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Seznam zkratek 
Seznam zkratek obsahuje společné podniky Unie, o nichž pojednává tato zpráva. 

Zkratka Celý název 

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

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

BBI Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích  

CAS Společný auditní útvar GŘ RTD Komise (Common Audit 
Service) 

CS Společný podnik Clean Sky 

EASA Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví 

ECSEL Společný podnik pro elektronické součásti a systémy 

EIT Evropský inovační a technologický institut  

ENIAC Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti 
nanoelektroniky 

Euratom Evropské společenství pro atomovou energii 

EuroHPC evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku 

EVM Řízení získané hodnoty (earned value management) 

F4E Společný evropský podnik pro rozvoj energie z jaderné 
syntézy 

FCH společný podnik pro palivové články a vodík 

GŘ RTD Generální ředitelství pro výzkum a inovace  
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Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) 

IIL Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 

ITER Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor 

P2P Partnerství v rámci veřejného sektoru  

PMO Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků 

S2R Společný podnik Shift2Rail (evropská železniční iniciativa) 

SESAR Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu 
jednotného evropského nebe 

SP Společný podnik 

TEN-T Program transevropské dopravní sítě 

VA Výkonná agentura 

VFR Víceletý finanční rámec 
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Shrnutí 
I Vydali jsme výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o účetní závěrce všech 
společných podniků (SP) za rozpočtový rok 2018. Avšak podobně jako v předchozích 
letech provází náš auditní výrok o roční účetní závěrce společného podniku pro rozvoj 
energie z jaderné syntézy (F4E) za rok 2018 zdůraznění skutečnosti, které upozorňuje 
na riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu ITER.  

II Vydali jsme také výrok auditora bez výhrad („čistý“ výrok) o legalitě a správnosti 
plateb a příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka všech agentur za rok 2018.  

III Náš audit účetních závěrek společných podniků a operací, na nichž se tyto účetní 
závěrky zakládají, potvrdil pozitivní výsledky, o nichž jsme informovali v předchozích 
letech. 

IV Příspěvky členů na činnosti 7. RP a TEN-T prováděné pěti společnými podniky 
(SESAR, CS, IIL, FCH, ECSEL) dosáhly na konci roku 2018 a v závěrečné fázi programu 
přibližně 89 % cílů stanovených v zakládajících nařízeních společných podniků. Za 
stanovenými cíli rovněž zaostal pokrok a související příspěvky pro sedm společných 
podniků, které realizují činnosti programu Horizont 2020 (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, 
BBI, S2R). Na konci roku 2018, který vymezoval polovinu programového období, 
provedly společné podniky v průměru pouhých 39 % činností v rámci programu 
Horizont 2020 a souvisejících dalších činností. Pokud se pominou další činnosti, míra 
realizace činila pouze 31 %. Podobně splnily společné podniky cíl pro příspěvky na 
operační činnosti pouze na 25 % oproti 75 % v případě dalších činností. 
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Co kontrolujeme 

Právní struktura a založení 

01 Společné podniky (SP) jsou formou partnerství veřejného a soukromého sektoru 
s právní subjektivitou, které si klade za cíl přiblížit výsledky ve strategických oblastech 
výzkumu a inovací uvedení na trh a zlepšit vztah mezi výzkumem a rozvojem 
společnosti.  

02 Zřizují se podle článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo – v případě 
společného podniku pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) – podle článků 45–51 
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).  

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

Společné podniky fungují v rámci programu Horizont 2020 a 
Euratomu 

Zvláštní opatření programu Horizont 2020 provádí v současnosti osm 
společných podniků 

04 Zvláštní opatření programu Horizont 2020 provádí první skupina sedmi 
společných podniků:  

o Clean Sky (CS),  

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

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

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

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

o Shift2Rail (S2R).  

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

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

07 Přehled dat zřízení a plánované doby fungování těchto společných podniků 
programu Horizont 2020 podává obrázek 1. 
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Obrázek 1 – Společné podniky programu Horizont 2020 – datum založení a plánovaná doba fungování 

 
Zdroj: Evropská komise na základě nařízení Rady, kterými se zřizují společné podniky, upraveno EÚD. 
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Jeden společný podnik byl zřízen pro ITER 

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

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

  

                                                      
1 Projekt ITER byl zahájen v roce 2005 a jeho cílem je vybudovat a provozovat experimentální 

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

 
Zdroj: EÚD. 

Správa 

10 Většina společných podniků má dvoustranný správní model, v němž jsou Komise 
a dané průmyslové odvětví (a v některých případech výzkum) zastoupeny ve správní 
radě a přispívají na činnosti společného podniku (SESAR, CS, IIL, FCH, BBI a S2R). 
Některé společné podniky používání třístranný správní model, v jehož rámci jsou členy 
správní rady členské státy, Komise a zástupci průmyslu a všichni přispívají na činnosti 
společného podniku (ECSEL a EuroHPC). 
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Financování a zdroje společných podniků na rok 2018 

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

o Komise poskytuje hotovostní prostředky ze 7. RP a programu Horizont 2020 na 
spolufinancování projektů společných podniků v oblasti výzkumu a inovací. Dva 
společné podniky (SESAR a S2R) jsou také financovány z programu transevropské 
dopravní sítě (TEN-T).  

o Odvětvoví partneři a partneři z oblasti výzkumu poskytují věcné příspěvky na 
provádění projektů společných podniků v oblasti výzkumu a inovací.  

o Jak Komise, tak partneři ze soukromého sektoru poskytují hotovostní příspěvky na 
financování správních nákladů společných podniků ve stejné výši. 

12 U činností 7. RP musí hodnota věcných příspěvků, kterou mají poskytnout 
odvětvoví a výzkumní partneři, odpovídat částce peněžních příspěvků EU. U činností 
v rámci programu Horizont 2020 příslušná zakládající nařízení stanoví jak částky 
hotovostních příspěvků EU, tak věcné příspěvky partnerů ze soukromého sektoru na 
projekty programu Horizont 2020 v oblasti výzkumu a inovací. 

13 Odhadované rozdělení příspěvků na 7. RP i program Horizont 2020 uvádí 
obrázek 3. 
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Obrázek 3 – Příspěvky členů po celou dobu fungování společného podniku (v milionech EUR) 

 
Zdroj: EÚD. 
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14 Existují dva typy příspěvků odvětvových členů: u všech společných podniků musí 
soukromí členové poskytnout minimální částku na celkové náklady projektů 
společných podniků pro výzkum a inovace. Tento příspěvek je definován jako rozdíl 
mezi celkovými náklady projektu a spolufinancováním ze strany EU. V případě čtyř 
společných podniků (CS, FCH, BBI a S2R) musí členové ze soukromého sektoru 
poskytnout i minimální objem věcných příspěvků na tzv. další činnosti, které nejsou 
součástí pracovních programů společných podniků, ale spadají pod jejich cíle.  

15 Společné podniky (kromě F4E) spravují asi 10 %, tj. 7,2 miliardy EUR z celkového 
rozpočtu na program Horizont 2020, jak dokládá obrázek 4. Financování EU vytváří 
pákový efekt ve výši přibližně 17 miliard EUR investovaných do výzkumných a 
inovačních projektů v oblastech programu Horizont 2020, jež byly na společné podniky 
delegovány. V roce 2018 činil celkový rozpočet plateb sedmi společných podniků 
provádějících činnosti výzkumného programu 1,2 miliardy EUR (2017: 1,2 miliardy EUR) 
a na konci roku 2018 zaměstnávaly 227 pracovníků (2017: 227), mezi něž patří 
úředníci, dočasní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci. 

Obrázek 4 – Podíl rozpočtu programu Horizont 2020 podle prováděcích 
orgánů 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Evropské komise. 

16 Společný podnik F4E financují hlavně Euratom a členské státy Euratomu. Celkové 
prostředky určené na F4E jsou omezeny na 6,6 miliardy EUR do konce roku 2020. 
V roce 2018 činil roční rozpočet společného podniku F4E pro platby 794,8 milionu EUR 
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(2017: 847,6 milionu EUR). Na konci roku 2018 zaměstnával F4E 442 pracovníků (2017: 
449), mezi něž patří úředníci a dočasní zaměstnanci. 

Postup udílení absolutoria 

17 Časová osa postupu udílení absolutoria je uvedena na obrázku 5. 

Obrázek 5 – Každoroční postup udílení absolutoria 

 
Zdroj: EÚD. 
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Náš audit 

Náš mandát  

18 V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
jsme provedli audit účetních závěrek osmi společných podniků za rozpočtový rok 2018 
a legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají.  

Využívání práce jiných 

19 Pokud jde o audit spolehlivosti účetní závěrky společných podniků, opírá se náš 
výrok o závěrečnou auditní zprávu nezávislého externího auditora najatého příslušným 
společným podnikem. U každého společného podniku jsme zkoumali kvalitu kontrolní 
činnosti provedené v nejrizikovějších oblastech. 

20 Pokud jde o audit souladu příslušných plateb s předpisy, přihlíželi jsme k práci, 
kterou provedli jiní auditoři. Posuzovali jsme tedy a testovali systém vnitřní kontroly 
společných podniků, přezkoumali a opakovaně provedli audity ex post, které vykonal 
společný auditní útvar Komise (CAS) a pověření externí auditoři, a analyzovali audity 
související se společnými podniky, které provedl útvar interního auditu Komise (IAS). 

Naše hodnocení rizik 

21 Výroční audit účetních závěrek a souvisejících operací společných podniků za rok 
2018 zohledňoval naše hodnocení rizika ve vztahu ke společným podnikům, které je 
stručně popsáno níže: 

o Účetní závěrky společných podniků se sestavují na základě účetních pravidel 
přijatých účetním Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních 
standardů pro veřejný sektor. Jelikož počet významných (materiálních) chyb byl 
v minulosti malý, považovali jsme riziko související se spolehlivostí účetní závěrky 
za nízké. Avšak kvůli důležité změně účetních pravidel v roce 2018 bylo riziko pro 
F4E vyhodnoceno jako střední. 

o Platy spravuje Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), 
který kontrolujeme v rámci zvláštního posouzení správních výdajů EU. 
V posledních letech nebyly v těchto platbách zjištěny žádné významné (materiální) 
chyby. 
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o Riziko pro legalitu a správnost postupů pro najímání zaměstnanců bylo obecně 
nízké, ale u společných podniků s velkou fluktuací zaměstnanců bylo střední. 

o Riziko u grantových plateb bylo obecně posouzeno jako střední, protože 
u programu Horizont 2020 se osvědčení o finančních výkazech od příjemců 
vyžadují až na konci projektu, na nějž EU přispěla částkou vyšší než 325 000 EUR, a 
k průběžným platbám v rámci programu Horizont 2020 příjemci nejsou povinni 
poskytnout podrobnou dokumentaci nebo doklady (zásada důvěry). 

o U smluvních plateb a zadávání veřejných zakázek bylo riziko vzhledem 
k omezenému počtu těchto řízení obecně nízké, ale u F4E, který organizuje složitá 
zadávací řízení na zakázky vysoké hodnoty, bylo střední. 
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Celkové výsledky výročních auditů 
společných podniků za rozpočtový rok 
2018 

Výrok bez výhrad („čistý“ výrok)… 

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

22 Vydali jsme výrok auditora bez výhrad o účetních závěrkách všech společných 
podniků. Podle našeho názoru tyto účetní závěrky zobrazují věrně ve všech 
významných (materiálních) ohledech finanční situaci společných podniků k 31. prosinci 
2018 a výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu 
s ustanoveními příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní 
Komise. 

23 Podobně jako v předchozích letech provází náš auditní výrok o roční účetní 
závěrce F4E za rok 2018 zdůraznění skutečnosti2 upozorňující na níže uvedené 
skutečnosti: 

o V listopadu 2016 schválila rada ITER nový výchozí rozvrh projektu ITER vycházející 
z předpokládaného zahájení provozní fáze (tj. když bude nejprve dosaženo 
plazmatu3) v roce 2025 a dokončení konstrukční fáze v roce 2035. Nový výchozí 
rozvrh je prezentován jako nejdřívější možné technicky realizovatelné datum. 
V předešlém výchozím rozvrhu z roku 2010 se odhadovalo, že konstrukční fáze 
bude dosaženo v roce 2020.  

o Společný podnik F4E přepočetl svůj příspěvek na konstrukční fázi projektu na 12 
miliard EUR (v hodnotách roku 2008), což oproti částce 6,6 miliardy EUR 
(v hodnotách roku 2008) schválené Radou EU v roce 2010 představuje nárůst. 
Tento odhad nezahrnuje rezervu na nepředvídané události, i když Komise 

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

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

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

o Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Evropské radě své rozhodnutí 
vystoupit z Evropské unie a Euratomu. To může mít na činnosti společného 
podniku F4E a projektu ITER v období po roce 2020 významný vliv. 

24 I když společný podnik F4E přijal určité pozitivní kroky, aby zlepšil řízení a 
kontrolu svého příspěvku na konstrukční fázi projektu, riziko dalšího zvyšování nákladů 
a zpožďování realizace projektu oproti nyní schválenému výchozímu rozvrhu trvá.  

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

25 Pro všechny společné podniky jsme vydali výrok auditora bez výhrad o legalitě a 
správnosti příjmů, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2018. 
Dle našeho názoru byly operace ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné.  

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

26 Pro všechny společné podniky jsme vydali výrok auditora bez výhrad o legalitě a 
správnosti plateb, na nichž se zakládají roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2018. 
Dle našeho názoru byly operace ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné.  

27 Poprvé jsme také vydali výrok auditora bez výhrad o legalitě a správnosti plateb, 
na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 
2018. Jelikož podíl plateb 7. RP (u nichž ECSEL nebyl schopen vypočítat jedinou míru 
chyb) byl nízký (kolem 20 % plateb), měli jsme přiměřenou jistotu, že míra chyb 
u celkových plateb společného podniku ECSEL za rok 2018 je pod 2% prahem 
významnosti (materiality) (viz též bod 38). 

28 Obrázek 6 podává přehled výroků EÚD o osmi společných podnicích, pokud jde 
o spolehlivost účetní závěry a legalitu a správnost uskutečněných operací (příjmů a 
výdajů) od roku 2016 do roku 2018. 



 20 

 

Obrázek 6 – Výroky EÚD o společných podnicích v letech 2016–2018 

 
Zdroj: EÚD. 

Naše připomínky se zaměřují také na oblasti, které je potřeba 
zlepšit 

29 Vyjádřili jsme také různé připomínky k důležitým skutečnostem a oblastem, které 
je třeba zlepšit, hlavně k rozpočtovému a finančnímu řízení, věcným příspěvkům členů, 
vnitřním kontrolním systémům pro platby a řízením o udělení grantu.  

Rozpočtové a finanční řízení  

30 Zjistili jsme přetrvávající nedostatky v rozpočtovém plánování prostředků na 
platby. Konkrétně:  

o F4E musel zvýšit prostředky na platby roku 2018 o přibližně 160 milionů EUR, 
tj. 25 % původního rozpočtu, aby pokryl své skutečné platební potřeby v roce 
2018; 

o v případě společných podniků SESAR a ECSEL byla míra čerpání prostředků na 
platby v roce 2018 výrazně nižší, než se očekávalo. Došlo k tomu kvůli zpožděné 
realizaci projektů a skutečnosti, že když se stanovovaly rozpočtové potřeby na rok 
2018, nebyly v plném rozsahu zohledněny nevyužité prostředky na platby 
přenesené z předchozích let.  

2016 2017 2018

Výroky o 8 SP
Platby
Příjmy
Účetní závěrka

Výroky auditora
Výrok bez výhrad („čistý výrok“)
Výrok s výhradou
Záporný výrok
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Míra provádění činností společných podniků v rámci 7. RP a příspěvky 
členů  

31 V roce 2018 bylo provádění činností pěti společných podniků (SESAR, CS, IIL, FCH, 
ECSEL), které souvisejí se 7. RP a TEN-T, v závěrečné fázi. Na konci roku 2018 
představovaly příspěvky členů na tyto činnosti přibližně 89 % cílů pro příspěvky, které 
jsou stanoveny v zakládajících nařízeních společných podniků (viz tabulka 1). 
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Tabulka 1 – 7. RP a TEN-T – příspěvky členů (v milionech EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytly společné podniky. 

  

EU Ostatní 
členové

Celkem Společné podniky 
spadající pod 7. RP

EU Ostatní 
členové

Celkem

M
íra

 p
ln

ěn
í

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0  IIL 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL (pro 
ARTEMIS/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Celkem 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Příspěvky členů
(podle zakládajícího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31. 12. 2018)
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Míra provádění činností společných podniků v rámci programu Horizont 
2020 a příspěvky členů 

32 Příspěvky členů zaostávaly za cílem stanoveným pro sedm společných podniků 
(SESAR, CS, IIL, FCH, ECSEL, BBI, S2R), které provádí činnosti programu Horizont 2020. 
V roce 2018, pátém roce programového období, realizovaly společné podniky pouze 
39 % činností v rámci programu Horizont 2020 a souvisejících dalších činností. Pokud se 
pominou další činnosti, míra realizace činila pouhých 31 % (viz tabulka 2). 

33 Do konce roku 2018 přispěla Komise hotovostí ve výši 2,5 miliardy EUR (35 % 
dohodnutých celkových příspěvků ve výši 7,2 miliardy EUR) a odvětvoví a výzkumní 
partneři přispěli částkou 4 miliardy EUR (41 % dohodnutých celkových příspěvků ve 
výši 9,8 miliardy EUR). Částka 4 miliardy EUR se skládá z:  

o 1,7 miliardy EUR v podobě věcných příspěvků na vlastní operační činnosti 
společných podniků související s programem Horizont 2020 (z nichž bylo na konci 
roku 2018 osvědčeno přibližně 0,6 miliardy EUR),  

o 2,3 miliardy EUR v podobě věcných příspěvků na další činnosti, které nepatří do 
pracovních programů společných podniků, ale spadají pod jejich cíle. 
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Tabulka 2 – Horizont 2020 – příspěvky členů (v milionech EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytly společné podniky. 

EU
IKOP (1) 
jiných 
členů

IKAA (2) 
jiných 
členů

Celkem

Společné 
podniky 

spadající pod 
program 

Horizont 2020

EU IKOP 
potvrzeno

IKOP 
nahlášeno 

a nepotvrzeno
IKAA Celkem

M
íra

 p
ln

ěn
í s

 
IK

AA

M
íra

 p
ln

ěn
í b

ez
 

IK
AA

585,0 1 000,0 – 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 – 465,7 29 % 29 %
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
1 638,0 1 425,0 – 3 063,0  IIL 2 241,9 144,0 83,9 – 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %
1 185,0 1 657,5 – 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 – 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Celkem 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

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

Příspěvky členů
(podle zakládajícího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31. 12. 2018)
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34 U čtyř společných podniků (CS, FCH, BBI, S2R) umožňuje zakládající nařízení 
soukromým členům poskytovat věcné příspěvky na další činnosti mimo rámec 
pracovního programu společných podniků. Jak uvádí tabulka 2, do konce roku 2018 
sestával značný objem příspěvků odvětvových členů z výkazů nákladů na tyto činnosti. 

35 Míra plnění u věcných příspěvků na operační činnosti činila 25 %, zatímco 
u věcných příspěvků na další činnosti to bylo téměř 75 %. Jelikož neexistuje povinnost 
zveřejňovat odpovídající „věcné příspěvky na další činnosti“ v roční účetní závěrce, 
nespadají do rozsahu našeho auditu.  

36 Připomínáme, že zakládající nařízení BBI bylo v roce 2018 změněno, aby 
odvětvovým členům umožnilo účtovat o peněžních příspěvcích na úrovni projektů. 
Přesto se domníváme, že přetrvává velké riziko, že odvětvoví členové do konce 
programu BBI nedosáhnou minimální výše operačních hotovostních příspěvků ve výši 
182,5 milionu EUR. V této souvislosti se Komise na konci roku 2018 rozhodla snížit 
rozpočet společného podniku na rok 2020 ve výši 205 milionů EUR o 140 milionů EUR. 

Vnitřní kontrolní systémy pro platby  

37 Společné podniky zavedly kontrolní postupy ex ante založené na finančních a 
operačních dokumentárních přezkumech. U průběžných a konečných plateb ze 7. RP 
provádí audity ex post u příjemců nezávislé auditorské firmy najaté společnými 
podniky, zatímco v případě výkazů projektových nákladů v rámci programu Horizont 
2020 odpovídá za audity ex post u příjemců společný auditní útvar Komise.  

38 Pokud jde o grantové platby ze 7. RP, společné podniky (s výjimkou společného 
podniku ECSEL) vykázaly na základě výsledků auditů ex post ke konci roku 2018 míry 
zbytkových chyb nepřesahující 2% míru významnosti. Tento výsledek jsme potvrdili 
testováním detailních údajů konečných grantových plateb. Co se týče společného 
podniku ECSEL, významné rozdíly v metodikách a postupech používaných 
vnitrostátními orgány příslušnými pro financování neumožňují společnému podniku 
vypočítat pro platby 7. RP jedinou míru zbytkových chyb. U těchto plateb jsme uplatnili 
míru zbytkových chyb stanovenou GŘ RTD pro celý 7. RP, která ke konci roku 2018 
činila 3,36 %. Vzhledem k nízkému procentu plateb 7. RP v roce 2018 se výsledná míra 
zbytkových chyb pro všechny operační platby společného podniku ECSEL v daném roce 
považuje za míru pod prahem významnosti (materiality). 
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39 Pokud jde o grantové platby programu Horizont 2020, všechny společné podniky 
provádějící projekty programu Horizont 2020 vykázaly na základě výsledků auditů 
ex post ke konci roku 2018 míru zbytkových chyb nepřesahující 2% práh významnosti. 
Náš přezkum auditní práce společného auditního útvaru Komise a externích 
auditorských firem, jakož i vybraných opětovně provedených testů u příjemců tento 
výsledek potvrdily. 

40  Výsledkem našeho přezkumu byla rovněž zjištění, jež byla obdobou zjištění 
uvedených v kapitole 5 naší výroční zprávy za rok 20184. Přezkoumali jsme audity 
ex post, které provedl společný auditní útvar Komise a její najatí externí auditoři na 
vzorku grantových plateb provedených všemi subjekty EU, které realizují činnosti 
programu Horizont 2020. V některých spisech, které jsme přezkoumávali, jsme zjistili 
nejednotné postupy výběru vzorků a nedostatky v dokumentaci a ve vykazování 
informací a rovněž v kvalitě auditorských postupů. Zjistili jsme také metodický 
nedostatek týkající se výpočtu míry chyb: ačkoli audity ex post málokdy dosáhnou 
svého cíle, kterým je zkontrolovat schválené náklady v co největším rozsahu, míra chyb 
se místo skutečně kontrolovaného objemu systematicky počítá na základě všech 
schválených nákladů. Výsledkem je hodnota, která je nižší než míra chyb odhadnutá 
námi podle naší metodiky. 

Řízení projektů a správa grantů 

41 V roce 2018 společný podnik S2R poprvé organizoval pilotní výzvu s režimem 
paušálního financování určenou výhradně svým členům. Při hodnocení narazili finanční 
odborníci na určité významné (materiální) rozpory mezi finančními návrhy a 
historickými finančními údaji příjemců.  

42 V případě BBI zůstalo jedno ze dvou hlavních témat výzvy kvůli koncepci výzvy 
k podávání návrhů z roku 2018 a řízení systému pro stanovení pořadí návrhů bez 
financování, přestože byly předloženy způsobilé a vysoce hodnocené návrhy pro obě 
témata. Pokud jde o společný podnik SESAR, nedostatky v koncepci výzvy k podávání 
návrhů pro prostředky z Nástroje pro propojení Evropy vedly k překrývání kritérií pro 
udělení zakázky a rozporům mezi jednotlivými kritérii, což ohrozilo celkovou účinnost 
procesu hodnocení grantů. 

                                                      
4 Viz kapitola 5 výroční zprávy EÚD za rok 2018 – Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost, modul 2.  
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43 Již několik let stejně jako externí odborníci navrhujeme, aby F4E přešel na systém 
řízení získané hodnoty (EVM – Earned Value Management)5, aby bylo možné měřit 
výkonnost na základě technického pokroku projektu spolu s náklady vzniklými 
v souvislosti s takovým pokrokem. F4E sice v roce 2018 stále monitoroval pokrok svého 
projektu pomocí kreditního systému ITER, avšak v dubnu 2019 správní rada schválila 
návrh systému EVM předložený její příležitostnou pracovní skupinou. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí 
připomínky 

44 Ve většině případů přijaly společné podniky v návaznosti na připomínky uvedené 
v našich specifických výročních zprávách z předchozích let nápravná opatření. 
Obrázek 7 ukazuje, že u 30 připomínek, které nebyly na konci roku 2017 řešeny, byla 
v roce 2018 provedena nápravná opatření: řešení 20 připomínek (67 %) bylo 
dokončeno a na řešení deseti připomínek (33 %) se na konci roku 2018 stále pracovalo. 
Další podrobnosti naleznete v přílohách kapitoly 3 plného znění zprávy. 

Obrázek 7 – Opatření reagující na připomínky z předchozích let 

 
Zdroj: EÚD. 

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

systematického monitorování projektu, při němž se zjišťují odchylky srovnáním provedené a 
plánované práce na projektu. Používá se ke kontrole nákladů a harmonogramu a k zajištění 
kvantitativních údajů jako vstupu pro rozhodování o projektu. Výchozí rozvrh projektu je 
zásadní složkou EVM a funguje jako referenční bod pro všechny činnosti týkající se EVM. 

Dokončeno
67 %

Probíhá
33 %

Dokončeno Probíhá
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Další audity a přezkumy související se 
společnými podniky 
45 V letech 2018 a 2019 jsme vydali několik zvláštních zpráv a přezkumů, které se 
týkaly společných podniků (viz obrázek 8). 
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Obrázek 8 – Výsledky auditů z jiných nedávno zveřejněných publikací EÚD, které souvisejí se společnými podniky 

 
Zdroj: EÚD. 

Zvláštní zpráva EÚD č. 28/2018: 
Většina zjednodušujících opatření v 
programu Horizont 2020 usnadnila 
příjemcům situaci, ale stále existují 
příležitosti ke zlepšení

Z programu Horizont 2020 se poskytují finanční 
prostředky výzkumným pracovníkům, výzkumným 
ústavům, univerzitám, soukromým společnostem 
a veřejným subjektům, ať už jednotlivě, nebo 
v konsorciu, které se společně podílejí na projektech 
výzkumné spolupráce. S rozpočtem ve výši 
76,4 miliardy EUR na období 2014–2020 je Horizont 
2020 největším programem v oblasti veřejného 
výzkumu a inovací na světě.

Při auditu jsme zjišťovali, zda tyto změny zavedené 
programem Horizont 2020 účinně snížily 
administrativní zátěž pro příjemce. Dospěli  jsme k 
závěru, že většina zjednodušujících opatření byla 
účinná, i když ne všechny kroky přinesly očekávaný 
výsledek a stále je možné leccos zlepšit. Příjemci 
potřebují uživatelsky vstřícnější pokyny a nástroje a 
Komise by měla provést další testy vhodnosti a 
uplatnitelnosti nových režimů financování. Důležitá je 
také stabil ita pravidel, a i  když jsou příjemci schopni 
přizpůsobit se složitým pravidlům, časté změny 
pokynů mohou vést k nejasnostem a nejistotě.

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

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

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

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

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

Situační zpráva 2018: 
Na cestě k úspěšnému odvětví dopravy v 
EU: výzvy k řešení

Tato situační zpráva popisuje a analyzuje činnost EU v 
oblasti dopravy. Zaměřujeme se na investice do 
infrastruktury financované z rozpočtu EU a 
prezentujeme průřezová témata, která jsme určil i v 
posledních auditech u pěti hlavních druhů dopravy: 
si lniční, železniční, letecké, vnitrozemské vodní a 
námořní. 

Zjisti li jsme, že EU sice dosáhla pokroku v budování 
infrastruktury a otevírání vnitřního trhu, ale současně 
také upozorňujeme, že na cestě k lepší mobilitě v 
rámci Unie musí řešit šest hlavních výzev. Patří k nim 
sladění cílů a priorit se zdroji, lepší plánování, údržba 
infrastruktury, účinné prosazování předpisů, přesun 
nákladní dopravy ze si lnic a zajištění přidané hodnoty 
EU. 

Tím, že zainteresovaným stranám poskytne jasné a 
přístupné informace, hodlá je tato situační zpráva 
povzbudit k tomu, aby zlepšily svá opatření nebo je 
lépe koordinovaly, a zajistily tak přidanou hodnotu 
snahám EU o dosažení cílů unijní dopravní politiky.

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