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Společné podniky: auditoři vystavili společným podnikům EU
dobré vysvědčení
Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil účetní závěrky za rok 2020 a související operace všech
společných podniků EU, které jsou partnerstvími veřejného a soukromého sektoru EU
s průmyslem a výzkumnými uskupeními. V sedmém roce svého desetiletého cyklu již většina
společných podniků realizovala přibližně dvě třetiny svých činností v rámci programu Horizont
2020, který je rámcovým programem EU pro financování výzkumu a technologického rozvoje.
Auditoři zaznamenali, že v roce 2020 společné podniky přijaly ve vzájemné součinnosti opatření,
aby zachovaly kontinuitu činností během pandemie COVID-19 a zmírnily její možný dopad na
poskytování služeb.
Osm společných podniků EU, které v rámci programu Horizont 2020 realizují výzkumné a inovační
činnosti ve svých specifických oblastech, hospodaří s finančními zdroji v přibližné výši 19,7 miliardy
EUR. Jedná se o peněžní prostředky poskytnuté Evropskou komisí z programů pro výzkum a
inovace a nepeněžní prostředky a další finanční zdroje soukromých partnerů, účastnických států a
mezivládních organizací. K výběru nejlepších projektů k financování využívají převážně výzvy
k předkládání návrhů. Společný podnik pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E), který funguje
v rámci Euratomu, má odhadovaný rozpočet přibližně 15 miliard EUR na financování evropské části
provádění projektu jaderné syntézy ITER ve Francii. Tento rozpočet zahrnuje náklady na provoz
jaderného reaktoru od roku 2028 do roku 2035. V únoru 2021 schválila Rada EU příspěvek
Euratomu do společného podniku F4E pro rozpočtový cyklus 2021–2027 ve výši přibližně
5,6 miliardy EUR.
Jako každý rok auditoři zkontrolovali finanční situaci všech společných podniků v roce 2020. Zjistili,
že jejich účetnictví bylo spolehlivé podle mezinárodních účetních standardů a že v souvisejících
platbách a příjmech nebyly žádné významné (materiální) chyby.
„Několik prvků by sice bylo potřeba ještě zlepšit, ale náš audit za rok 2020 potvrzuje, že finanční
řízení a řízení souladu s předpisy ve společných podnicích je zdravé,“ uvedla členka Evropského
účetního dvora odpovědná za audit Ildikó Gáll-Pelczová. „Oceňujeme, jak se společné podniky díky
synergiím bez závažnějšího dopadu na činnosti a výsledky přizpůsobily omezením, která přinesla
pandemie.“
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Auditoři nicméně konstatovali, že některé oblasti vyžadují zlepšení: například zatímco vnitřní
kontroly byly obecně efektivní, vyskytly se nedostatky v ročním plánování plateb a v místních
systémech IT. Výsledky auditu grantových plateb rovněž ukázaly, že hlavním zdrojem chyb jsou
osobní náklady, a naznačují, že odpovídající pravidla a postupy pro tyto platby by měly být dále
zjednodušeny jako podmínka pro budoucí rámcové programy pro výzkum. Dále v některých
případech existuje riziko, že nedostatky v oblasti lidských zdrojů, například v souvislosti s udržením
klíčových kompetencí, nejasným vyvozováním odpovědnosti a nižší efektivností zaměstnanců, by
mohly mít negativní vliv na celkovou výkonnost společného podniku.
Auditoři zkontrolovali míru plnění činností společných podniků a odhadli, že na konci roku 2020 již
bylo podepsáno 88 % plánovaných grantových dohod v rámci programu Horizont 2020 a
realizováno přibližně 62 % cílů týkajících se příspěvků členů na činnosti programu. V míře
dosahování výsledku však u jednotlivých společných podniků existují značné rozdíly v závislosti na
povaze oblasti výzkumu, různé době trvání projektů a jejich provozuschopnosti. Činnosti stanovené
ve víceletém finančním rámci na období 2007–2013, které spadají do sedmého rámcového
programu pro výzkum a technologický rozvoj a programu transevropské dopravní sítě, byly téměř
plně provedeny.
Auditoři také pozitivně konstatovali, že všechny společné podniky přijaly nápravná opatření
k řešení připomínek z auditů z předchozích let. Zejména uvedli, že společný podnik F4E výrazně
zlepšil kvalitu informací a v roční účetní závěrce za rok 2020 odhadl celkové náklady na splnění
svých závazků souvisejících s realizací projektu ITER (18 miliard EUR). Upozornili však zároveň na
skutečnost, že jakékoliv změny v klíčových předpokladech týkajících se odhadu a rizikové expozice
mohou vést k výraznému zvýšení nákladů nebo k dalším zpožděním při provádění projektu ITER.
Souhrnný dokument Audit společných podniků EU za rok 2020 ve zkratce a podrobné informace
o každém společném podniku jsou k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD
(eca.europa.eu) a v dohledné době budou k dispozici i další jazykové verze.
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