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Podle auditorů jsou všechny společné podniky EU pro 
výzkum s výjimkou jednoho v dobrém stavu 
Evropský účetní dvůr schválil účetní závěrky za rok 2017 a vydal čisté výroky o finančních operacích 
pro všechny společné podniky Evropské unie s výjimkou jednoho. V případě podniku ECSEL, jež se 
zabývá elektronickými součástmi a systémy, auditoři zjistili problémy, které v některých případech 
bránily účinnému fungování interních kontrol. 

Auditoři dnes zveřejnili výroční zprávy osmi společných podniků EU pro výzkum a shrnutí výsledků 
auditu. Společné podniky pro výzkum jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru EU a 
průmyslu, výzkumných uskupení a členských států. Zaměstnávají přibližně 700 pracovníků a hrají 
důležitou úlohu při plnění konkrétních aspektů výzkumné politiky EU. Celkový rozpočet společných 
podniků na rok 2017 činil 2,1 miliardy EUR, tj. 2 % celkového rozpočtu EU. Odvětvoví a výzkumní 
partneři poskytují věcné příspěvky prováděním operačních činností a hotovostní příspěvky na správní 
a operační náklady. 

„Společné podniky jsou důležité nástroje špičkového výzkumu a inovací v EU, neboť napomáhají úsilí 
o zajištění globální konkurenceschopnosti evropského průmyslu,“ uvedla členka Evropského účetního 
dvora odpovědná za tento audit Ildikó Gáll-Pelczová. „Náš audit za rok 2017 potvrdil pozitivní 
výsledky z předchozích let. Zdůrazňujeme nicméně určité skutečnosti, které vyžadují více pozornosti, a 
označujeme oblasti možných zlepšení, která se týkají rozpočtového a finančního řízení, vnitřních 
kontrol, pákového efektu příspěvků průmyslu a výzkumných partnerů a hodnocení Evropské komise.“ 

Auditoři schválili účetní závěrky všech osmi společných podniků jako spolehlivé. Dále vydali čisté 
výroky o příjmových a platebních operacích pro všechny společné podniky kromě společného podniku 
ESCEL, k němuž auditoři stejně jako v loňském roce vydali výrok auditora o platbách s výhradou. 
Zdůraznili zejména problémy ve vnitřních kontrolách, které jim znemožnily poskytnout ujištění, že 
platby společného podniku ECSL z předchozího rámcového programu pro výzkum a inovace (7. RP) 
byly v souladu s pravidly. Tyto problémy však nemají dopad na platby na stávající program (Horizont 
2020), a postupně tedy pominou. 

Auditoři rovněž upozorňují na příspěvek EU na projekt pro jadernou syntézu ITER, jenž sebou nese 
riziko významného nárůstu nákladů ve výši 82 % nad rámec dříve schválených 6,6 miliardy EUR a 
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15letého zpoždění oproti původnímu plánu. Dále zjistili nedostatky v rozpočtovém plánování 
společného podniku. 

Podle auditorů byly vnitřní kontroly plateb obecně účinné a udržovaly míru chyb pod 2% prahem 
významnosti (materiality), několik společných podniků však vykazovalo nedostatky v rámci pro vnitřní 
kontroly a monitorování a v zadávání veřejných zakázek a v grantových a náborových řízeních. 

Pokud jde o uzávěrku 7. RP, společné podniky dosáhly vysoké míry rozpočtového plnění (87 %). Plnění 
rozpočtu programu Horizont 2020 se nicméně zpožďuje, program je v polovině, ale rozpočet je splněn 
pouze z 23 %. 

Jedním z hlavních cílů společných podniků je maximalizovat účinek příspěvků od odvětvových a 
výzkumných členů, což je jejich přidaná hodnota. U některých společných podniků vzniká pákový efekt 
jejich odvětvových partnerů tím, že tito poskytují příspěvky na činnosti nad rámec pracovního plánu 
společného podniku, na něž se mandát auditorů nevztahuje. U společného podniku v odvětví 
biotechnologií však auditoři varují před vysokým rizikem, že odvětvoví členové do konce programu 
neposkytnou minimální peněžní příspěvky na operační výdaje. 

Poznámky pro redaktory 

Veřejný sektor je ve společných podnicích zastoupen Evropskou komisí, která reprezentuje EU. 
Soukromí členové společného podniku zahrnují různé partnery z průmyslových odvětví a z výzkumu. 
Všechny společné podniky fungují na základě dvoustranného modelu s účastí Komise a partnerů ze 
soukromého sektoru z příslušných průmyslových odvětví a výzkumu, s výjimkou podniku ECSEL, který 
má trojstranný model s účastí členských států. 

Všechny společné podniky EU sídlí v Bruselu kromě F4E, který sídlí v Barceloně. 

F4E Rozvoj energie z jaderné syntézy 

BBI Průmysl založený na biotechnologiích 

Clean Sky Čisté technologie letecké dopravy 

IMI Iniciativa pro inovativní léčiva 

FCH Palivové články a vodík 

SESAR Výzkumný projekt uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe 

ECSEL Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy 

S2R Shift2Rail – inovativní železniční produkty 

Shrnutí výsledků výročního auditu společných podniků EU pro výzkum za rok 2017 a zprávy o všech 
podnicích jsou k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. Další jazykové 
verze budou k dispozici v nejbližší době. 
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