámci programu
Horizont 2020 pokračovat až do roku 2027, zatímco současně budou muset plnit vyšší
rozpočet programu Horizont Evropa. Navíc mateřské generální ředitelství může
společným podnikům přímo přidělit další projektové úkoly k provádění (například
v rámci CEF nebo programu Digitální Evropa).
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Při plánování byly opomenuty zdroje potřebné pro nový centralizovaný
systém pro správu finančních příspěvků zúčastněných států

2.53. KDT a EuroHPC jsou na základě rámcového nařízení o programu Horizont

Evropa a příslušných zakládacích nařízení na období VFR 2021–2027 povinny
koordinovaným způsobem zavést nový centralizovaný řídicí proces pro správu
finančních příspěvků zúčastněných států, tzv. systém centrálního řízení finančních
příspěvků. V rámci tohoto systému řízení se každý zúčastněný stát může rozhodnout,
že společnému podniku uhradí svůj finanční příspěvek na úrovni projektů za příjemce
usazené v tomto státu. Během tohoto procesu má každý zúčastněný stát právo veta ve
všech otázkách týkajících se využívání jeho vlastních vnitrostátních finančních
příspěvků poukázaných společnému podniku za žadatele usazené v daném státu. To by
zúčastněným státům umožnilo rozhodnout na základě národních strategických priorit,
zda podpoří či nepodpoří vnitrostátního příjemce vybraného a schváleného
výzkumného a inovačního projektu. Na druhé straně tyto společné podniky budou
muset provádět platby spolufinancování za všechny zúčastněné státy, které mají
rozdílnou správnou strukturu. Rovněž budou muset řídit a monitorovat dva alternativní
procesy s příslušným správními dohodami.

2.54. Konstatujeme, že Komise neposoudila potřebu dodatečných zdrojů, které

jsou potřeba na zavedení plánovaného systému centrálního řízení finančních
příspěvků, ani tato potřeba nebyla zahrnuta do prvotních odhadů lidských zdrojů pro
provádění nového programu společných podniků v oblasti výzkumu a inovací.
Nedostatečné plánování spolu s chybějícími nástroji a podporou v oblasti IT od Komise
může negativně ovlivnit provádění programů společných podniků a dosažení výše
příspěvků ostatních členů. Bude-li třeba systém centrálního řízení finančních příspěvků
provádět manuálně, bude to velmi náročné na lidské zdroje.

Závislost společného podniku F4E na externích pracovnících se
v posledních letech zvýšila

2.55. V posledních letech se společný podnik F4E stal závislejším na externích

pracovnících. V roce 2019 představovali externí pracovníci 62 % statutárních
zaměstnanců. Podle současného strategického plánu společného podniku v oblasti
zdrojů na období 2021–2027 se však předpokládá, že poměr externích pracovníků
vzroste v roce 2022 na 93 % maximálního počtu statutárních zaměstnanců schváleného
Komisí a pak se do roku 2027 postupně sníží na 70 % (viz obrázek 2.6).
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Obrázek 2.6 – Vývoj využívání externích pracovníků v období 2021–2027
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2.56. Na základě svého strategického plánu zdrojů na období 2021–2027 požádal

společný podnik F4E při jednání o rozpočtu na rok 2023 o zvýšení o 34 statutárních
zaměstnanců. Ačkoli Komise uznala, že současný počet statutárních zaměstnanců je
kvůli vysoké složitosti projektu ITER nedostatečný, přidělila společnému podniku
dalších deset statutárních pracovních míst a odložila postupný útlum statutárních
zaměstnanců ke konci projektu za podmínky, že společný podnik dodatečné
zaměstnance využije v kritických oblastech a přepracuje svou organizační strukturu.
Z obrázku 2.7 je patrné, že ve VFR na období 2021–2027 rozdíl mezi statutárními
zaměstnanci, které Komise společnému podniku přiznala, a potřebou statutárních
zaměstnanců odhadnutou v jeho strategickém plánu zdrojů dosáhne vrcholu v roce
2023 a poté se bude do roku 2027 postupně zmenšovat.
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Obrázek 2.7 – Odhadovaný rozdíl v počtu statutárních zaměstnanců
společného podniku F4E ve VFR na období 2021–2027
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Zdroj: EÚD na základě údajů společného podniku F4E.

2.57. Pandemie COVID-19 navíc mohla ovlivnit situaci společného podniku F4E

v oblasti lidských zdrojů zejména tím, že se zvýšily náklady na externí pracovníky a
zpomalil se postup projektu. Organizace ITER stanoví v prvním čtvrtletí roku 2023 nový
výchozí rozvrh projektu ITER, v němž tyto skutečnosti zohlední a navrhne změnu
harmonogramu. Nový výchozí rozvrh a jeho požadavky mohou ovlivnit budoucí
potřeby a požadavky společného podniku F4E v oblasti lidských zdrojů ve VFR na
období 2021–2027.

2.58. Vysoká závislost společného podniku na externích pracovnících vytváří výzvy
a rizika pro pracovní prostředí. Ve zprávě za rok 2019 jsme nastínili rizika související
s takto vysokou mírou externích zaměstnanců, jako je riziko zachování vysoce
odborných a specializovaných klíčových kompetencí a riziko neefektivního řízení
lidských zdrojů v důsledku nejasného rozdělení odpovědnosti mezi zaměstnanci
společného podniku a externími zdroji 36.

36

Výroční zpráva EÚD o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2019, bod 3.9.19.
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Opatření 8
Vedení F4E by mělo posílit již přijatá opatření, která mají zmírnit rizika související
s využíváním externích pracovníků, především riziko neefektivního řízení
v důsledku nejasného rozdělení odpovědnosti mezi statutárními a externími
zaměstnanci.
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Jiné publikace o společných podnicích
vydané Účetním dvorem
2.59. Kromě výroční auditní zprávy o ročních účetních závěrkách společných

podniků jsme v průběhu roku 2021 rovněž vydali zvláštní auditní zprávy a přezkumy,
které se zmiňovaly o společných podnicích (viz obrázek 2.8).
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Obrázek 2.8 – Jiné publikace nedávno zveřejněné EÚD, které souvisejí se společnými podniky anebo výzkumem
Zvláštní zpráva EÚD 19/2020:
Digitalizace evropského průmyslu: ambiciózní iniciativa, jejíž
úspěch závisí na pokračujícím odhodlání EU, vlád a podniků ji
naplnit

Přezkum EÚD 01/2021:
Prvotní příspěvek EU k reakci na onemocnění COVID-19
v oblasti veřejného zdraví

Zvláštní zpráva EÚD 05/2022:
Kybernetická bezpečnost orgánů, institucí a jiných subjektů EU:
úroveň připravenosti obecně není úměrná hrozbám

Pro mnohé podniky v EU je pro to, aby si udržely
konkurenceschopnost, nezbytná digitalizace, avšak podniky
nevyužívají plně vyspělých technologií k inovacím.
V této souvislosti zahájila Komise v roce 2016 iniciativu
Digitalizace evropského průmyslu, jejímž cílem je posílit
konkurenceschopnost EU v oblasti digitálních technologií.

Dne 11. března 2020 označila Světová zdravotnická organizace
COVID-19 za pandemii. Smlouva o fungování Evropské unie
svěřuje EU jen podpůrnou a koordinační úlohu v oblasti
veřejného zdraví, za kterou nesou odpovědnost především
členské státy.

Počet závažných incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti
se mezi lety 2018 a 2021 v subjektech EU zvýšil více než
desetinásobně, protože práce na dálku výrazně zvýšila množství
potenciálních přístupových bodů pro útočníky. Závažné incidenty
jsou obecně způsobovány použitím nových metod a technologií a
vyšetřit je a eliminovat jejich následky může trvat týdny a někdy
i měsíce. Jedním z nedávných příkladů byl kybernetický útok na
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, při němž došlo k úniku
citlivých údajů, s nimiž bylo následně manipulováno tak, aby byla
narušena důvěra v očkovací látky.

Zkoumali jsme, do jaké míry se EU dařilo podporovat vnitrostátní
strategie digitalizace průmyslu a centra pro digitální inovace a
zda Komise a členské státy strategii pro digitalizaci evropského
průmyslu účinně prováděly.
Zjistili jsme, že strategie Komise pro digitalizaci evropského
průmyslu má dobrou koncepci a členské státy ji podporují, ale
chybí v ní informace o zamýšlených výsledcích, ukazatelích
výsledků a cílech. Pro Komisi a členské státy je tak obtížnější lépe
řídit své činnosti a mít co největší vliv a členské státy nebyly
vybízeny k tomu, aby na iniciativu vyčlenily finanční prostředky
z ESI fondů.
Doporučujeme, aby Komise spolu s členskými státy nabídla
členským státům podporu při zjišťování chybějícího financování
a zlepšování monitorování a přijala další opatření k dosažení
vhodné úrovně širokopásmového připojení.

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

Zdroj: EÚD.

Přezkoumali jsme počáteční reakci EU na pandemii od 3. ledna
do 30. června 2020 s důrazem na využívání rámce EU pro řešení
přeshraničních zdravotních hrozeb, doplňující opatření EU
přijatá na podporu dodávek zdravotnického ochranného
vybavení a také podporu EU určenou na vývoj testů a
očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.
Komise napomáhala při výměně informací mezi členskými státy
a podpořila opatření, jako je výzkum onemocnění COVID-19 a
předběžné dohody o nákupu očkovacích látek. Společný podnik
pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní
léčiva (IMI) rovněž zveřejnil výzvu týkající se léčby a testování
koronaviru.
Poukázali jsme na některé výzvy, jimž EU čelí při podpoře
reakce členských států na COVID-19, jako je vytvoření
vhodného rámce pro přeshraniční zdravotní hrozby, pomoc při
poskytování patřičných dodávek a podpora vývoje očkovacích
látek.

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

Hlavní závěr auditorů zněl, že míra připravenosti v oblasti
kybernetické bezpečnosti v subjektech EU je různá a obecně není
úměrná rostoucím hrozbám. Ke kybernetické bezpečnosti totiž
nepřistupují důsledně a ne vždy jsou zavedeny zásadní kontroly a
důležité osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
I když rozdíly v míře kybernetické připravenosti by teoreticky
mohly být odůvodněny různými rizikovými profily a rozdíly v míře
citlivosti údajů, s nimiž nakládají, auditoři zdůrazňují, že slabá
místa jednoho subjektu EU mohou vystavit kybernetickým
hrozbám i několik dalších organizací, protože subjekty EU jsou
všechny vzájemně silně provázány.
V současnosti neexistuje právní rámec pro informační bezpečnost
a kybernetickou bezpečnost v orgánech, institucích a jiných
subjektech EU.
Podrobné informace o závěrech auditu, souvisejících
doporučeních a odpověď kontrolovaného subjektu naleznete
na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
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Odpověď společných podniků týkající
se kapitoly 2
Opatření 1 Společné podniky uhradí faktury vystavené Úřadem Komise pro správu a
vyplácení individuálních nároků (PMO) a pokud jde o záležitost týkající se právních
předpisů, která je předmětem zjištění Evropského účetního dvora, společné podniky
souhlasí s tím, že budou spolupracovat s Komisí v zájmu dosažení jasnějšího sladění
příslušných právních základů.
Opatření 2 Definice a rozčlenění administrativních nákladů byly základem pro přípravu
rozpočtu každého společného podniku v legislativních finančních výkazech, které jsou
přílohou jednotného základního aktu. „Administrativní náklady“, respektive finanční
příspěvky členů společných podniků, jsou tudíž nyní pro každý společný podnik nejen
jasně definovány, ale také kvantifikovány. V souladu s tím se společné podniky dále
zaměří na podrobný obsah „administrativních výdajů“ s cílem najít možnosti
harmonizace jejich klasifikace.
Opatření 3 Společný podnik bere opatření navržené Účetním dvorem na vědomí.
Vzhledem k tomu, že společný podnik byl zřízen teprve nedávno, bude většina
ověřovacích a validačních prací probíhat v závěrečné fázi projektů. Společný podnik se
bude touto záležitostí včas zabývat. Očekává se, že navrhovaný centrální finanční
mechanismus (zavedený podle nového nařízení o EuroHPC) poskytne postupy a nástroje
plánování nezbytné k posílení koordinace ročních příspěvků se zúčastněnými státy.
Opatření 4 Ve spolupráci se Společným prováděcím střediskem (CIC) Komise začaly
v roce 2022 všechny společné podniky provádět opatření ke snížení míry chyb v souladu
s opatřením navrženým Evropským účetním dvorem (např. včetně zkoumání možností
zjednodušených forem nákladů, které rovněž doporučuje GŘ BUDG, jako jsou
jednotkové náklady, jednorázové částky a paušální sazby).
Opatření 5 Po přijetí pozměněného plánu pracovních míst společného podniku EuroHPC
na rok 2021 jeho správní radou dne 12. listopadu 2021 byl neprodleně dne 1. prosince
2021 v souladu s opatřením navrženým Evropským účetním dvorem zahájen nábor
klíčových zaměstnanců.
Opatření 6 Společné podniky v současné době používají modul zaznamenávání času
systému řízení lidských zdrojů poskytovaný Komisí (SYSPER). Ve spolupráci
s poskytovatelem služby SYSPER budou prozkoumány možnosti, jak zajistit, aby údaje
o zaznamenávání času v systému SYSPER byly podrobnější.
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Opatření 7 Společné podniky souhlasí s provedením opatření s ohledem na plánování
pro víceletý finanční rámec na období 2027–2034 s cílem zajistit lepší zapojení do
plánování lidských zdrojů útvarů Komise. Společné podniky jsou připraveny toto
opatření realizovat na základě otevřené tripartitní diskuse s GŘ BUDG a jejich
mateřskými generálními ředitelstvími. Uvedená diskuse by měla rovněž zahrnovat
možnost určité flexibility pro společné podniky, aby mohly přizpůsobit své plány
pracovních míst v případech dočasného zvýšení pracovní zátěže.
2.41
SESAR 3 jako tripartitní společný podnik využívá na činnosti programu Horizont Evropa
kromě rozpočtu EU a příspěvků členů ze soukromého sektoru také příspěvky
organizace EUROCONTROL ve výši přibližně 500 milionů EUR. Jelikož však Komise ve
svém modelu produktivity příspěvky organizace EUROCONTROL nezohlednila, nelze
výsledný nižší poměr produktivity pro společný podnik SESAR 3 přímo porovnávat
s poměrem jiných společných podniků.
Společný podnik EU-Rail byl pověřen činnostmi v rámci nového systémového pilíře
s cílem zajistit, aby výzkum a inovace zahrnovaly systémový pohled na vývoj a
transformaci železničního systému a byly účinné. Tyto činnosti vyžadují dodatečné
zdroje, aby se dosáhlo přímějšího řízení a dohledu. I když tyto činnosti podle odhadů
odpovídají rozpočtu ve výši více než 30 miliard EUR ve fázi přechodu a zavádění, nebyly
zahrnuty do modelu produktivity Komise, což vedlo k nižší míře produktivity
společného podniku EU-Rail.
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Kapitola 3
Prohlášení o věrohodnosti
týkající se společných podniků EU
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3.1. Informace, z nichž vychází
prohlášení o věrohodnosti
Východisko pro vyjádření výroků

3.1.1. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA)

a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními
standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito
standardy je ve zprávě podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora. V souladu
s Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní
etické standardy účetních (kodex IESBA), a etickými požadavky platnými pro audit jsme
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z těchto požadavků a kodexu
IESBA. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

3.1.2. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančních nařízení společných

podniků je vedení společného podniku odpovědné za vypracování a prezentaci účetní
závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a
za legalitu a správnost uskutečněných operací. Součástí této odpovědnosti vedení je
navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a
prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za to, aby činnosti,
finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s regulačním
rámcem orgánů, které je řídí.

3.1.3. Při sestavování konsolidované účetní závěrky je vedení povinno posoudit,

zda je společný podnik schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a
popsat v účetní závěrce záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použít
účetnictví založené na předpokladu nepřetržitého trvání subjektu, s výjimkou případu,
kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit jeho činnost, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.

3.1.4. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního

výkaznictví společných podniků.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných
operací

3.1.5. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka

společného podniku neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné
operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému
parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a
legality a správnosti uskutečněných operací. Přiměřená jistota představuje vysokou
míru jistoty, avšak není zárukou, že případ významné (materiální) nesprávnosti nebo
nesouladu bude při auditu vždy odhalen. Tyto případy se mohou vyskytnout v důsledku
podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně
soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá
na základě této účetní závěrky.

3.1.6. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme příspěvky Komise a dalších partnerů a

zúčastněných zemí a posuzujeme postupy společného podniku pro výběr případných
jiných příjmů.

3.1.7. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly,

byly zaznamenány a schváleny. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb
(včetně plateb za pořízení majetku) kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny.
Zálohové platby kontrolujeme, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a
když společný podnik tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže
roce nebo později.

3.1.8. V souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Provádíme také
následující kroky:
—

Identifikujeme a vyhodnocujeme 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, a navrhujeme a provádíme auditorské postupy reagující na tato
rizika. Získáváme dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výroky. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesprávnost nebo nesoulad, k nimž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu způsobených
chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřního kontrolního systému.
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—

Seznamujeme se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na
účinnost vnitřní kontroly.

—

Posuzujeme vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti vedení
účetní jednotky uvedlo v účetní závěrce.

—

Posuzujeme, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na předpokladu
nepřetržitého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota související s událostmi nebo
podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit schopnost společného
podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností v naší zprávě upozornit na
vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti v účetní závěrce, a
pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí z důkazních informací, které jsme
získali do data naší auditní zprávy. Nicméně budoucí události a podmínky mohou
vést k tomu, že subjekt přestane nepřetržitě trvat.

—

Vyhodnocujeme celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně
vysvětlujících a popisných informací, a to, zda účetní závěrka věrně prezentuje
podkladové operace a události.

—

Získáváme dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích
společných podniků, aby bylo možné vyjádřit výrok k účetním závěrkám a
operacím, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají. Zodpovídáme za řízení auditu,
dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora je naší výhradní
odpovědností.

—

V souladu s čl. 70 odst. 6 finančního nařízení EU37 bereme v úvahu auditní činnost
nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetními závěrkami
společných podniků.

37

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046.
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3.1.9. V případě výdajů společných podniků na výzkum v rámci programu Horizont

2020 odpovídá za audity ex post společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Pokud jde
o výsledky auditů ex post, které provedl společný auditní útvar GŘ RTD Komise, Komise
ve svém návrhu nařízení o zřízení programu Horizont 2020 38 uvedla, že riziko chyby
v rozmezí 2–5 % ročně je realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady kontrol a
složitost pravidel pro náhradu nákladů výzkumného projektu. Konečným cílem Komise
je dosáhnout při uzavření programu Horizont 2020 míry zbytkových chyb, která se
bude co nejvíce blížit 2 %.

3.1.10. Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
významných nedostatků zjištěných ve vnitřních kontrolách.

3.1.11. Ze záležitostí, o nichž jsme informovali společné podniky, vybíráme ty,

které byly pro audit ročních účetních závěrek za běžné období nejvýznamnější, a které
tudíž představují hlavní záležitosti auditu. Tyto záležitosti popisujeme ve své auditní
zprávě, pokud právní předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže ve zcela
výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli ve své zprávě
informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží
nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.

38

COM(2011) 809 final.

60

Společné podniky provádějící rámcové
programy EU
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3.2. Společný podnik pro výzkum
uspořádání letového provozu
jednotného evropského nebe (SESAR 3)
Úvod

3.2.1. Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného

evropského nebe (SESAR), který sídlí v Bruselu, byl založen v únoru 2007 jako součást
sedmého rámcového programu pro výzkum (7. RP) na období osmi let 39 (SESAR 1).
V červnu 2014 změnila Rada původní zakládací nařízení a prodloužila dobu fungování
společného podniku v rámci programu Horizont 2020 na dobu do 31. prosince 2024 40
(SESAR). V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní akt, kterým v rámci programu
Horizont Evropa na období končící dnem 31. prosince 2031 zřídila společný podnik
SESAR 3, který nahradil SESAR 41.

3.2.2. SESAR 3 je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj

modernizovaného systému uspořádání letového provozu v Evropě. Zakládajícími členy
jsou Evropská unie, zastoupená Komisí, Evropská organizace pro bezpečnost letového
provozu (Eurocontrol) a více než 50 organizací zastupujících celý hodnotový řetězec
letectví od letišť, uživatelů vzdušného prostoru všech kategorií, přes poskytovatele
letových navigačních služeb až po dálkově řídící piloty a služby.

39

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na
vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR).

40

Nařízení Rady (EU) č. 721/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se mění nařízení (ES)
č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové
generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence
společného podniku do roku 2024.

41

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021,
kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa.
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3.2.3. Tabulka 3.2.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.2.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

44,6

119,5

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

4,3

151,3

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

69,9

179,2

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

34,8

163,2

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

37

38

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.2.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.2.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.2.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku SESAR 3, jež obsahuje finanční výkazy 42 a
zprávy o plnění rozpočtu 43 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.2.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku SESAR 3 za rok
2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku SESAR 3 k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností,
jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

42

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

43

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.2.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.2.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.2.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.2.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy44. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik SESAR 3 (a
jeho předchůdce společný podnik SESAR) tyto příspěvky dosud neodvedl.

44

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.2.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 45. V případě společného podniku SESAR činí tento
procentní podíl 7,7 %, tj. zhruba 52 221 EUR ročně (na základě údajů roku 2021).
Metoda, podle níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do
rozpočtu EU jako příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech
zohledňuje pouze příslušná ustanovení služebního řádu 46. Avšak jednotný základní
akt 47 stanoví, že administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným
dílem mezi EU a ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek
zaměstnavatele ve výši přibližně 339 098 EUR za rok (na základě údajů roku 2021).
Souběh těchto různých právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet
příspěvku zaměstnavatele poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné
výklady s různým finančním dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.2.13. Tabulka 3.2.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

45

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

46

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

47

Článek 28 nařízení Rady (EU) 2021/2085.
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Tabulka 3.2.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení
a dvoustranných dohod)
Členové
EU (GŘ MOVE)
Eurocontrol
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Operační
činnosti

Dodatečné
činnosti (1)

585,0
492,0
280,0
1 357,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–
–

585,0
492,0
280,0
1 357,0

Peněžní
příspěvky

Potvrzené
věcné
příspěvky

536,2
15,7
8,7
560,6

0,0
230,8
192,6
423,4

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
–
45,0
–
42,1
–
87,1
–

Celkem
536,2
291,5
243,4
1 071,0

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.2.14. Aby bylo možno získat o výsledcích společného podniku úplný obraz, je

nutné zohlednit současný rozsah povinností týkajících se činnosti jeho členů. Na konci
roku 2021 přijal společný podnik v plném rozsahu závazky k 555,8 milionu EUR
maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody a zakázky v rámci programu
Horizont 2020. Z toho přibližně 92,5 milionu EUR (16,6 %) zbývá v následujících letech
vyplatit na projekty a zakázky, které ještě nebyly dokončeny. Na druhé straně členové
ze soukromého sektoru přijali právní závazky poskytnout celé věcné příspěvky ve výši
280 milionů EUR, stanovené v dohodě o odvětvovém členství, a Eurocontrol přijal
právní závazek poskytnout příspěvky ve výši 433,4 milionu EUR, tj. 91 % cílové hodnoty
operačních příspěvků vymezených ve dvoustranné dohodě ve výši 475 milionů EUR.

3.2.15. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby na rok 2021, který je

k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 93 %. Společný podnik neměl
téměř žádné prostředky na operační závazky roku 2021, protože poslední výzvu
k předkládání návrhů dokončil do konce roku 2020.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.2.16. V případě plateb v rámci programu Horizont 2020 odpovídá za audity

ex post společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post,
které byly k dispozici ke konci roku 2021, vykázal společný podnik u projektů programu
Horizont 2020 reprezentativní míru chyb ve výši 0,7 % a míru zbytkových chyb ve výši
0,6 % (zúčtování a konečné platby) 48.

48

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku SESAR za rok 2021,
kapitola 4.3.
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3.2.17. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 49. V jednom případě jsme nalezli a vyčíslili chybu, která
spočívala v tom, že příjemce vykázal přímé osobní náklady, které měl vykázat jako
náklady na subdodávky. Jelikož však grantová dohoda takové výdaje příjemce
nepředpokládala, byly takto vzniklé náklady nezpůsobilé.

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.2.18. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.

49

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

2020

Připomínky EÚD
V lednu 2020 společný podnik získal od GŘ MOVE dodatečných 6 milionů EUR z Nástroje pro
propojení Evropy (CFF) v rámci dohody o přiznání příspěvku týkající se systému U-space
(druhá a poslední splátka). Společný podnik však tyto prostředky nezaznamenal do rozpočtu
na rok 2020 prostřednictvím opravného rozpočtu, ani je nezohlednil při plánování potřeb
v rozpočtové položce 3700 (provedení rozsáhlých demonstračních činností). Z celkového
konečného disponibilního rozpočtu na platby pro rozpočtovou položku 3700 (provedení
rozsáhlých demonstračních činností) ve výši 36,8 milionu EUR tedy na konci roku 2020
vyčerpal pouze 21,2 milionu EUR (58 %).

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)

–
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Odpověď společného podniku
3.2.12
Společný podnik SESAR 3 má v úmyslu řídit se „Pokyny pro výpočet příspěvků
společných podniků jako zaměstnavatelů do důchodového systému“, které v červnu
2022 vydalo Generální ředitelství pro rozpočet. Tyto pokyny vycházejí výhradně ze
služebního řádu, který nerozlišuje mezi správními a provozními příjmy. Společný
podnik SESAR 3 uhradí částku, kterou mu Komise bude fakturovat.
3.2.17
Má se za to, že náklady byly vykazovány jako výdaje na zaměstnance v důsledku
neúmyslné chyby příjemce, který je malou organizací a pro nějž se jednalo o první
projekt v rámci programu Horizont 2020. Společný podnik SESAR 3 nákladovou položku
ve výši 11 400 EUR a související nepřímé náklady ve výši 2 850 EUR zamítne.
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3.3. Společný podnik pro čisté letectví
(CA)
Úvod

3.3.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti

letectví, který sídlí v Bruselu, byl založen v prosinci 2007 jako součást sedmého
rámcového programu (7. RP) na období deseti let 50 (Clean Sky 1). V květnu 2014
prodloužila Rada dobu fungování společného podniku v rámci programu Horizont 2020
na dobu do 31. prosince 2024 51 (Clean Sky 2). V listopadu 2021 přijala Rada jednotný
základní akt, kterým v rámci programu Horizont Evropa na období končící dnem
31. prosince 2031 zřídila společný podnik pro čisté letectví (CA), který nahradil Clean
Sky 2 52.

3.3.2. Společný podnik CA je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, jehož

cílem je přeměnit letectví pro udržitelnou a klimaticky neutrální budoucnost. Jeho
zakládajícími členy jsou EU, zastoupená Komisí, a organizace z leteckého odvětví, které
se podílejí na vytvoření nového globálního standardu pro spolehlivé a klimaticky
neutrální letecké systémy.

3.3.3. Tabulka 3.3.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.

50

Nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku
Clean Sky.

51

Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku
Clean Sky 2.

52

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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Tabulka 3.3.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

89,3

315,6

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

4,3

315,7

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

189,9

356,6

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

182,6

346,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

42

43

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.3.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.3.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.

72
Společný podnik pro čisté letectví (CA)

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.3.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy 53 a zprávy
o plnění rozpočtu 54 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.3.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku CA za rok 2021
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci
společného podniku CA k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho peněžní
toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a
s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

53

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

54

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.3.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.3.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.3.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.3.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy55. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik CA (a jeho
předchůdce společný podnik Clean Sky 2) tyto příspěvky dosud neodvedl.

55

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.3.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 56. V případě společného podniku CA činí tento procentní
podíl 2,3 %, tj. zhruba 16 581 EUR ročně (na základě údajů roku 2021). Metoda, podle
níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako
příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze
příslušná ustanovení služebního řádu 57. Avšak jednotný základní akt stanoví, že
administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným dílem mezi EU a
ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek zaměstnavatele ve výši
přibližně 360 453 EUR za rok (na základě údajů roku 2021). Souběh těchto různých
právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele
poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním
dopadem.

56

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

57

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.3.13. Tabulka 3.3.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

Tabulka 3.3.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení
a právních rozhodnutí)
Členové
EU (GŘ RTD)
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

1 755,0
1 228,5
2 983,5

0,0
965,3
965,3

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
1 755,0
2 193,8
3 948,8

Peněžní
příspěvky

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
–
–
–
581,3
242,5
1 290,0
581,3
242,5
1 290,0

Potvrzené
věcné
příspěvky

1 536,0
27,4
1 563,4

Celkem
1 536,0
2 141,2
3 677,2

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.3.14. Aby bylo možno získat o výsledcích společného podniku úplný obraz, je

nutné zohlednit současný rozsah povinností týkajících se činnosti jeho členů. Na konci
roku 2021 přijal společný podnik téměř v plném rozsahu závazky k 1 716 milionům EUR
maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody programu Horizont 2020.
Z toho zbývá v následujících letech vyplatit přibližně 273 milionů EUR (16 %). Na druhé
straně členové ze soukromého sektoru přijali právní závazky poskytnout věcné
příspěvky ve výši 2 113,8 milionu EUR.

3.3.15. Míra plnění rozpočtu společného podniku na závazky a platby na rok

2021, který je k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 100 % a 83 %.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.3.16. V případě plateb v rámci programu Horizont 2020 odpovídá za audity

ex post společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post,
které byly k dispozici ke konci roku 2021, vykázal společný podnik u projektů programu
Horizont 2020 reprezentativní míru chyb ve výši 1,8 % a míru zbytkových chyb ve výši
1,0 % (zúčtování a konečné platby) 58.

58

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku CH za rok 2021, kapitola 43.
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3.3.17. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 59. V jednom případě jsme zjistili a vyčíslili systémovou chybu
související s nesprávným výpočtem hodinových sazeb osobních nákladů.

3.3.18. V roce 2021 byly důležité dokumenty (například prohlášení členů

hodnoticí komise o neexistenci střet zájmů, zprávy o hodnocení nabídek v zadávacím
řízení, zprávy o hodnocení uchazečů ve výběrovém řízení, rozhodnutí o výběrových
komisích, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky a pracovní smlouvy) schváleny tak, že
byl okopírován snímek podpisu zodpovědné schvalující osoby a vložen do dokumentu
ve formátu Word, načež byl soubor převeden do formátu PDF. Tato praxe s sebou nese
právní rizika, neboť odmítnutí uchazeči mohou správnost podepsaných dokumentů
o hodnocení zpochybnit.

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.3.19. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.

59

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

2020

Připomínky EÚD
Společný podnik výrazně zvýšil využívání dočasných zaměstnanců. Tato praxe tak vytváří
v podstatě stálá pracovní místa nad rámec těch, která jsou uvedena v jeho plánech
pracovních míst. Svědčí to o tom, že počet jeho statutárních zaměstnanců není na
provádění jeho programu v oblasti výzkumu a inovací a souvisejících pracovních plánů
dostatečný. Tento stav přináší značná rizika v souvislosti se zachováním klíčových
kompetencí, nejasným vyvozováním odpovědnosti, možnými soudními spory a nízkou
efektivností zaměstnanců, která by mohla ovlivnit celkovou výkonnost společného
podniku.

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

Zatím neprovedeno
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Odpověď společného podniku
3.3.11
Jsme připraveni a ochotni tuto záležitost řešit ve spolupráci s útvary Komise. Společné
podniky společně požádaly Komisi o vysvětlení a pokyny týkající se zjištění Účetního
dvora.
3.3.12
Jak je uvedeno v bodě 3.3.11, společný podnik souhlasí s nalezením řešení této
záležitosti ve spolupráci s útvary Komise. Nemáme však mandát k jednání za účelem
dohody, že existuje rozpor mezi přístupem k odhadu, který poskytují útvary EK na
základě platných ustanovení služebního řádu pro stanovení podílu orgánů EU na
příspěvcích na důchodové zabezpečení jejich zaměstnanců, a uvedenými ustanoveními
jednotného základního aktu.
3.3.18
Toto zjištění se týká pouze omezené části každodenních operací společného podniku,
protože všechny úkoly související s řízením grantů a odborníků jsou zpracovávány
prostřednictvím elektronických systémů pro řízení grantů. Toto zjištění společný
podnik řešil v průběhu roku 2022. Společný podnik zavedl certifikovaný elektronický
podpis EU-sign (právně rovnocenný vlastnoručnímu podpisu).
3.3.19 (Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let)
Situace se oproti předchozímu roku nezměnila. Společný podnik byl s ohledem na
rostoucí počet úkolů a navýšení pracovní zátěže v posledních letech nucen neustále
zvyšovat využívání dočasných zaměstnanců, a to kvůli omezením vyplývajícím
z neflexibilního plánu pracovních míst. Společný podnik v současné době čelí velkému
pracovnímu vytížení, neboť souběžně pracuje na dvou programech – Clean Sky 2 a
novém programu Clean Aviation. Společný podnik vyhlásil otevřené výběrové řízení na
služby externí poradenské firmy pro provozní podporu (řízení programu, financí a
auditu, právní služby). Očekává se, že tato podpora zajistí stabilnější pracovní zdroje.
Řešením by bylo poskytnout společnému podniku větší flexibilitu, pokud jde o počet
míst smluvních zaměstnanců v plánu pracovních míst.
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3.4. Společný podnik iniciativy pro
inovativní zdravotnictví (IHI)
Úvod

3.4.1. Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva, který sídlí v Bruselu, byl

založen v prosinci 2007 60 jako součást sedmého rámcového programu (7. RP) na
období deseti let (IMI 1). V květnu 2014 prodloužila Rada dobu fungování společného
podniku v rámci programu Horizont 2020 na dobu do 31. prosince 2024 61 (IMI 2).
V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní akt 62, kterým v rámci programu
Horizont Evropa na období končící dnem 31. prosince 2031 zřídila společný podnik
iniciativy pro inovativní zdravotnictví (IHI) který nahradil IMI 2.

3.4.2. Společný podnik IHI je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

v oblasti výzkumu a inovací ve zdravotnictví. Cílem IHI je pomáhat vytvořit celounijní
ekosystém výzkumu a inovací v oblasti zdraví, který usnadní převádění vědeckých
poznatků do hmatatelných inovací. Tyto inovace by se měly týkat prevence,
diagnostiky, léčby a zvládání nemocí. Jeho zakládajícími členy jsou EU, zastoupená
Komisí, COCIR Advancing Healthcare, Evropská federace farmaceutického průmyslu a
asociací včetně Vaccines Europe (EFPIA), EuropaBio a MedTech Europe.

60

Nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro
provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva.

61

Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku
iniciativy pro inovativní léčiva 2.

62

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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3.4.3. Tabulka 3.4.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.4.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

207,1

233,8

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

9,1

260,5

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

210,4

241,6

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

11,0

276,5

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

50

53

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.4.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.4.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.4.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku IHI, jež obsahuje finanční výkazy 63 a
zprávy o plnění rozpočtu 64 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.4.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku IHI za rok

2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku IHI k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho
peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

63

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

64

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.4.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.4.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.4.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.4.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy65. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik IHI (a jeho
předchůdce společný podnik IMI 2) tyto příspěvky dosud neodvedl.

65

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.4.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 66. V případě společného podniku IHI činí tento procentní
podíl 2,5 %, tj. zhruba 19 693 EUR ročně (na základě údajů roku 2021). Metoda, podle
níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako
příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze
příslušná ustanovení služebního řádu 67. Avšak jednotný základní akt 68 stanoví, že
administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným dílem mezi EU a
ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek zaměstnavatele ve výši
přibližně 393 856 EUR za rok (na základě údajů roku 2021). Souběh těchto různých
právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele
poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním
dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění 7. RP

3.4.13. Tabulka 3.4.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

7. RP ke konci roku 2021.

66

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

67

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

68

Článek 13 přílohy 1 nařízení Rady (EU) č. 557/2014 a článek 28 nařízení Rady
(EU) 2021/2085.
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Tabulka 3.4.2 – Příspěvky členů na 7. RP (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Členové
EU (GŘ RTD)
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–

1 000,0
1 000,0
2 000,0

Peněžní
příspěvky
938,4
21,9
960,3

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
0,0
–
766,7
38,0
–
766,7
38,0
–

Potvrzené
věcné
příspěvky

Celkem
938,4
826,6
1 765,0

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.4.14. Pokud je o závazky společného podniku na konci roku 2021, přijal

společný podnik v plném rozsahu závazky k 966 milionům EUR maximálního příspěvku
EU na podepsané grantové dohody v rámci 7. RP. Z toho zbývá v následujících letech
vyplatit přibližně 84,3 milionu EUR (8,7 %). Členové ze soukromého sektoru poskytli
věcné příspěvky stejného objemu. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby
na rok 2021, který je k dispozici na projekty 7. RP, činila 80 %. Společný podnik neměl
téměř žádné prostředky na operační závazky roku 2021, protože poslední výzvu
k předkládání návrhů dokončil do konce roku 2014.

Provádění programu Horizont 2020

3.4.15. Tabulka 3.4.3 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

Tabulka 3.4.3 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Členové
EU (GŘ RTD)
EFPIA a přidružení partneři
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

1 638,0
1 638,0
3 276,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–

1 638,0
1 638,0
3 276,0

Peněžní
příspěvky
838,0
31,9
869,9

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
0,0
–
606,3
251,0
–
606,3
251,0
–

Potvrzené
věcné
příspěvky

Celkem
838,0
889,2
1 727,2

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.4.16. Aby bylo možno získat o výsledcích společného podniku úplný obraz, je

nutné zohlednit současný rozsah povinností týkajících se činnosti jeho členů. Na konci
roku 2021 přijal společný podnik závazky k 1 452,1 milionu EUR (91 %) maximálního
příspěvku EU ve výši 1 595,4 milionu EUR na podepsané grantové dohody programu
Horizont 2020. Tento stav způsobila hlavně skutečnost, že výzva k předkládání návrhů
z roku 2019 nemohla pokrýt všechna plánovaná témata a rozpočet EU byl rozhodnutím
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správní rady odpovídajícím způsobem snížen. Z této částky závazků zbývá
v následujících letech vyplatit přibližně 616,8 milionu EUR (42,5 %). Na druhé straně
členové ze soukromého sektoru přijali právní závazky poskytnout věcné příspěvky ve
výši 1 520,7 milionu EUR.

3.4.17. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby na rok 2021, který je
k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 97 %. Společný podnik neměl
téměř žádné prostředky na operační závazky roku 2021, protože poslední výzvu
k předkládání návrhů dokončil do konce roku 2020.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.4.18. U průběžných a konečných plateb ze 7. RP provádí audity ex post společný
podnik, zatímco u plateb z programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný
společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post, které byly
k dispozici ke konci roku 2021, vykázal společný podnik u projektů 7. RP 69
reprezentativní míru chyb ve výši 1,9 % a míru zbytkových chyb ve výši 0,8 % a
u projektů programu Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby) 70 reprezentativní
míru chyb ve výši 0,97 % a míru zbytkových chyb ve výši 0,6 %.

3.4.19. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 71. V jednom případě jsme nalezli a vyčíslili systémovou chybu
související s osobními náklady, která vyplývala z toho, že byly uplatněny nesprávné
hodinové sazby, které nebyly založeny na úplném rozpočtovém roce, a v dalším
případě chybu plynoucí z toho, že nebylo náležitě doloženo vykázané vybavení a
cestovní náklady.

69

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku IHI za rok 2021, kapitola 2.7.2.

70

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku IHI za rok 2021, kapitola 2.7.2.

71

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.4.20. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

2020

Správní rozpočet společného podniku je spravován jako oddělený rozpočet (výše rozpočtu
na závazky se tedy liší od výše rozpočtu na platby) a nevyužité prostředky na platby
z předchozích let by se měly opětovně uvolňovat, pouze pokud prostředky na platby
v daném roce nestačí pokrýt smluvní závazky daného roku. Společný podnik opětovně
uvolňuje nevyužité prostředky na platby z předchozích let v rozsahu otevřených správních
závazků, v důsledku čehož dochází ke kumulaci nevyužitých prostředků na platby. Tento
postup vedl k nízké míře plnění správního rozpočtu společného podniku (v němž výdaje na
infrastrukturu v hlavě 2 představovaly přibližně 3 % celkového dostupného rozpočtu na
platby společného podniku v roce 2020), která na konci roku 2020 činila 51 % a kterou
negativně ovlivnil také dopad pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikaci,
služební cesty, schůze, akce a další služby.

Dokončeno
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Odpověď společného podniku
3.4.11
Společný podnik IHI je plně odhodlán tuto situaci vyřešit v úzké spolupráci s útvary
Komise.
Bude se řídit pokyny Komise (v aktuálním znění ze dne 20. června 2022) a jakmile obdrží
výzvu k úhradě, platbu zpracuje.
3.4.12
Pokud jde o hrazení příspěvků zaměstnavatele na důchodové zabezpečení, společný
podnik IHI se řídí pokyny Komise, které vypracovalo GŘ BUDG.
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3.5. Společný podnik pro čistý vodík
(CH)
Úvod

3.5.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro

palivové články a vodík (společný podnik FCH), který sídlí v Bruselu, byl založen
v květnu 2008 jako součást sedmého rámcového programu (7. RP) na období do
31. prosince 2017 72 (FCH 1). V květnu 2014 přijala Rada nové zakládací nařízení a
prodloužila dobu fungování společného podniku v rámci programu Horizont 2020 na
dobu do 31. prosince 2024 73 (FCH 2). V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní
akt, kterým v rámci programu Horizont Evropa na období končící dnem
31. prosince 2031 zřídila společný podnik pro čistý vodík (CH), který nahradil FCH 2 74.

3.5.2. Společný podnik CH je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

v oblasti výzkumu a inovací technologií pro palivové články a vodík. Zakládajícími členy
jsou Evropská unie (EU), zastoupená Evropskou komisí, odvětvové uskupení (Hydrogen
Europe) a výzkumné uskupení (Hydrogen Europe Research).

72

Nařízení Rady (Es) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro
palivové články a vodík.

73

Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro
palivové články a vodík 2.

74

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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3.5.3. Tabulka 3.5.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.5.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

50,0

85,4

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

5,3

86,3

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

56,2

103,8

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

15,8

104,2

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

27

29

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.5.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.5.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.5.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku CH, jež obsahuje finanční výkazy 75 a
zprávy o plnění rozpočtu 76 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.5.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku CH za rok

2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku CH k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho
peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

75

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.
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Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.5.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.5.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.5.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.5.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy77. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik CH (a jeho
předchůdce společný podnik FCH 2) tyto příspěvky dosud neodvedl.

77

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.5.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 78. V případě společného podniku CH činí tento procentní
podíl 2,9 %, tj. zhruba 12 971 EUR ročně (na základě údajů roku 2021). Metoda, podle
níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako
příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze
příslušná ustanovení služebního řádu 79. Avšak jednotný základní akt 80 stanoví, že
administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným dílem mezi EU a
ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek zaměstnavatele ve výši
přibližně 223 642 EUR za rok (na základě údajů roku 2021). Souběh těchto různých
právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele
poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním
dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu 7. RP

3.5.13. Tabulka 3.5.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na
7. RP ke konci roku 2021.

78

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

79

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

80

Článek 15 přílohy 1 nařízení Rady (EU) č. 559/2014 a článek 28 nařízení Rady
(EU) 2021/2085.
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Tabulka 3.5.2 – Příspěvky členů na 7. RP (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení
a právních rozhodnutí)
Členové
EU (GŘ RTD)
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

470,0
470,0
940,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–

Peněžní
příspěvky

470,0
470,0
940,0

407,4
17,9
425,3

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
19,1
0,0
–
443,9
4,2
–
463,0
4,2
–

Potvrzené
věcné
příspěvky

Celkem
426,5
466,0
892,5

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.5.14. Na konci roku 2021 přijal společný podnik závazky k 425,5 milionu EUR

(95 %) maximálního příspěvku EU ve výši 450 milionů EUR na podepsané grantové
dohody v rámci 7. RP. Z toho zbývá v následujících letech vyplatit přibližně
3,0 milionu EUR (0,7 %). Partneři ze soukromého sektoru poskytli věcné příspěvky
stejného objemu. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby na rok 2021,
který je k dispozici na projekty 7. RP, činila 97,8 %. Společný podnik neměl téměř žádné
operační prostředky na závazky roku 2021, protože poslední výzvu k předkládání
návrhů dokončil do konce roku 2014.

Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.5.15. Tabulka 3.5.3 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

Tabulka 3.5.3 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení
a právních rozhodnutí)
Členové
EU (GŘ RTD)
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

665,0
95,0
760,0

0,0
285,0
285,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
665,0
380,0
1 045,0

Peněžní
příspěvky
545,5
11,4
556,9

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
0,0
0,0
38,6
51,3
1 039,0
38,6
51,3
1 039,0

Potvrzené
věcné
příspěvky

Celkem
545,5
1 140,3
1 685,8

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.5.16. Nízká míra potvrzených věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru

na provozní činnosti ve výši 38,6 milionu EUR je způsobena tím, že společný podnik
příspěvky osvědčuje v rámci programu Horizont 2020 v pozdější fázi, když se provádí
konečná platba na projekty a vydává osvědčení o finančním výkazu.
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3.5.17. Aby bylo možno získat o výsledcích společného podniku úplný obraz, je

nutné zohlednit současný rozsah povinností týkajících se činnosti jeho členů. Na konci
roku 2021 přijal společný podnik v plném rozsahu závazky k 646 milionům EUR
maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody a zakázky programu
Horizont 2020. Z toho zbývá v následujících letech vyplatit přibližně 112,6 milionu EUR
(17,8 %). Na druhé straně členové ze soukromého sektoru přijali právní závazky
poskytnout věcné příspěvky ve výši 158,3 milionu EUR.

3.5.18. Míra plnění rozpočtu společného podniku na závazky a platby na rok

2021, který je k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 98 % a 87,8 %.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.5.19. U průběžných a konečných plateb ze 7. RP provádí společný podnik audity

ex post u příjemců, zatímco u plateb z programu Horizont 2020 je za audity ex post
odpovědný společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post,
které byly ke konci roku 2021 k dispozici, vykázal společný podnik u projektů 7. RP 81
reprezentativní míru chyb ve výši 2,0 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,0 % a
u projektů programu Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby) 82 reprezentativní
míru chyb ve výši 2,16 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,3 %.

3.5.20. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 83. V jednom případně jsme zjistili a vyčíslili chybu plynoucí
z nadhodnocení osobních nákladů v důsledku administrativní chyby a v jiném případě
jsme odhalili systémový nevyčíslitelný kontrolní nedostatek spojený s tím, že příjemce
neměl postup pro potvrzení vykázaných hodin práce na projektu.

81

Výroční zpráva o činnosti společného podniku CH za rok 2021, kapitola 4.3.

82

Výroční zpráva o činnosti společného podniku CH za rok 2021, kapitola 4.3.

83

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.5.21. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

84

Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není
relevantní)

2020

Správní rozpočet společného podniku je spravován jako oddělený rozpočet (výše rozpočtu
na závazky se tedy liší od výše rozpočtu na platby) a nevyužité prostředky na platby
z předchozích let by se měly opětovně uvolňovat, pouze pokud prostředky na platby
v daném roce nestačí pokrýt smluvní závazky daného roku. Společný podnik opětovně
uvolňuje nevyužité prostředky na platby z předchozích let v rozsahu otevřených správních
závazků, v důsledku čehož dochází ke kumulaci nevyužitých prostředků na platby. Tento
postup vedl k nízké míře plnění správního rozpočtu společného podniku (v němž výdaje na
infrastrukturu a komunikace v hlavě 2 představovaly přibližně 3 % celkového dostupného
rozpočtu na platby společného podniku), která na konci roku 2020 činila 56 % a kterou
negativně ovlivnil také dopad pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT,
komunikaci, služební cesty, schůze, akce a další služby.

Dokončeno

2020

V dubnu 2020 společný podnik zahájil otevřené zadávací řízení na rámcovou zakázku
týkající se provádění třetí fáze projektu na vývoj certifikačního systému H2, aby byl
zajištěn soulad s revidovanou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (RED II) 84.

Směrnice (EU) 2018/2001 (přepracovaná) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

–
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není
relevantní)

Přestože konsorcium, které realizovalo první dvě fáze projektu, bylo v pozici subjektu se
znalostní výhodou, společný podnik vypsal na realizaci třetí fáze projektu otevřené
zadávací řízení. Jediným uchazečem, který se ho zúčastnil, bylo následně konsorcium se
stejným koordinátorem, který již realizoval předchozí dvě fáze projektu, a předložilo
finanční nabídku, která se blížila maximální odhadované hodnotě zakázky stanovené
v zadávací dokumentaci.
Vzhledem k využití otevřeného zadávacího řízení v situaci, kdy jeden subjekt má znalostní
výhodu, nebylo možné plně doložit, že bylo dosaženo nejlepšího poměru mezi cenou a
kvalitou. V zájmu lepší konkurence a lepšího odhadu cen by společný podnik měl provádět
předběžný tržní průzkum cen a oslovit více společností působících na trhu s vodíkem.

2020

Společný podnik využíval po dobu přibližně dvou a půl let pro funkci „řízení
znalostí“ dočasné zaměstnance. Podle rámcové smlouvy Komise o dočasných službách je
však využití dočasných zaměstnanců omezeno na kancelářské práce jednorázové nebo
dočasné povahy, které vyplývají z mimořádného nárůstu pracovní zátěže a/nebo výkonu
jednorázové činnosti, nebo na obsazení volného pracovního místa až do přijetí stálého
zaměstnance. Postup společného podniku je v rozporu s touto zásadou a ve skutečnosti
vytváří stálé pracovní místo navíc vedle těch, která jsou uvedena v jeho plánech
pracovních míst.

Dokončeno
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Odpověď společného podniku
3.5.11
Společné podniky společně požádaly Komisi o vysvětlení a pokyny týkající se zjištění
Účetního dvora. Jsme připraveni a ochotni tuto záležitost řešit podle pokynů, které
obdržíme od útvarů Komise.
3.5.12
Pokud jde o platbu příspěvků zaměstnavatele do důchodového systému, společný
podnik pro čistý vodík se bude řídit pokyny útvarů Komise. Je však třeba poznamenat,
že společné podniky již sestavily svůj víceletý rozpočet na základě celkových příjmů na
správní výdaje, jak je stanoveno v jednotném základním aktu. Vzhledem k tomu, že
v jednotném základním aktu je stanovena maximální výše těchto příjmů, kterou nelze
překročit, konečné rozhodnutí o částce, která má být poskytnuta v souvislosti
s příspěvky do důchodového systému, může mít velmi významný dopad na schopnost
společného podniku realizovat plánované činnosti a hradit související výdaje.
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3.6. Společný podnik pro klíčové
digitální technologie (KDT)
Úvod

3.6.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro

elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL),
který sídlí v Bruselu, byl založen v květnu 2014 v rámci programu Horizont 2020 na
období do 31. prosince 2024 85. Společný podnik ECSEL nahradil společný podnik ENIAC
a ARTEMIS, jejichž činnost byla ukončena 26. června 2014, a stal se jejich nástupcem.
V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní akt, kterým v rámci programu Horizont
Evropa na období končící dnem 31. prosince 2031 zřídila společný podnik pro klíčové
digitální technologie (KDT), který nahradil ECSEL 86.

3.6.2. Společný podnik KDT je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a má

na starost řízení programu pro výzkum a inovace s cílem posílit strategickou autonomii
EU v odvětví elektronických součástí a systémů. Zakládajícími členy jsou EU,
zastoupená Komisí, zúčastněné státy a tři průmyslová sdružení, totiž Evropská asociace
pro integraci inteligentních systémů (EPoSS), Sdružení zastupující organizace působící
v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS) a průmyslové sdružení Inside, které
zastupuje zainteresované strany v oblastech mikro- a nanoelektroniky, inteligentních
integrovaných systémů a vestavěných/kyberneticko-fyzikálních systémů.

85

Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL.

86

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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3.6.3. Tabulka 3.6.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.6.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

155,8

137,4

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

212,4

209,0

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

199,3

215,8

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

214,0

218,3

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

29

29

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.6.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.6.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.6.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku KDT, jež obsahuje finanční výkazy 87 a
zprávy o plnění rozpočtu 88 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.6.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku KDT za rok

2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku KDT k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho
peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

87

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

88

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.6.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.6.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.6.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.6.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy89. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik KDT (a
jeho předchůdce společný podnik ECSEL) tyto příspěvky dosud neodvedl.

89

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.6.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 90, přičemž hotovostní příspěvky zúčastněných států,
které neprochází rozpočtem EU, se rovněž považují za příjmy bez dotace EU. V případě
společného podniku KDT činí tento procentní podíl 50,1 %, tj. zhruba 243 904 EUR
ročně (na základě údajů roku 2021). Metoda, podle níž se vypočítává platba, kterou
společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako příspěvek zaměstnavatele na základě
příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze příslušná ustanovení služebního řádu 91.
Avšak jednotný základní akt 92 stanoví, že administrativní náklady by měly být
každoročně rozděleny rovným dílem mezi EU a ostatní členy, což by pro společný
podnik znamenalo příspěvek zaměstnavatele ve výši přibližně 243 417 EUR za rok
(na základě údajů roku 2021). Souběh těchto různých právních ustanovení vytváří
riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele poskytovaného společným
podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu 7. RP

3.6.13. Společný podnik je od 26. června 2014 nástupcem společných podniků

ENIAC a ARTEMIS a převzal provádění jejich činností 7. RP.

3.6.14. Do konce roku 2021 společný podnik s konečnou platností uzavřel všechny
probíhající projekty 7. RP. Na základě celkových nákladů na podepsané činnosti 7. RP a
skutečných plateb provedených společným podnikem (a jeho předchůdci společnými
podniky ENIAC, ARTEMIS a ECSEL) v souvislosti se spolufinancováním těchto činností se
konečné příspěvky členů odhadují takto: EU: 564,3 milionu EUR, zúčastněné státy:

90

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

91

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

92

Článek 28 nařízení Rady (EU) 2021/2085.
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812,5 milionu EUR a věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru:
2 202,4 milionu EUR.

Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.6.15. Tabulka 3.6.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

Tabulka 3.6.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Členové
EU (GŘ CNECT)
Členové ze soukromého sektoru
Zúčastněné státy (2)
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–
–

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Peněžní
příspěvky
1 058,1
22,2
450,2
1 530,5

Potvrzené
věcné
příspěvky
–
300,6
–
300,6

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
–
–
968,2
–
–
–
968,2
–

Celkem
1 058,1
1 291,0
450,2
2 799,3

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.
(2) Zúčastněné státy platí své příspěvky přímo příjemcům.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.6.16. Aby bylo možno získat o výsledcích společného podniku úplný obraz, je

nutné zohlednit současný rozsah povinností týkajících se činnosti jeho členů. Ke konci
roku 2021 společný podnik přijal v plném rozsahu závazky k 1 170 milionům EUR
maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody programu Horizont 2020.
Z této částky bude ještě třeba v nadcházejících letech vyplatit 190,3 milionu EUR
(16,6 %).

3.6.17. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby na rok 2021, který byl

k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 85 %. Společný podnik neměl
téměř žádné operační prostředky na závazky roku 2021, protože poslední výzvu
k předkládání návrhů dokončil do konce roku 2020.

3.6.18. Na konci roku 2021 byly možné konečné věcné příspěvky členů ze

soukromého sektoru na operační činnosti programu Horizont 2020 odhadovány na
1 594,2 milionu EUR. Je třeba uvést, že skutečnou výši věcných příspěvků členů ze
soukromého sektoru může společný podnik vypočítat a potvrdit její platnost až poté,
co společný podnik i zúčastněné státy provedou všechny platby a jsou předložena
všechna osvědčení o ukončení projektu a související informace. V této souvislosti
vzhledem k tomu, že na konci roku 2021 byl dokončen jen omezený počet projektů
Horizont 2020, činily věcné příspěvky odvětvových členů, jejichž platnost byla
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potvrzena, 300,6 milionu EUR. Na konci roku 2021 činil kumulativní odhadovaný objem
věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru (jejichž platnost dosud nebyla
potvrzena) podle metodiky poměrného výpočtu přijaté jeho správní radou
968,2 milionu EUR.

3.6.19. Na konci roku 2021 uzavřely zúčastněné státy smluvní závazky ve výši

1 106,2 milionu EUR93 a vykázaly finanční příspěvky v celkové výši 450,2 milionu EUR,
které vyplatily přímo vnitrostátním příjemcům podpořených projektů programu
Horizont 2020. Rozdíl mezi finančním příspěvkem zúčastněných států a finančním
příspěvkem EU na konci roku 2021 ve výši 1 058,1 milionu EUR je dán tím, že většina
zúčastněných států zaúčtovává a oznamuje své náklady společnému podniku až po
dokončení podpořených projektů programu Horizont 2020.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.6.20. Správní dohody uzavřené společnými podniky ARTEMIS a ENIAC

s vnitrostátními financujícími orgány nadále platí i po jejich sloučení do společného
podniku ECSEL. V rámci těchto dohod se strategie společného podniku ARTEMIS a
ENIAC pro audity ex post do velké míry spoléhaly na audit výkazů projektových nákladů
provedený vnitrostátními financujícími orgány94. Významné rozdíly v metodikách a
postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány neumožňují společnému
podniku ECSEL vypočítat jedinou spolehlivou váženou míru chyb ani míru zbytkových
chyb pro platby ze 7. RP. Vzhledem k tomu, že celkové platby společného podniku na
uzavření zbývajících projektů 7. RP činily pouze 0,6 milionu EUR (0,4 %) celkových
operačních plateb, nepředstavují v roce 2021 riziko významných (materiálních) chyb.

3.6.21. Pokud jde o platby programu Horizont 2020, audity ex post provádí

společný auditní útvar GŘ RTD. Na základě výsledků svého auditu na konci roku 2021

93

Tato částka se odhaduje na základě rozhodnutí rady správních orgánů společného podniku
o financování v souvislosti s výzvami k předkládání návrhů na roky 2014 až 2020.

94

V souladu se strategií pro audity ex post, kterou přijaly společné podniky ARTEMIS a ENIAC,
je společný podnik povinen alespoň jednou ročně posoudit, zda informace obdržené od
členských států poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost
uskutečněných operací.
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vykázal společný podnik u programu Horizont 2020 reprezentativní míru chyb ve výši
2,2 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,2 % 95.

3.6.22. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 96. Ve dvou případech jsme zjistili a vyčíslili chyby vyplývající
z nadhodnocení osobních nákladů.

Nový centralizovaný systém pro správu finančních příspěvků
zúčastněných států

3.6.23. Společný podnik je na základě rámcového nařízení o programu Horizont

Evropa a jednotného základního aktu povinen zavést nový centralizovaný řídicí proces
pro správu finančních příspěvků zúčastněných států, tzv. systém centrálního řízení
finančních příspěvků.

3.6.24. V rámci plánovaného systému centrálního řízení finančních příspěvků se

každý zúčastněný stát může rozhodnout, že společnému podniku uhradí svůj finanční
příspěvek na úrovni projektů za příjemce usazené v tomto státu. Během tohoto
procesu má každý zúčastněný stát v souladu s předpisy EU v oblasti financí a
hospodářské soutěže také právo veta ve všech otázkách týkajících se využívání jeho
vlastních vnitrostátních finančních příspěvků poukázaných společnému podniku za
žadatele usazené v daném státu. To zúčastněným státům umožňuje rozhodnout na
základě národních strategických priorit, zda podpoří či nepodpoří vnitrostátního
příjemce vybraného a schváleného výzkumného a inovačního projektu.

3.6.25. Na druhé straně společný podnik bude muset provádět platby

spolufinancování za všechny zúčastněné státy, které se rozhodnou svěřit společnému
podniku své finanční příspěvky. Ten bude muset řídit a monitorovat dva alternativní
procesy řízení správních dohod se zúčastněnými státy. Orgán příslušný pro financování
v každém zúčastněném státě musí se společným podnikem podepsat správní dohodu,
kterou společnému podniku buďto svěřuje vyplácení vnitrostátních příspěvků, nebo

95

Výroční zpráva o činnosti společného podniku KDT za rok 2021, kapitola 8.2.3.

96

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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koordinaci vnitrostátních dohod o převodu prostředků v souvislosti s platbami
příjemcům a vykazování příspěvků.

3.6.26. Komise neposoudila potřebu dodatečných zdrojů, které společný podnik

potřebuje na zavedení plánovaného systému centrálního řízení finančních příspěvků,
ani tato potřeba nebyla zahrnuta do prvotních odhadů lidských zdrojů pro provádění
programu Horizont Evropa. Nedostatečné plánování v souvislosti se zavedením
systému centrálního řízení finančních příspěvků spolu s personální situací a nedostatek
nástrojů a podpory v oblasti IT může negativně ovlivnit provádění programů
společného podniku a dosažení výše příspěvků ostatních členů. Bude-li třeba systém
centrálního řízení finančních příspěvků spravovat manuálně, bude to náročné na lidské
zdroje.

Připomínka k jiným záležitostem
Stav lidských zdrojů ve společném podniku

3.6.27. Návrhem Komise, kterým se mění jednotný základní akt97, se společný

podnik KDT změní na budoucí společný podnik pro čipy s novou působností související
s prováděním iniciativy Čipy pro Evropu podle nového VFR na období 2021–2027.
V této souvislosti bude společný podnik podporovat vývoj inovačních polovodičových
technologií nové generace, které by měly posílit výrobu čipů v EU. Podle návrhu bude
společný podnik provádět projekty v hodnotě přibližně 10,9 miliardy EUR podle nového
VFR na období 2021–2027 a měl by najmout dalších 19 zaměstnanců, aby do roku 2025
dosáhl plánovaného počtu 50 statutárních zaměstnanců. Jelikož měl společný podnik
na konci roku 2021 jen 29 zaměstnanců (13 dočasných a 16 smluvních), mohl by kromě
nových správních a operačních procesů, které je ještě třeba zavést, čelit při najímání
nových pracovníků značně náročné situaci v oblasti lidských zdrojů.

97

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují
společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy,
COM(2022) 47 final ze dne 8. února 2022.
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.6.28. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

2020

Připomínky EÚD
V předběžné roční účetní závěrce společného podniku za rok 2020 ani ve zprávě
o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2020 nejsou uvedeny následující odhady:
— odhady finančních příspěvků zúčastněných států na projekty sedmého rámcového
programu ARTEMIS a ENIAC,
— odhad věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní projektů
sedmého rámcového programu ARTEMIS a ENIAC.

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)

Dokončeno
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Odpověď společného podniku
3.6.11 a 3.6.12
Společný podnik KDT je připraven tuto záležitost vyřešit a zajistit soulad se všemi
odpovídajícími předpisy ve spolupráci s příslušnými útvary Komise. Na základě
společné žádosti předložené útvarům Komise všemi společnými podniky Komise
v červnu 2022 vydala pokyny pro výpočet příspěvků zaměstnavatele na důchodové
zabezpečení vztahující se na společné podniky. Společný podnik KDT v současné době
přezkoumává návrh a výpočet předložený Komisí na základě vydaných pokynů.
Zároveň vede diskuse se svými členy s ohledem na příspěvky zúčastněných států,
neboť tyto příspěvky se vyplácejí přímo příjemcům a nikoli společnému podniku a
nejsou určeny na úhradu správních nákladů. Správní rada bude včas informována.
3.6.26
Společný podnik KDT nedisponuje žádnými dodatečnými lidskými zdroji k řízení
systému centrálního finančního řízení (což je nový komplexní úkol), přičemž společný
podnik na riziko nedostatečných zdrojů průběžně upozorňuje v rámci každoročního
postupu hodnocení rizik. Společný podnik požádal o navýšení zdrojů. Společný podnik
v současnosti zavádí vnitřní postupy s cílem zajistit řádné fungování systému
centrálního finančního řízení a vyhodnocuje přidělení potřebných zdrojů. Využívání
systému centrálního finančního řízení může být zahájeno nejdříve při vyhlášení výzvy
k předkládání návrhů na projekty v roce 2023.
3.6.27
Společný podnik uznává, že nábor dalších 19 zaměstnanců do roku 2025 představuje
značně náročnou situaci. Bude třeba ji řešit souběžně s novými správními a provozními
postupy, které je nutné vypracovat. Je důležité vyjasnit harmonogram, neboť v rámci
postupu došlo ke zdržení a přijetí aktu o čipech se nyní plánuje na druhou polovinu
roku 2023. S ohledem na tento časový rámec proběhne první nábor pracovníků až na
konci roku 2023.
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3.7. Společný podnik pro evropské
oběhové biohospodářství (CBE)
Úvod

3.7.1. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI), který sídlí

v Bruselu, byl založen v květnu 2014 v rámci programu Horizont 2020 na období do
31. prosince 2024 98. V listopadu 2021 přijala Rada jednotný základní akt, kterým
v rámci programu Horizont Evropa na období končící dnem 31. prosince 2031 zřídila
společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (CBE), který nahradil BBI 99.

3.7.2. Společný podnik CBE je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích. Zakládajícími členy jsou EU,
zastoupená Evropskou komisí, a odvětvoví partneři zastoupení konsorciem průmyslu
založeného na biotechnologiích (BIC – Bio-based Industries Consortium).

3.7.3. Tabulka 3.7.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.7.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

127,1

191,2

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

4,6

72,2

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

174,8

196,6

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

5,3

111,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

22

23

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

98

Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro
průmysl založený na biotechnologiích.

99

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.7.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.7.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.7.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku CBE, jež obsahuje finanční výkazy 100 a
zprávy o plnění rozpočtu 101 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.7.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku CBE za rok

2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku CBE k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho
100

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

101

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.7.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.7.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.7.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.7.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy102. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných

102

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik CBE
(a jeho předchůdce společný podnik BBI) tyto příspěvky dosud neodvedl.

3.7.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 103. V případě společného podniku CBE činí tento
procentní podíl 2,3 %, tj. zhruba 8 085 EUR ročně (na základě údajů roku 2021).
Metoda, podle níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do
rozpočtu EU jako příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech
zohledňuje pouze příslušná ustanovení služebního řádu 104. Avšak jednotný základní
akt 105 stanoví, že administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným
dílem mezi EU a ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek
zaměstnavatele ve výši přibližně 175 756 EUR za rok (na základě údajů roku 2021).
Souběh těchto různých právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet
příspěvku zaměstnavatele poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné
výklady s různým finančním dopadem.

103

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

104

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

105

Článek 12 přílohy 1 nařízení Rady (EU) č. 560/2014 a článek 28 nařízení Rady
(EU) 2021/2085.
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Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.7.13. Tabulka 3.7.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

Tabulka 3.7.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)

Členové
EU (GŘ RTD)
Partneři ze soukromého sektoru
(věcné příspěvky a hotovostní
příspěvky na správní náklady)
Partneři ze soukromého sektoru
(hotovostní příspěvky na
provozní náklady)
Celkem

Činnosti SP (1)

Dodatečné
činnosti (2)

Snížení

Celkem

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)
Peněžní
příspěvky

Potvrzené
věcné
příspěvky

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
–
–
–

Celkem

975,0

–

-140,0

835,0

728,2

728,2

462,1

2 225,4

–

2 687,5

14,6

52,2

79,9

1 646,5

1 793,2

182,5

–

-140,0

42,5

3,3

–

–

–

3,3

1 619,6

2 225,4

-280,0

3 565,0

746,0

52,2

79,9

1 646,5

2 524,6

(1) Cíle pro věcné příspěvky na operační činnosti a administrativní náklady dohodnuté v ročních pracovních programech společného podniku.
(2) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD. Jejich minimální cíl ve výši 1 755 milionů EUR byl zvýšen na 2 225,4 milionu EUR pro členy ze soukromého sektoru, aby bylo
dosaženo celkového minimálního povinného příspěvku ve výši 2 730 milionů EUR.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.7.14. Pokud jde o operační závazky společného podniku na konci roku 2021,

přijal společný podnik téměř v plném rozsahu závazky k 815,8 milionu EUR
maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody programu Horizont 2020.
Z této částky bude ještě třeba v nadcházejících letech vyplatit 159,6 milionu EUR
(19,6 %). Na druhé straně členové ze soukromého sektoru přijali právní závazky
poskytnout věcné a finanční příspěvky ve výši 266,5 milionu, tj. 56 % orientačního cíle
ve výši 475,3 milionu EUR stanoveného v přijatých ročních pracovních programech
společného podniku. Vzhledem k tomu, že všechny výzvy programu Horizont 2020 byly
na konci roku 2020 ukončeny, společný podnik orientační cíl pro své členy ze
soukromého sektoru do konce programového období nesplní.

3.7.15. Míra plnění rozpočtu společného podniku na platby na rok 2021, který je

k dispozici na projekty programu Horizont 2020, činila 71 %. Lze to vysvětlit hlavně
pozastavením anebo prodloužením nedávných projektů programu Horizont 2020,
které bylo nutné kvůli pandemii COVID-19, a také neočekávaným ukončením velkého
projektu v rámci programu Horizont 2020 poté, co se hlavní příjemce v roce 2021 ocitl
v úpadku. Společný podnik neměl žádné operační prostředky na závazky roku 2021,
protože poslední výzvu k předkládání návrhů dokončil do konce roku 2020.
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3.7.16. Na konci roku 2021 odvětvoví členové vykázali věcné příspěvky na

dodatečné činnosti v celkové výši 1 646,5 milionu Eur, tj. 74 % cílové částky
2 225,4 milionu EUR. Avšak u 715,6 milionu EUR, tj. 43 % vykázané částky, nebyl proces
osvědčování dokončen. Aby bylo cílové částky do konce programu dosaženo, správní
rada společného podniku schválila v únoru 2022 další investice odvětvových členů ve
výši 658 milionů EUR na činnosti roku 2022 těsně související se strategickými cíli
společného podniku. Tento závazek členů ze soukromého sektoru by mohl riziko, že
cíle pro věcné příspěvky na dodatečné činnosti nebude do konce programu Horizont
2020 dosaženo, zmírnit.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.7.17. V případě plateb v rámci programu Horizont 2020 odpovídá za audit

ex post společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post,
které byly ke konci roku 2021 k dispozici, vykázal společný podniku u projektů
programu Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby) 106 reprezentativní míru chyb ve
výši 1,9 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,2 %.

3.7.18. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 107. V jednom případě jsme nalezli a vyčíslili chybu související
s přímými osobními náklady vykázanými za osobu, která nebyla zaměstnaná
u příjemce, ani nebyla přímo smluvně najata na projekt.

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.7.19. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.

106

Výroční zpráva o činnosti společného podniku CBE za rok 2021, kapitola 4.3.

107

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)

2019

Věcné příspěvky na dodatečné činnosti v celkové výši 916 milionů EUR na konci roku 2019
zahrnovaly přibližně 216 milionů EUR věcných příspěvků, které byly zaúčtovány jako příspěvky
za rok 2019, ale u nichž nebyl kvůli pandemii COVID-19 dokončen proces osvědčování.

Dokončeno

2020

Podle zakládacího nařízení společného podniku by měli odvětvoví členové přispět na provozní
náklady společného podniku finančním příspěvkem ve výši nejméně 182,5 milionu EUR. Stejně
jako v roce 2020 odvětvoví členové žádné další peněžní příspěvky na pokrytí těchto nákladů
společnému podniku neuhradili a hotovostní příspěvky zůstaly na stejně nízké úrovni
3,25 milionu EUR jako na konci roku 2019. Svědčí to o tom, že společný podnik se při výběru
těchto příspěvků potýká se značnými překážkami a že minimálního cílového příspěvku nebude
do konce programu Horizont 2020 dosaženo. Komise (GŘ RTD) proto snížila své hotovostní
příspěvky společnému podniku o 140 milionů EUR. Tento výrazný pokles příspěvků členů
představoval riziko pro realizaci výzkumného a inovačního plánu společného podniku v rámci
programu Horizont 2020.

–
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)

2020

Do konce roku 2020 dosáhly celkové věcné příspěvky odvětvových členů na dodatečné činnosti
pouze 53 % minimální částky 1 755 milionů EUR, stanovené v zakládacím nařízení společného
podniku. Na konci roku 2020 navíc odvětvoví členové ze 433 milionů EUR přidělených na
závazky poté, co byly vyhlášeny všechny výzvy v rámci programu Horizont 2020, vykázali
zaplacení 95,7 milionu EUR věcných příspěvků na provozní činnosti. Tento stav svědčí
o vysokém riziku, že do skončení programu Horizont 2020 se společnému podniku nepodaří
splnit očekávané cíle, pokud jde o věcné příspěvky odvětvových členů tak, jak je stanoví
zakládací nařízení a přijaté roční pracovní programy.

Probíhá

2020

Koncepce výzvy společného podniku k předkládání návrhů na rok 2020 nezajišťovala úplné
pokrytí čtyř strategických demonstračních témat, které by bylo v souladu s výzkumným
programem společného podniku v pracovním plánu. Způsobilé návrhy na jedno
z demonstračních témat, které získaly vysoké hodnocení, musely být zamítnuty ve prospěch
jiného demonstračního tématu, k němuž bylo přijato ke spolufinancování několik návrhů.

–
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Odpověď společného podniku
3.7.11 a 3.7.12
Společný podnik CBE je připraven a ochoten záležitost vyřešit ve spolupráci s útvary
Komise. Společné podniky ve věci zjištění Evropského účetního dvora společně
požádaly Komisi o vysvětlení a pokyny.
3.7.14
Výsledná nižší míra závazků týkajících se věcných příspěvků na provozní činnost v rámci
grantových dohod ve srovnání s očekávanými úrovněmi stanovenými v ročních
pracovních programech je způsobena zejména tím, že společný podnik CBE může
využívat pouze otevřené výzvy k předkládání návrhů. V důsledku toho došlo v průběhu
času k vyšší míře spolufinancování ze strany příjemců, kteří nejsou součástí konsorcia
průmyslu založeného na biotechnologiích členů společného podniku CBE ze
soukromého sektoru. Jelikož úspěšní příjemci nejsou povinni vstoupit do konsorcia
průmyslu založeného na biotechnologiích, společný podnik CBE nemohl jejich
příspěvky zohlednit v rámci dosahování svého cíle v oblasti věcných příspěvků na
provozní činnost.
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3.8. Společný podnik pro evropské
železnice (EU-Rail)
Úvod

3.8.1. Společný podnik Shift2Rail (S2R), který sídlí v Bruselu, byl založen v červnu

2014 v rámci programu Horizont 2020 na období do 31. prosince 2024 108. V listopadu
2021 přijala Rada jednotný základní akt, kterým v rámci programu Horizont Evropa na
období končící dnem 31. prosince 2031 zřídila společný podnik společný podnik pro
evropské železnice (EU-Rail), který nahradil S2R109.

3.8.2. Společný podnik EU-Rail je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

pro výzkum a inovace v odvětví železniční dopravy. Jeho zakládajícími členy je Evropská
unie (EU), zastoupená Komisí, a partneři z odvětví železniční dopravy (hlavní
zainteresované subjekty, včetně výrobců železničního vybavení, železničních
společností, správců infrastruktury a výzkumných středisek).

3.8.3. Tabulka 3.8.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.8.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

42,7

72,5

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

1,2

77,9

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

68,4

75,8

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

13,6

84,1

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

19

24

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

108

Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku
Shift2Rail.

109

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky
v rámci programu Horizont Evropa.
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.8.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.8.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.8.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku EU-Rail, jež obsahuje finanční výkazy 110 a
zprávy o plnění rozpočtu 111 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.8.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku EU-Rail za rok
2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku EU-Rail k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností,
110

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

111

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.8.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.8.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.8.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.8.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy112. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných

112

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik EU-Rail (a
jeho předchůdce společný podnik S2R) tyto příspěvky dosud neodvedl.

3.8.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 113. V případě společného podniku EU-Rail činí tento
procentní podíl 3,8 %, tj. zhruba 10 445 EUR ročně (na základě údajů roku 2021).
Metoda, podle níž se vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do
rozpočtu EU jako příspěvek zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech
zohledňuje pouze příslušná ustanovení služebního řádu 114. Avšak jednotný základní
akt 115 stanoví, že administrativní náklady by měly být každoročně rozděleny rovným
dílem mezi EU a ostatní členy, což by pro společný podnik znamenalo příspěvek
zaměstnavatele ve výši přibližně 137 435 EUR za rok (na základě údajů roku 2021).
Souběh těchto různých právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet
příspěvku zaměstnavatele poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné
výklady s různým finančním dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu programu Horizont 2020

3.8.13. Tabulka 3.8.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na
program Horizont 2020 ke konci roku 2021.

113

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

114

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

115

Článek 15 přílohy 1 nařízení Rady (EU) č. 642/2014 a článek 28 nařízení Rady
(EU) 2021/2085.
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Tabulka 3.8.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 (v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Členové
EU (GŘ MOVE)
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP

Dodatečné
činnosti (1)

398,0
350,0
748,0

0,0
120,0
120,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
398,0
470,0
868,0

Peněžní
příspěvky

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
0,0
0,0
179,1
96,4
208,8
179,1
96,4
208,8

Potvrzené
věcné
příspěvky

339,2
10,5
349,7

Celkem
339,2
494,8
834,0

(1) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.8.14. Na základě poslední změny ročního pracovního plánu společného podniku

na rok 2021 vyhlásil společný podnik v dubnu 2021 poslední otevřenou výzvu v rámci
programu Horizont 2020, aby dokončil inovační program společného podniku
„Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu“. S touto výzvou
přijal společný podnik na konci roku 2021 téměř v plném rozsahu závazky
k 385,5 milionu EUR maximálního příspěvku EU na podepsané grantové dohody
v rámci programu Horizont 2020. Z této částky bude ještě třeba v nadcházejících letech
vyplatit 96,4 milionu EUR (25 %). Na druhé straně členové ze soukromého sektoru
přijali právní závazky poskytnout věcné příspěvky ve výši 572,6 milionu EUR.

3.8.15. Společný podnik splnil 100 % svého rozpočtu na závazky na rok 2021,

který je k dispozici na projekty programu Horizont 2020. Míra plnění rozpočtu
společného podniku na operační platby na rok 2021, včetně nečerpaných a znovu
přidělených operačních prostředků, poklesla na 61 % (2020: 76 %). Tato situace byla
hlavně způsobena tím, že technické zprávy příjemců byly nízké kvality nebo bylo nutné
si od příjemců vyžádat další doklady potvrzující dosažení projektových výsledků.
Většina plateb společného podniku jsou jednorázové částky vyplácené za soubory
pracovních úkolů v rámci projektů, které řádně realizovalo více příjemců. Zpoždění
jediného příjemce tudíž ovlivňuje platbu celé jednorázové částky související se
souborem pracovních úkolů.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.8.16. V případě plateb v rámci programu Horizont 2020 odpovídá za audit

ex post společný auditní útvar GŘ RTD Komise. Na základě výsledků auditů ex post,
které byly k dispozici ke konci roku 2021, vykázal společný podnik u projektů programu
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Horizont 2020 reprezentativní míru chyb ve výši 2,3 % a míru zbytkových chyb ve výši
1,6 % (zúčtování a konečné platby) 116.

3.8.17. Abychom posoudili kontroly operačních plateb ve společném podniku, na

úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu
Horizont 2020 provedených v roce 2021, abychom potvrdili míry chyb stanovené na
základě auditů ex post 117. U příjemců společného podniku ve vzorku jsme nezjistili
žádné chyby ani kontrolní nedostatky.

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.8.18. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky
vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.

116

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku EU-Rail za rok 2021,
kapitola 4.3.

117

Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

2020

Připomínky EÚD
Rozhodnutí správní rady č. 07/2018, kterým se přijímají pravidla o předcházení střetům
zájmů a jejich řešení, platná pro orgány společného podniku, vyžaduje, aby na
internetových stránkách společného podniku byly zveřejněny aktuální životopisy a
prohlášení o střetu zájmů členů správní rady společného podniku. Jelikož však informace
řádně předložilo pouze několik členů správní rady, do konce roku 2020 nebylo možné
zveřejnit žádné prohlášení o střetu zájmů a byla zveřejněna pouze polovina životopisů.

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

Dokončeno
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Odpověď společného podniku
3.8.12
Společný podnik EU-Rail souhlasí s tím, že bude odvádět příspěvky zaměstnavatele na
důchodové zabezpečení podle výpočtu, který poskytnou útvary Komise, jakmile budou
vyřešeny právní aspekty a Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků vystaví
příslušné faktury. I když nemáme mandát akceptovat skutečnost, že mezi způsobem
odhadu poskytnutým útvary Komise a uvedenými ustanoveními jednotného základního
aktu existuje rozpor, společný podnik EU-Rail je připraven a ochoten tuto záležitost ve
spolupráci s útvary Komise vyřešit.
Článek 28 jednotného základního aktu stanoví, že provozní náklady společného
podniku by měly být hrazeny z finančních příspěvků EU a členů ze soukromého sektoru.
Dle názoru společného podniku je to v rozporu s čl. 83 odst. 2 služebního řádu, podle
kterého výpočet příspěvků institucí EU (agentur) jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU vychází z příjmů.
3.8.15
Společný podnik v roce 2021 úspěšně provedl více než 70 plateb souvisejících
s operačními nabídkami a grantovými dohodami v celkové výši 39,3 milionu EUR.
Společný podnik upozornil správní radu na význam kvality zpráv podávaných příjemci a
na potřebu, aby příjemci a/nebo dodavatelé dodržovali lhůty. Společný podnik
v listopadu 2021 informoval správní radu, že v důsledku zpoždění při předkládání
žádostí o platby a podkladových dokumentů ze strany příjemců na konci roku zůstaly
nevyužity prostředky na platby ve výši přibližně 17,5 milionu EUR. Společný podnik
musel nakonec tuto částku převést do nevyužitých prostředků, aby mohla být znovu
zapsána do prostředků na platby na rok 2022. Společný podnik je toho názoru, že tímto
přerozdělením dosáhl plnění operačních plateb (hlava 3) ve výši 84 %.
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3.9. Společný podnik pro evropskou
vysoce výkonnou výpočetní techniku
(EuroHPC)
Úvod

3.9.1. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

(EuroHPC), se sídlem v Lucemburku, byl založen v říjnu 2018 na období do
31. prosince 2026 118. Svou samostatnou činnost zahájil dne 23. září 2020.
V červenci 2021 přijala Rada nové zakládací nařízení a prodloužila dobu fungování
společného podniku podle programu víceletého finančního rámce (VFR) na období
2021–2027 na dobu do 31. prosince 2033 119.

3.9.2. Společný podnik EuroHPC je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru,

které umožňuje sdružování zdrojů ze zúčastněných zemí a od soukromých partnerů pro
vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky v Evropě. Jeho zakládajícími členy jsou EU,
zastoupená Komisí, zúčastněné státy a dva partneři ze soukromého sektoru, jimiž je
sdružení Evropská technologická platforma pro vysoce výkonnou výpočetní techniku
(ETP4HPC) a Sdružení pro hodnotu dat velkého objemu (BDVA). Na konci roku 2021
přijala správní rada žádost o členství třetího partnera ze soukromého sektoru, kterým
je Konsorcium evropského kvantového průmyslu (QuIC).

118

Nařízení (EU) 2018/1488 ze dne 2018, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro
vysoce výkonnou výpočetní techniku.

119

Nařízení Rady (EU) 2021/1173 ze dne 13. července 2021, kterým se zřizuje společný podnik
pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488.
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3.9.3. Tabulka 3.9.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.9.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

207,5

181,5

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

722,4

509,1

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

348,2

181,5

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

753,4

509,1

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

15

11

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.9.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních

údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou
informací poskytnutých vedením společného podniku.

3.9.5. Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených

správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je
uveden v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.9.6. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku EuroHPC, jež obsahuje finanční výkazy 120
a zprávy o plnění rozpočtu 121 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.9.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku EuroHPC za

rok 2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku EuroHPC k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností,
jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

120

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

121

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.9.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.9.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

3.9.10. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.9.11. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy122. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik EuroHPC
tyto příspěvky dosud neodvedl.

122

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.
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3.9.12. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 123, přičemž hotovostní příspěvky zúčastněných států,
které neprochází rozpočtem EU, se rovněž považují za příjmy bez dotace EU. V případě
společného podniku EuroHPC činí tento procentní podíl 41,2 %. Metoda, podle níž se
vypočítává platba, kterou společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako příspěvek
zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze příslušná
ustanovení služebního řádu 124. Avšak podle stanov společného podniku EuroHPC 125 by
měla EU uhradit 100 % správních nákladů společného podniku. Souběh těchto různých
právních ustanovení vytváří riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele
poskytovaného společným podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním
dopadem.

Připomínky k rozpočtovému řízení
Plnění rozpočtu programu Horizont 2020 a Nástroje pro propojení
Evropy (CEF)

3.9.13. Tabulka 3.9.2 uvádí přehled příspěvků členů do společného podniku na

programy Horizont 2020 a CEF ke konci roku 2021.

123

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.

124

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

125

22. bod odůvodnění a článek 15 přílohy 1 nařízení Rady (EU) 2021/1173.
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Tabulka 3.9.2 – Příspěvky členů na program Horizont 2020 a CEF
(v mil. EUR)
Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Členové
EU (GŘ CNECT)
Zúčastněné státy
Členové ze soukromého sektoru
Celkem

Činnosti SP (1)

Dodatečné
činnosti (2)

536,0
486,0
422,0
1 444,0

Příspěvky členů
(k 31.12.2021)

Celkem
–
–
–
–

536,0
486,0
422,0
1 444,0

Peněžní
příspěvky
307,0
120,3
0,0
427,3

Potvrzené
věcné
příspěvky
0,0
0,0
0,0
0,0

Nahlášené a
Věcné
nepotvrzené příspěvky na
věcné
dodatečné
příspěvky
činnosti
0,0
–
13,0
–
4,2
–
17,2
–

Celkem
307,0
133,3
4,2
444,5

(1) Příspěvek EU zahrnuje 100 milionů EUR z programu CEF.
(2) Dodatečné činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

3.9.14. Na konci roku 2021 vykázali členové ze soukromého sektoru věcné

příspěvky v hodnotě jen 4,2 milionu EUR. K tomuto datu však společný podnik již
v plném rozsahu přijal závazky ke 180 milionům EUR na 50% spolufinancování
výzkumných a inovačních grantů programu Horizont 2020, které bylo v zakládacím
nařízení společného podniku stanoveno jako minimální cíl 126. Zbývajících 50 %
celkových projektových nákladů financují zúčastněné státy a partneři ze soukromého
sektoru přispívají pouze nad rámec maximálních způsobilých nákladů na grantové
činnosti. Existuje proto vysoké riziko, že částky 420 milionů EUR příspěvků členů ze
soukromého sektoru, která je stanovena v zakládacím nařízení společného podniku,
společný podnik do konce provádění grantových projektů nedosáhne.

3.9.15. V červenci 2021 přijala Rada nové zakládací nařízení společného podniku

EuroHPC. Podle nařízení bude muset společný podnik realizovat projekty ve výši
7 miliard EUR, přičemž 3,1 miliardy EUR by měli poskytnout zúčastněné státy a
900 milionů EUR členové ze soukromého sektoru v podobě hotovostních a věcných
příspěvků. Oproti předchozímu programu VFR, v jehož rámci musí společný podnik
realizovat projekty ve výši přibližně 1,4 miliardy EUR, to představuje významné zvýšení.
Výrazně se tak zvyšuje riziko, že společný podnik cílů pro příspěvky ostatních členů
podle nového zakládacího nařízení nedosáhne.

3.9.16. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2021 určený na operační
projekty, míra plnění prostředků na operační závazky (hlava 3) byla 2 % a míra plnění
prostředků na operační platby 47 %. Velmi nízkou míru plnění prostředků na závazky
lze do velké míry vysvětlit tím, že společný podnik zahájil svou činnost podle nového
VFR na období 2021–2027 v červenci 2021 se zpožděním, a tím, že Komise a
126

Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (EU) 2018/1488.
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zúčastněné státy v prosinci 2021 převedly ve prospěch společného podniku prostředky
ve výši 700 milionů EUR. K nízké míře plnění přispěla také skutečnost, že při výstavbě
budov (datových center) nutných k tomu, aby bylo možno již pořízené superpočítače
umístit a provozovat, měly hostitelské subjekty zpoždění a že se vyskytly potíže
s dodávkami klíčových komponentů způsobené celosvětovou pandemickou situací.

3.9.17. Nízkou míru plnění provozních prostředků na platby způsobilo hlavně

pozdní zahájení některých projektů nové infrastruktury, čímž se opozdily platby
předběžného financování plánované na rok 2021, a také neočekávaná dodatečná doba
potřebná na kontroly ex ante výstupů, které se týkaly prvních průběžných grantových
plateb na projekty programu Horizont 2020.

3.9.18. Pokud jde o prostředky na správní závazky a platby (hlava 1 a 2), společný

podnik dostatečně nezohlednil při plánování svého správního rozpočtu na rok 2021
přerozdělení významných částek nečerpaných prostředků na platby z předchozích let.
Navíc u všech rozpočtových položek nebyly přerozdělené rozpočtové prostředky
z předchozích let vyčerpány před novými prostředky daného roku.

Připomínky k systémům řízení a kontroly
Rámec vnitřní kontroly společného podniku

3.9.19. V roce 2020 vypracoval společný podnik akční plán, jehož cílem bylo

realizovat v roce 2021 zbývající opatření ze 17 zásad vnitřní kontroly obsažených
v rámci Komise pro vnitřní kontrolu. Avšak kvůli absenci klíčových správních pracovníků
(například vedoucího financí a správy a vedoucího interního auditu) společný podnik
několik důležitých opatření v oblasti vnitřní kontroly v lhůtách roku 2021 stanovených
v jeho akčním plánu dosud neschválil. Přestože je společný podnik v důsledku svého
zvýšeného rozpočtu konfrontován s riziky, provedl pouze zjednodušené roční
vyhodnocení rizik. Do konce roku 2021 společný podnik zcela nedokončil vývoj
strategie kontroly a monitorování ani plán kontinuity provozu a plán bezpečnosti IT.
Tato zpoždění zvýšila vnitřní kontrolní riziko společného podniku v roce 2021.

Nový centralizovaný systém pro správu finančních příspěvků
zúčastněných států

3.9.20. Společný podnik je na základě rámcového nařízení o programu Horizont

Evropa a nového zakládacího nařízení společného podniku EuroHPC pro nový VFR na
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období 2021–2027 povinen zavést nový centralizovaný řídicí proces pro správu
finančních příspěvků zúčastněných států, tzv. systém centrálního řízení finančních
příspěvků.

3.9.21. V rámci plánovaného systému centrálního řízení finančních příspěvků se

každý zúčastněný stát může rozhodnout, že společnému podniku uhradí svůj finanční
příspěvek na úrovni projektů za příjemce usazené v tomto státu. Během tohoto
procesu má každý zúčastněný stát v souladu s předpisy EU v oblasti financí a
hospodářské soutěže také právo veta ve všech otázkách týkajících se využívání jeho
vlastních vnitrostátních finančních příspěvků poukázaných společnému podniku za
žadatele usazené v daném státu. To zúčastněným státům umožňuje rozhodnout na
základě národních strategických priorit, zda podpoří či nepodpoří vnitrostátního
příjemce vybraného a schváleného výzkumného a inovačního projektu.

3.9.22. Na druhé straně společný podnik bude muset provádět platby

spolufinancování za všechny zúčastněné státy, které se rozhodly svěřit společnému
podniku své finanční příspěvky. Ten bude muset řídit a monitorovat dva alternativní
procesy řízení správních dohod se zúčastněnými státy. Orgán příslušný pro financování
v každém zúčastněném státě musí se společným podnikem podepsat dohodu, kterou
společnému podniku buďto svěřuje vyplácení vnitrostátních příspěvků, nebo
koordinaci vnitrostátních dohod o převodu prostředků v souvislosti s platbami
příjemcům a vykazování příspěvků. Podle časového rozvrhu společného podniku by
dohody měly být podepsány před tím, než společný podnik podepíše své první vzorové
grantové dohody v souvislosti s výzvami vyhlášenými koncem roku 2022 podle nového
VFR.

3.9.23. Komise neposoudila potřebu dodatečných zdrojů, které jsou potřeba na

zavedení plánovaného systému centrálního řízení finančních příspěvků, ani tato
potřeba nebyla zahrnuta do prvotních odhadů lidských zdrojů pro provádění nového
programu společného podniku v oblasti výzkumu a inovací. Nedostatečné plánování
v souvislosti se zavedením systému centrálního řízení finančních příspěvků spolu
s personální situací a nedostatek nástrojů a podpory v oblasti IT může negativně
ovlivnit provádění programů společného podniku a dosažení výše příspěvků ostatních
členů. Bude-li třeba systém centrálního řízení finančních příspěvků spravovat
manuálně, bude to náročné na lidské zdroje.
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Připomínky k jiným záležitostem
Stav lidských zdrojů ve společném podniku

3.9.24. Nejistá personální situace společného podniku v roce 2020 se v roce 2021

ještě zhoršila, protože se zvýšil objem práce a přestože počet zaměstnanců během
roku vzrostl z 11 na 15. S cílem znovu získat vedoucí postavení v oblasti inovační vysoce
výkonné výpočetní techniky a kvantové výpočetní techniky byl společný podnik
EuroHPC ve VFR na období 2021–2027 významně rozšířen. Podle nového zakládacího
nařízení přijatého v červenci 2021 bude společný podnik muset v rámci nového VFR na
období 2021–2027 čerpat více než 7 miliard EUR. K tomu musí do roku 2023 najmout
dalších 39 zaměstnanců. Jelikož nové zakládací nařízení bylo přijato se zpožděním,
mohl společný podnik vyhlásit potřebná výběrová řízení až koncem roku 2021 a nebyl
schopen během roku 2021 počet svých zaměstnanců zvýšit. Jelikož měl společný
podnik na konci roku 2021 jen 15 zaměstnanců (čtyři dočasné a 11 smluvních), mohl by
kromě nových správních a operačních procesů, které je ještě třeba zavést, čelit při
najímání nových pracovníků značně náročné situaci v oblasti lidských zdrojů.

3.9.25. Jak jsme upozornili ve své auditní zprávě za rok 2020127, i na konci roku

2021 měla odpovědnost za dvě klíčové pozice (vedoucího programů a vedoucího
správy a financí) nadále jedna osoba, kterou byl vedoucí programový administrátor.
Společný podnik navíc výběrové řízení na vedoucího správy a financí ještě nevyhlásil.
Společný podnik má také jen jednoho zkušeného projektového referenta, který
připravuje a řídí všechny velké infrastrukturní projekty (pořízení a instalace
superpočítačů) podle předchozího i současného VFR. Druhý zkušený referent řídí
probíhající činnosti související s výzvami programu Horizont 2020 z let 2019 až 2021 a
nové výzvy k podávání návrhů v rámci programu Horizont Evropa. Chybějící klíčoví
zaměstnanci by mohli mít negativní dopad na kontinuitu provozu společného podniku
a plnění jeho cílů, a to zejména kvůli vysoce technické povaze infrastrukturních
projektů pro superpočítače a požadavku na vysoce kvalifikované zaměstnance s velmi
specifickými znalostmi.

127

Výroční zpráva EÚD o společných podnicích EU za rok 2020, bod 3.9.17.
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.9.26. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky

vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

Připomínky EÚD

2020

Zpoždění při přijímání klíčových zaměstnanců spolu s dopadem pandemie COVID-19 na
plánované náklady na IT, komunikaci, služební cesty, schůze, akce a další služby na konci
roku 2020 výrazně snížilo míru plnění rozpočtu na správní platby (který představuje
přibližně 1,5 % celkového dostupného rozpočtu) na 16,5 %.

2020

Na rok 2020 byl plánován provozní rozpočet společného podniku na předběžné
financování související s pořízením tří prekurzorů superpočítačů a pěti superpočítačů
(přibližně 135 milionů EUR) a na dokončené výzvy k předkládání návrhů (přibližně
44 milionů EUR). Na konci roku 2020 však byly provedeny platby předběžného financování
pouze u podepsaných smluv týkajících se superpočítačů LEONARDO a PetaSC v přibližné
výši 34 milionů EUR a podepsaných grantových dohod v přibližné výši 6 milionů EUR. To
vedlo k nízké míře plnění prostředků na operační platby ve výši 22,6 %.

2020

Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na finančních a
operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec vnitřní kontroly
Komise, který je z velké části založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Pokud však jde
o zásady kontroly týkající se hodnocení rizik a kontrolních a monitorovacích činností,

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)
Probíhá

Dokončeno

Probíhá
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá /
zatím neprovedeno /
není relevantní)

společný podnik musí ještě dokončit několik opatření, aby bylo zajištěno jejich účinné
fungování.

2020

Na konci roku 2020 neměl společný podnik vypracované spolehlivé postupy pro validaci a
certifikaci věcných příspěvků vykázaných členy ze soukromého sektoru a zúčastněnými
státy, ani nestanovil vhodný účetní postup pro uznávání těchto věcných příspěvků. Tato
situace neumožňuje společnému podniku řídit, monitorovat a podávat zprávy o dosažení
minimální úrovně věcných příspěvků, které mají tito členové ze soukromého sektoru a
zúčastněné státy poskytnout.

Probíhá

2020

Vzhledem k současné pracovní zátěži společného podniku, pokud jde o administrativní a
provozní procesy a zahájení jeho prvních důležitých činností, se domníváme, že personální
obsazení společného podniku je v současné době nedostatečné. Během ustavení
organizační struktury v roce 2020 se společný podnik soustředil především na zajištění
hlavních provozních procesů a úkolů, ale opomněl potřebu klíčových administrativních
pracovníků, zejména manažera administrativy a financí a manažera pro vnitřní kontrolu a
koordinaci auditu. Nebude-li tento nedostatek zdrojů vyřešen, hrozí společnému podniku
problémy ve finančním, rozpočtovém a personálním řízení i v postupech vnitřní kontroly,
které se vztahují na operační platby a věcné příspěvky. Vysoký podíl smluvních
zaměstnanců (74 %) může v blízké budoucnosti vést ke značné fluktuaci, což o to víc
zvyšuje tlak na již tak svízelnou personální situaci společného podniku.

Probíhá
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Odpověď společného podniku
Společný podnik vzal zprávu Účetního dvora na vědomí.
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Společný podnik fungující v rámci
Euratomu
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3.10. Společný evropský podnik pro
ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
(F4E)
Úvod

3.10.1. Společný evropský podnik pro Mezinárodní termonukleární

experimentální reaktor (ITER) rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) byl založen
v dubnu 2007 na období 35 let 128. Jedním z jeho hlavních úkolů je poskytovat příspěvek
Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) Mezinárodní organizaci
energie z jaderné syntézy ITER (organizace ITER), která odpovídá za provádění projektu
ITER. Hlavní zařízení pro jadernou syntézu jsou v Cadarache ve Francii, sídlo
společného podniku se nachází v Barceloně.

3.10.2. K jeho zakládajícím členům patří Euratom, zastoupený Komisí, členské

státy Euratomu a také Spojené království a Švýcarsko, které s Euratomem uzavřelo
dohodu o spolupráci do roku 2020.

3.10.3. Tabulka 3.10.1 obsahuje základní údaje o společném podniku.
Tabulka 3.10.1 – Základní údaje o společném podniku
2021

2020

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR)

742,7

794,8

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR)

1 048,7

878,0

Disponibilní rozpočet plateb (v mil. EUR) (1)

764,8

816,5

Disponibilní rozpočet závazků (v mil. EUR) (1)

1 069,9

885,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2)

441

435

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které společný podnik opětovně
začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok.
(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl společný podnik.

128

Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného
evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod
tomuto podniku.
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti

3.10.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování

detailních údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových
kontrol v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly
doplněny důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a
analýzou informací poskytnutých vedením společného podniku.
Popis východiska našeho výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden
v oddíle 3.1 zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 156.

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého
auditora

Výrok
3.10.5. Provedli jsme audit:
a)

účetní závěrky společného podniku F4E, jež obsahuje finanční výkazy 129 a
zprávy o plnění rozpočtu 130 za rozpočtový rok 2021;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky
Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

3.10.6. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku F4E za rok
2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční
situaci společného podniku F4E k 31. prosinci 2021, výsledky jeho činností, jeho
129

Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz
změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

130

Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.
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peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním
nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Příjmy
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.10.7. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka
za rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Platby
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

3.10.8. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka
za rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a
správné.

Zdůraznění skutečností

3.10.9. Aniž bychom zpochybňovali výrok vyjádřený v bodech 3.10.6 a 3.10.8,
upozorňujeme na body 3.10.12 až 3.10.13, v nichž se uvádí, že účetní závěrka
společného podniku F4E za rozpočtový rok 2021 obsahuje odhad celkových
nákladů společného podniku F4E na splnění jeho závazků souvisejících s realizací
projektu ITER, a to v odhadované výši 18,3 miliardy EUR (v hodnotách roku 2021).
Změny v klíčových předpokladech, z nichž odhad a riziková expozice vychází, by
však mohly vést k významnému nárůstu nákladů anebo k dalším zpožděním při
realizaci projektu.

Jiné záležitosti

3.10.10. Aniž bychom zpochybňovali výrok vyjádřený v bodu 3.10.6,

upozorňujeme na skutečnost, že Rusko je členem organizace ITER se závazkem
dodat na místo montáže ITER ve Francii (Cadarache) několik komponentů projektů
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ITER a poskytnout roční příspěvky do organizace ITER. Tato skutečnost tedy pro
projekt ITER představuje riziko dalších zpoždění a zvýšených nákladů.

3.10.11. Následující připomínky náš výrok nezpochybňují.
Připomínky k odhadu nákladů na projekt ITER při dokončení

3.10.12. Společný podnik provádí odhad celkových nákladů na splnění svých

závazků v souvislosti s realizací projektu ITER, tzv. odhad nákladů při dokončení
projektu. Do nákladů patří náklady na fázi výstavby a provozu do roku 2035 a také na
fázi vyřazování z provozu a deaktivace do roku 2042. Na konci roku 2021 odhadl tyto
celkové náklady na 18,3 miliardy EUR (v hodnotách roku 2021). Částka se skládá
z celkových provedených plateb na konci roku 2021 ve výši 8,3 miliardy EUR a odhadu
budoucích plateb v odhadované výši 10 miliard EUR (v hodnotách roku 2021).

3.10.13. Změny klíčových předpokladů pro výše uvedený odhad a v rizikové

expozici však mohou vést k dalšímu nárůstu nákladů a zpoždění projektu. Za rok 2021
může mít na odhad nákladů při dokončení projektu významný dopad následující
událost:
o

Nový výchozí rozvrh projektu ITER: odhad nákladů při dokončení projektu je
založen na platném výchozím rozvrhu projektu ITER schváleném radou ITER
v listopadu 2016. Rada ITER však plánuje přijmout v prvním čtvrtletí roku 2023
nový výchozí rozvrh projektu, který by měl mít významný dopad na nejdřívější
možné technicky dosažitelné datum a v důsledku toho na odhad nákladů při
dokončení projektu.

o

Požadavky na jadernou bezpečnost: nejvyšší pravomoc schválit případné budoucí
konstrukční změny ovlivňující požadavky na jadernou bezpečnost má francouzský
úřad pro jadernou bezpečnost. V této souvislosti na počátku roku 2021 požádal
společný podnik formálně úřad pro jadernou bezpečnost o schválení nové
koncepce svařování a technologie související s montáží komponentů tokamaku,
která je nevratným procesem. Teprve v lednu 2022 si úřad pro jadernou
bezpečnost od společného podniku vyžádal doplňující informace, aby mohl
dokončit svou analýzu. I když je schválení úřadu pro jadernou bezpečnost součástí
normálního procesu montáže organizace ITER, může vést k dalšímu zpoždění
v délce několika měsíců, a mít tady dopad na odhad nákladů při dokončení
projektu.
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o

Náklady na komplex horké komory: tyto náklady nebyly revidovány a stávající fáze
pokročilosti požadavků Organizace ITER na technický návrh neumožňuje
společnému podniku F4E vypracovat jejich spolehlivý odhad.

Připomínky k legalitě a správnosti operací
Příspěvky společného podniku jako zaměstnavatele do důchodového
systému EU

3.10.14. Od ledna 2016 by měly společné podniky, které jsou z rozpočtu EU

financovány jen částečně, do důchodového systému EU odvádět část příspěvku
zaměstnavatele odpovídající poměru mezi příjmy společného podniku bez dotace EU a
jeho celkovými příjmy131. Jelikož Komise dosud na tyto výdaje v rozpočtech společných
podniků nepamatovala, ani platby formálně nepožadovala, společný podnik F4E tyto
příspěvky dosud neodvedl.

3.10.15. V souladu s pokyny Komise, v nichž sděluje své stanovisko k výše

uvedenému zjištění, by Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků měl
vypočítat příspěvky zaměstnavatele každého společného podniku jako procento příjmů
bez dotace EU v poměru k celkovým příjmům společného podniku, včetně příjmů bez
dotace EU na operační výdaje 132. V případě společného podniku F4E byl tento
procentní podíl stanoven na období 2017–2020 na 21,6 %, tj. přibližně 5,8 milionu EUR,
a na rok 2021 na 19,8 %, tj. přibližně 1,5 milionu EUR. Metoda, podle níž se vypočítává
platba, kterou společné podniky poukazují do rozpočtu EU jako příspěvek
zaměstnavatele na základě příjmů, v těchto pokynech zohledňuje pouze příslušná

131

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

132

Pro zjednodušení navrhla Komise odhadovat důchodový příspěvek zaměstnavatele
odváděný společnými podniky jako jediný procentní podíl po celou dobu trvání společného
podniku, přičemž tento podíl se stanoví na základě příslušných příspěvků EU a jiných členů
než EU předpokládaných v příslušném právním aktu společného podniku.
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ustanovení služebního řádu 133. Podle příslušných ustanovení stanov F4E 134 však
celková výše ročních členských příspěvků nepřekročí 10 % ročních správních nákladů
společného podniku, což by pro společný podnik znamenalo přibližně 740 013 EUR za
rok (na základě údajů roku 2021). Souběh těchto různých právních ustanovení vytváří
riziko, že pokud jde o výpočet příspěvku zaměstnavatele poskytovaného společným
podnikem, vzniknou rozdílné výklady s různým finančním dopadem.

Připomínky k systémům řízení a kontroly

3.10.16. V roce 2021 změnil společný podnik svou organizační strukturu, a to
zejména strukturu projektového řízení programu „Antény“.

3.10.17. V letech 2020 a 2021 byl společný podnik také předmětem pravidelného

ročního posouzení externími odborníky a intenzivních interních auditů ve většině
kritických oblastí jeho činnosti. Výsledkem nápravných opatření, která byla provedena
v reakci na audity a posouzení a měla řešit zjištěná rizika, bylo zvýšení správní zátěže,
přičemž nebylo zřejmé, že by doplněné kontroly byly efektivní a zlepšovaly systém.

3.10.18. V listopadu 2021 vstoupili zaměstnanci F4E do stávky. Podle interních

i externích posouzení řízení a několika interních průzkumů byly hlavními příčinami
zhoršení pracovního prostředí ve společném podniku nedostatky na úrovni vyššího
vedení (například netransparentní a nefunkční rozhodování a nedostateční sociální
dialog). Kromě toho problémy a rizika související s pracovním prostředím zvýšilo
i nepřiměřené využívání externích pracovníků, což potvrdili zástupci zaměstnanců
společného podniku a jejich formální dopisy zaslané zodpovědným komisařům. Komise
(GŘ ENER) ve své odpovědi na dopisy uvedla, že roční posouzení společného podniku
F4E v roce 2022 se zaměří výhradně na řízení lidských zdrojů a vyzvala společný podnik,
aby svůj řídicí tým podrobil 360stupňovému posouzení.

3.10.19. Společný podnik reagoval tak, že zahájil několik opatření, která mají

zlepšit pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců. Tato opatření byla
začleněna do programu změn, který se zaměřil na nadměrnou pracovní zátěž, špatnou
133

Článek 83a nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii.

134

Článek 12 stanov společného podniku F4E, které tvoří přílohu zakládacího nařízení
společného podniku F4E, a článek 2 a 3 přílohy II stanov společného podniku F4E.
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pracovní atmosféru a nedostatečnou komunikaci vedení o plánovaných organizačních
změnách.

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let

3.10.20. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na naše připomínky
vyjádřené v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

2019

Společný podnik je každoročně posuzován externím panelem odborníků. Panel odborníků
zjistil několik problémů a rizik na úrovni vyššího vedení a v oblasti podnikové kultury.
Pokud se tyto problémy nebudou řešit, mohlo by to mít negativní vliv na výkonnost
pracovníků.

Probíhá

2019

Kvůli omezením v plánu pracovních míst pro statutární zaměstnance F4E v rostoucí míře
využívá nasmlouvané nebo interně zajištěné zdroje. V roce 2019 míra těchto zdrojů
dosáhla přibližně 62 % počtu statutárních zaměstnanců společného podniku. Vedení
personálního oddělení společného podniku nemá aktuální informace o objemu těchto
zdrojů, neboť personální řízení je decentralizováno na úrovni oddělení nebo ředitelství.
Tento stav přináší společnému podniku významná rizika, pokud jde o zachování klíčových
kompetencí, nejasné vyvozování odpovědnosti, možné soudní spory a nízkou efektivnost
zaměstnanců z důvodu decentralizovaného řízení.

Zatím neprovedeno

2020

Podle hodnocení společného podniku je dopad pandemie COVID-19 vážný, ale nikoliv
významný. Do dubna 2021 pandemie způsobila u některých dodávek zpoždění až o čtyři
měsíce, což vedlo ke zvýšení celkových nákladů na projekt ITER přibližně o 47 milionů EUR
(v hodnotách roku 2008). Pokud se pandemie v roce 2021 zhorší, mohou se projevit další
dopady.

Probíhá
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

2020

Na rozdíl od ABAC Workflow neumí aplikace společného podniku pro odchylky, pozměnění
a smluvní změny prokázat, že zaměstnanec správně porozuměl obsahu dokumentu a
souhlasí s jeho stvrzením vlastním podpisem.

Dokončeno

2020

Ve svém centralizovaném ověřovacím systému pro správu smluv společný podnik kromě
individuálních uživatelských účtů vytvořil účty skupin uživatelů s virtuální identitou, aby
usnadnil správu svých lokálních počítačových aplikací. Účet účelové skupiny vytvořený pro
ředitele F4E se však až do konce roku 2020 používal také ke schválení a podpisu řady
důležitých dokumentů. Tento postup je v rozporu se základními zásadami politiky řízení
přístupu k informačním a komunikačním technologiím společného podniku, která
jednoznačně vyžaduje, aby uživatelské účty byly jedinečné a přiřazené jedinému uživateli.
Jde tedy o kritický nedostatek vnitřní kontroly, neboť umožňuje všem osobám zahrnutým
do skupinového účtu provádět úkony vyhrazené pouze příslušné schvalující osobě.

Dokončeno
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

2020

Cílem pověřovacího rámce společného podniku je soustředit pověřování do rukou
příslušných schvalujících osob. Mimo jiné také poskytuje aktuální přehled všech
schválených pověření a ujednání o zastupování ve společném podniku F4E. Na konci roku
2020 však pověřovací rámec v lokálních počítačových aplikacích společného podniku
neumožňoval automatické zadání technických pověření (tj. uživatelských práv schvalovat
transakce). Místo toho každá příslušná schvalující osoba musela na základě rámce
schváleného ředitelem společného podniku vybrat správnou osobu, která bude pověřena.
Pověřovací pravomoci, které jsou upraveny smlouvami (například podepisovat za určitých
podmínek závazná rozhodnutí), jsou uděleny i dalším zaměstnancům společného podniku
vedle příslušné schvalující osoby (pracovníkům odpovědným za smlouvu). To se však
neodráží v pověřovacím rámci společného podniku.

Dokončeno

2020

Na rozdíl od ABAC Workflow nebyla aplikace pro odchylky, pozměnění a smluvní změny
nikdy podrobena internímu auditu, aby se zajistil soulad přístupových práv uživatelů ke
schvalování operací s pravomocemi přenesenými na zaměstnance. Existuje proto vysoké
riziko, že nebyl zjištěn ani zmírněn nesoulad, který mohl vzniknout v důsledku porušení
politiky společného podniku v oblasti přenášení pravomocí.

Dokončeno

2020

Ačkoli společný podnik začal v roce 2016 používat aplikaci pro odchylky, pozměnění a
smluvní změny pro právní závazky a správu smluv (v roce 2020 i pro počáteční smlouvy),
a tudíž jako dodatečný zdroj účetních a finančních údajů, nebyla od roku 2013 provedena
validace jeho účetního systému. Tato situace je v rozporu s finančním nařízením
společného podniku, které vyžaduje validaci účetního systému, kdykoli dojde k významné
změně.

Dokončeno
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Rok

Připomínky EÚD

Stav nápravného opatření
(dokončeno / probíhá / zatím
neprovedeno / není relevantní)

2020

Najímání zaměstnanců společného podniku v roce 2020 nebylo transparentní, pokud jde
o sestavování konečného užšího seznamu uchazečů, kteří budou pozváni do další fáze
hodnocení (pohovory a písemné testy). Zejména není jasné, jak výběrová komise při užším
výběru kandidátů uplatňovala zvýhodňující kritéria.

Dokončeno

2020

Metoda, kterou společný podnik použil k výpočtu členských příspěvků na rok 2020, nebyla
v souladu s příslušnými ustanoveními jeho finančního nařízení. Místo toho, aby společný
podnik použil odhady příspěvků přijaté jeho správní radou, vybíral příspěvky na základě
ještě neschváleného předběžného odhadu.

Dokončeno

2020

Společný podnik používá svůj vlastní portál elektronického zadávání veřejných zakázek,
který není plně synchronizován se systémem Komise. Zdokonalování nástroje F4E
v budoucnu by mohlo vést ke zbytečnému zdvojování vývojového úsilí a investic Komise.
To by nepodporovalo zásadu jediného „prostoru pro výměnu elektronických údajů“ pro
účastníky, jak je stanoveno ve finančním nařízení EU.

není relevantní
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Odpověď společného podniku
3.10.9
Viz odpověď na bod 3.10.13.

3.10.10
Společný podnik F4E situaci pečlivě sleduje. Má se za to, že Rusko udělá vše pro to, aby našlo
řešení, jak poskytnout ITER svůj věcný a finanční příspěvek. Potenciální dopad na
harmonogram a náklady nelze v této fázi vyčíslit.

3.10.13
Všechny tři identifikované oblasti jsou nadále spojeny s riziky týkajícími se harmonogramu i
nákladů, které společný podnik F4E aktivně řídí. Veškeré změny rizik jsou sledovány
a sdělovány správní radě společného podniku F4E. Stále platí, že existuje riziko dalšího
zpoždění v souvislosti s potížemi při svařování oddílů vakuové komory, které překračují časové
rezervy: především zpoždění při schvalování ze strany úřadu pro jadernou bezpečnost, pokud
jde o zahájení svařování, a zpoždění samotného svařování, pokud nebude provedena řádná
oprava. Pokud jde o horké komory, společný podnik F4E společně s Komisí v současné době
pracuje na co největším snížení požadavků a specifikací budov s horkými komorami. Náklady
budou známy s dostatečnou přesností (třída 3) až po provedení předběžného návrhu.

3.10.14
Společný podnik F4E od roku 2016 nepřispívá do důchodového systému EU, protože se
předpokládalo, že povinnost přispívat se vztahuje pouze na subjekty EU, které jsou financovány
výběrem poplatků nebo dostávají příspěvky od soukromého sektoru.

3.10.15
Společný podnik F4E vypočítá výši příspěvku zaměstnavatele do důchodového systému na
základě pokynů GŘ pro rozpočet a po konzultaci s GŘ pro rozpočet a GŘ pro energetiku.

3.10.16
V roce 2011 bylo v reakci na požadavky Rady pro konkurenceschopnost Evropské unie
zahájeno zavádění projektově orientované maticové organizace. Tato organizace se
v posledních deseti letech vyvíjela, přičemž v roce 2016 došlo k dalšímu rozšíření maticové
struktury a vytvoření oddělení projektového řízení, obchodního oddělení a oddělení projektu
ITER. V roce 2019 došlo ke konsolidaci a optimalizaci maticové struktury zavedením funkcí
obchodního manažera, projektového manažera a programového manažera. Správní rada
společného podniku F4E zřídila pracovní skupinu, jejímž cílem je analyzovat možnou

155
Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)
optimalizaci organizační struktury a předložit ji ke zvážení novému řediteli společného podniku
F4E.

3.10.17
Od roku 2015 provedl společný podnik F4E 711 opatření. Jedná se o opatření provedená na
základě interních auditů (IAC a IAS) či doporučení externích auditorů (Evropského účetního
dvora) a opatření provedená v reakci na roční posouzení správní rady. To ve většině případů
znamenalo dodatečné a složitější kontroly, vždy však v reakci na doporučení nezávislých
subjektů zajišťujících věrohodnost. Kromě toho na systém vnitřní kontroly a provádění
doporučení vždy dohlíží jménem správní rady výbor pro audit společného podniku F4E. Tento
systém a jeho prvky podrobně popisuje aktuální strategie vnitřní kontroly, předložená výboru
pro audit v červnu 2021.
Zlepšené monitorování provádění doporučení z auditů a posouzení se provádí prostřednictvím
jeho integrace do nástroje RAPID, který byl zaveden v roce 2014. Nástroj RAPID centralizuje
následné kroky v souvislosti se všemi doporučeními od různých subjektů zajišťujících
věrohodnost a zabraňuje duplicitě a protichůdným požadavkům.
Díky lepší koordinaci a reakci na doporučení a připomínky různých subjektů zajišťujících
věrohodnost se v průběhu let výrazně snížil počet doporučení a opatření, jejichž realizace stále
probíhá, což svědčí o pokroku ve fungování systému vnitřní kontroly a jeho míře vyspělosti.
Opatření ke zlepšení jsou rovněž monitorována řídícím výborem společného podniku F4E pro
zlepšování, který byl zřízen v roce 2016 a jehož cílem je pracovat na optimalizaci a rozvíjet
soudržné a koordinované iniciativy ke zlepšení situace.

3.10.19
Je třeba zdůraznit, že novost našeho úsilí o transformaci spočívá v holistickém přístupu k
potřebným změnám.
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Mihails KOZLOVS, člen Účetního dvora,
v Lucemburku na svém zasedání dne 20. září 2022.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner LEHNE
předseda
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Zkratky

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

CA

společný podnik pro čisté letectví

CBE

společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství

CEF

Nástroj pro propojení Evropy

CS

společný podnik Clean Sky

CH

společný podnik pro čistý vodík

ECCC

Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost

ECSEL

společný podnik pro elektronické součásti a systémy

ENIAC

evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky

EPPO

Úřad evropského veřejného žalobce

EU-Rail

společný podnik pro evropské železnice

Euratom

Evropské společenství pro atomovou energii

EuroHPC

společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní
techniku

F4E

společný evropský podnik pro rozvoj energie z jaderné syntézy

FCH

společný podnik pro palivové články a vodík

GH

společný podnik v oblasti globálního zdraví (nástupce Partnerství
evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních)

GŘ CNECT

Generální ředitelství Komise pro komunikační sítě, obsah
a technologie

GŘ ENER

Generální ředitelství Komise pro energetiku

GŘ MOVE

Generální ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu

GŘ RTD

Generální ředitelství Komise pro výzkum a inovace
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IHI

společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví

IMI

společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva

ISA

Mezinárodní auditorské standardy IFAC (International Standards
on Auditing)

ISSAI

mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí vydané
Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI)

ITER

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

KDT

společný podnik pro klíčové digitální technologie

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Organizace ITER

Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER

S2R

společný podnik Shift2Rail (evropská železniční iniciativa)

SESAR

společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu
jednotného evropského nebe

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SNS

společný podnik pro inteligentní sítě a služby

SP

společný podnik

TEN-T

program transevropské dopravní sítě

VFR

víceletý finanční rámec
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