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Tisková zpráva 
Lucemburk 12. listopadu 2020 

Auditoři schválili účetní závěrky všech společných podniků za rok 
2019 

Evropský účetní dvůr (EÚD) osvědčil, že všechny společné podniky EU, jež jsou partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru EU s průmyslem, výzkumnými uskupeními a členskými státy, 
jsou v dobrém stavu, když vydal čisté výroky o jejich účetních závěrkách a finančních operacích. 
Podobně jako v předchozích letech však auditoři opět upozorňují na situaci společného podniku 
pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E), především kvůli riziku dalšího zvyšování nákladů a 
zpoždění realizace projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru 
(ITER). 

„Přidanou hodnotu společných podniků představuje skutečnost, že EU, odvětvové subjekty ze 
soukromého sektoru a z oblasti výzkumu se stanou partnery ku prospěchu všech. To povede 
k inovacím a hospodářskému růstu,“ uvedla Ildikó Gáll-Pelczová, členka Evropského účetního 
dvora zodpovědná za tento audit. „Náš audit za rok 2019 potvrzuje, že jejich finanční správa je 
zdravá, i když několik aspektů lze dále zlepšit, například správu zadávacích řízení, grantových plateb 
a lidských zdrojů.“  

Společné podniky se zřizují, aby prováděly činnosti v oblasti výzkumu a inovací v konkrétních 
oblastech stanovených Radou. K výběru nejlepších projektů k financování využívají převážně výzvy 
k předkládání návrhů. Veřejný sektor ve společných podnicích zastupuje Evropská komise, která 
reprezentuje EU; v roce 2019 přispěla na výzkumné a inovační činnosti společných podniků částkou 
v přibližné hodnotě 1, 9 miliardy EUR. Partneři ze soukromého sektoru zahrnují partnery 
z průmyslu, různá výzkumná uskupení a mezinárodní organizace. Poskytují především věcné 
příspěvky prováděním činností společných podniků, do nichž investují vlastní finanční a lidské 
zdroje, aktiva a technologie. 

Auditoři schválili účetní závěrky všech společných podniků za rok 2019, což znamená, že tyto účetní 
závěrky v souladu s účetními pravidly spolehlivě odrážejí jejich finanční situaci a že v jejich 
platebních a příjmových operacích nejsou žádné významné (materiální) chyby. Auditoři nicméně 
zaznamenali různé skutečnosti, které je třeba zlepšit: například i když vnitřní kontroly plateb byly 
obecně účinné a udržovaly míru chyb pod 2% prahem významnosti (materiality), několik 
společných podniků vykazovalo nedostatky v zadávání veřejných zakázek a v grantových a 
výběrových řízeních. 
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Auditoři také zkontrolovali míru plnění činností společných podniků. Činnosti spadající pod sedmý 
rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP) a činnosti programu transevropské 
dopravní sítě (TEN-T), které byly ustaveny v rozpočtovém cyklu (VFR) EU na období 2007–2013, 
jsou v závěrečné fázi. Podle auditorů dosáhly vysoké míry realizace projektů a výběru příspěvků od 
členů ze soukromého sektoru (90 % cílů stanovených v zakládacích nařízeních společných podniků). 
Oproti tomu některé společné podniky spadající pod program Horizont 2020 své cíle nesplnily. 
I když se povětšinou plánovalo, že budou fungovat po dobu deseti let (2014–2024), auditoři zjistili, 
že dosud bylo realizováno v průměru pouze 51 % činností programu Horizont 2020 a souvisejících 
dalších činností. Na druhé straně společné podniky, které se podílí na těchto činnostech programu 
Horizont 2020, ke konci roku 2019 dokončily většinu výzev a udělily anebo podepsaly zakázky na 
v průměru 78 % svých plánovaných činností. 

Pokud jde o společný podnik pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E), i letos auditoři upozorňují, 
že v souvislosti s příspěvkem EU na projekt pro jadernou syntézu ITER v Cadarache ve Francii hrozí 
další růst nákladů a zpoždění oproti současnému schválenému výchozímu rozvrhu, a poukazují na 
důsledky odchodu Spojeného království z Unie po roce 2020. Podle auditorů dále nedostatky F4E 
v oblasti plánování zadávacích řízení, lidských zdrojů a řízení projektů ohrožují jeho operační 
účinnost.  

Základní informace 

Většina společných podniků EU sídlí v Bruselu kromě F4E, který se nachází v Barceloně, a 
evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), který sídlí 
v Lucemburku a jehož účetní závěrka za rok 2019 nebyla předmětem našeho auditu, ale závěrka za 
rozpočtový rok 2020 bude.  

 
Souhrnný dokument „Audit společných podniků EU za rok 2019 ve zkratce“ a podrobné informace 
o každém společném podniku jsou k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU.  

Kontakt pro tisk 
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu M: (+352) 691 553547 

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 

kéh  b  ECSEL Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy 
S2R Shift2Rail – inovativní železniční produkty 
EuroHPC Vývoj ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky světové 

říd   ě  

 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

