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Tisková zpráva 
Lucemburk 14. listopadu 2019 

Auditoři schválili účetní závěrky všechny společných podniků pro 
výzkum za rok 2018 

Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal osvědčení o dobrém stavu všech společných podniků 
EU, když vydal čisté výroky o jejich finančních operacích a potvrdil kladné výsledky 
zjištěné v předchozích letech. 

Společné podniky pro výzkum jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU s průmyslem, 
výzkumnými uskupeními a členskými státy, která jsou zřízena, aby prováděla konkrétní projekty a 
politiky v oblasti výzkumu a inovací. Sedm společných podniků v současné době realizuje konkrétní 
opatření v rámci programu Horizont 2020, zatímco společný podnik pro rozvoj energie z jaderné syntézy 
(F4E) byl založen proto, aby se účastnil projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního 
reaktoru (ITER). V roce 2018 EU jako veřejný partner přispěla na rozpočet společných podniků na rok 
2018 částkou 2,2 miliardy EUR, která představuje zhruba 1,5 % celkového rozpočtu EU. Partneři ze 
soukromého sektoru poskytují věcné příspěvky na operační činnosti a hotovostní příspěvky na správní 
náklady. Společné podniky poskytují financování partnerům ze soukromého sektoru především 
prostřednictvím otevřených výzev k podávání návrhů. 

„Společné podniky mohou zlepšit vztah mezi výzkumem a rozvojem společnosti a přiblížit inovace 
uplatnění na trhu,“ uvedla členka Evropského účetního dvora zodpovědná za zprávu Ildikó Gáll-
Pelczová. „Náš audit za rok 2018 potvrzuje, že jejich finanční řízení je řádné, nicméně předkládáme řadu 
připomínek, které upozorňují na možná zlepšení, pokud jde o věcné příspěvky, vnitřní kontrolu, správu 
grantů a fluktuaci zaměstnanců.“  

Auditoři schválili účetní závěrku všech osmi společných podniků jako spolehlivou a vydali také čisté 
výroky o legalitě a správnosti jejich platebních a příjmových operací. Podle auditorů byly vnitřní kontroly 
plateb obecně účinné a udržovaly míru chyb pod 2% prahem významnosti (materiality), několik 
společných podniků však vykazovalo nedostatky v zadávání veřejných zakázek a v grantových a 
náborových řízeních. 

Pokud jde o uzavření předchozího rámcového programu pro výzkum a inovace (sedmého rámcového 
programu čili 7. RP) a programu transevropské dopravní sítě (TEN-T), dosáhly společné podniky vysoké 
míry realizace projektů a příspěvků od partnerů ze soukromého sektoru (89 % cílů stanovených 
v zakládajících nařízeních společných podniků). V polovině současného programu Horizont 2020 však je 
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jeho provádění opožděné a k dosažení dohodnutých cílů bude zapotřebí dalšího úsilí (dosud bylo 
realizováno pouhých 40 % činností v rámci programu Horizont 2020 a souvisejících dalších činností). 

Auditoři rovněž upozorňují na příspěvek EU na projekt pro jadernou syntézu ITER, jemuž hrozí další růst 
nákladů a zpoždění oproti současnému schválenému výchozímu rozvrhu. 

Poznámky pro redaktory 

Veřejný sektor ve společných podnicích zastupuje Evropská komise, která reprezentuje EU. Členy ze 
soukromého sektoru společného podniku jsou různí partneři z průmyslových odvětví a z výzkumu. 
Většina společných podniků EU sídlí v Bruselu kromě F4E, který se nachází v Barceloně, a evropského 
společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), zřízeného v listopadu 2018 
v Lucemburku, jehož cílem je vývoj ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky světové třídy 
v Evropě. Účetní závěrku společného podniku EuroHPC bude EÚD poprvé ověřovat v roce 2020.  

V současné době se předpokládá, že všechny společné podniky budou fungovat do roku 2024, 
s výjimkou EuroHPC, který bude v provozu do konce roku 2026. 

V roce 2018 a jsme vydali několik dalších zvláštních zpráv a přezkumů, které se týkaly společných 
podniků: zvláštní zprávu č. 11/2019 o zavádění systému SESAR, v roce 2018 informační dokument 
o nástupci programu Horizont 2020 a zvláštní zprávu č. 28/2018 o programu Horizont 2020 a v roce 
2018 situační zprávu o dopravě. 

Souhrnný dokument „Audit společných podniků EU za rok 2018 ve zkratce“ a plné znění „Výroční zprávy 
o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018“, která obsahuje podrobné informace o každém 
společném podniku, jsou k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
Letos poprvé vydává EÚD souhrnnou zprávu o všech společných podnicích.  
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F4E Rozvoj energie z jaderné syntézy 

BBI Průmysl založený na biotechnologiích 

CS – Clean Sky Čisté technologie letecké dopravy 

IIL 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 

EuroHPC  Vysoce výkonná výpočetní technika  
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