
2020
Výroční zpráva o společných podnicích EU 
za rozpočtový rok 2020

EN

CS



EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO

Tel. +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa 
(http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2021

PDF ISBN 978-92-847-6952-0 doi:10.2865/016459 QJ-06-21-126-CS-N

eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu


2 

 

 

Obsah 

Zkratky 4 

Kapitola 1 Společné podniky EU a audit EÚD 7 

Úvod 8 

Společné podniky EU 10 

Náš audit 25 

Kapitola 2 Přehled výsledků auditu 30 

Úvod 31 

Na základě auditu za rok 2020 byl o všech společných podnicích 
vyjádřen čistý výrok auditora 32 

Naše připomínky se zaměřují na několik oblastí, které je potřeba 
zlepšit 34 

Výsledky auditů z jiných nedávných publikací EÚD, které se týkají 
společných podniků 60 

Kapitola 3 Prohlášení o věrohodnosti týkající se 
společných podniků EU 63 

3.1. Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 64 

Společné podniky provádějící rámcové programy EU 68 

3.2. Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu 
jednotného evropského nebe (SESAR) 69 

3.3. Společný podnik Clean Sky (Clean Sky) 78 

3.4. Společný podnik pro provádění společné technologické 
iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) 87 

3.5. Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) 96 

3.6. Společný podnik pro provádění společné technologické 
iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí 
postavení Evropy (ECSEL) 104 

3.7. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích 
(BBI) 116 

3.8. Společný podnik Shift2Rail (S2R) 126 



3 

 

 

3.9. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku (EuroHPC) 134 

Společný podnik fungující v rámci Euratomu 141 

3.10. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy (F4E) 143 
 



4 

 

 

Zkratky 
Seznam zkratek uvádí zkratky společných podniků a dalších subjektů EU, o nichž 
pojednává tato zpráva. 

Zkratka Celý název 

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

ABAC Centrální finanční informační systém Komise pro účetnictví na 
akruální bázi 

ARES Centrální systém pro správu dokumentů  

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

BBI Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích  

CEF  Nástroj pro propojení Evropy 

COMPASS Centrální systém Komise pro elektronickou správu grantů  

COSO Výbor sponzorských organizací Treadwayovy komise 

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 

EU Evropská unie 

EUAN síť agentur Evropské unie 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

EuroHPC evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní 
techniku  
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Zkratka Celý název 

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 

Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020  
(2014–2020) 

IFAC Mezinárodní federace účetních  

IKT Informační a komunikační technologie 

IMI společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 

INTOSAI Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí 
(International Organization of Supreme Audit Institutions) 

ISA Mezinárodní auditorské standardy IFAC (International Standards 
on Auditing) 

ISSAI Mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI 
(International Standards of Supreme Audit Institutions) 

ITER Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor 

ITER-IO Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER 

MUS výběr vzorku podle peněžních jednotek (monetary unit sampling) 

OLAF Evropský úřad pro boj proti podvodům 

PMO Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků 

S2R společný podnik Shift2Rail (evropská železniční iniciativa)  

SBA (Single 
Basic Act) 

„jediný základní akt“, kterým se zřizují společné podniky v rámci 
programu Horizont 

SESAR společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu 
jednotného evropského nebe  

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 
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Zkratka Celý název 

SP společný podnik 

TEN-T program transevropské dopravní sítě 

VFR víceletý finanční rámec 
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Kapitola 1 

Společné podniky EU a audit EÚD 
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Úvod 
1.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor finančních prostředků EU1. V této 
funkci jednáme jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie tím, že 
pomáháme zlepšovat finanční řízení EU. Další informace o naší činnosti lze nalézt v naší 
výroční zprávě o činnosti, výročních zprávách o plnění rozpočtu EU, zvláštních 
zprávách, zprávách o přezkumu a stanoviscích k návrhům nových či aktualizovaných 
právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro finanční řízení. 

1.2. V rámci tohoto mandátu prověřujeme roční účetní závěrky a související 
operace společných podniků EU (dále také jen „společné podniky“ nebo „SP“), které 
jsou partnerstvími soukromého a veřejného sektoru a byly zřízeny v souladu s článkem 
187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v případě společného podniku pro 
rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) článků 45 až 51 Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii (Smlouva o Euratomu). 

1.3. V této zprávě předkládáme výsledky našeho auditu společných podniků za 
rozpočtový rok 2020. Zpráva je strukturována takto: 

o v kapitole 1 se popisují společné podniky a povaha našeho auditu, 

o v kapitole 2 předkládáme celkové výsledky auditu, 

o kapitola 3 obsahuje prohlášení o věrohodnosti ke každému z devíti společných 
podniků s našimi výroky o spolehlivosti jejich účetních závěrek a o legalitě a 
správnosti souvisejících příjmů a plateb a se souvisejícími připomínkami a dále 
veškeré skutečnosti a připomínky, jež tyto výroky nezpochybňují. 

1.4. Náš audit společných podniků za rozpočtový rok končící dnem 
31. prosince 2020 potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. V prohlášeních 
o věrohodnosti vydaných pro každý společný podnik jsme předložili: 

o výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o spolehlivosti účetních závěrek všech 
devíti společných podniků, 

                                                      
1 Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Úř. věst. C 326, 26.10.2012, 

s. 169–171. 
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o výroky auditora bez výhrad (čisté výroky) o legalitě a správnosti operací, na nichž 
se zakládají účetní závěrky všech devíti společných podniků. 

1.5. O oblastech, které je třeba zlepšit, pojednáváme v odstavcích obsahujících jiné 
skutečnosti a v připomínkách, které nezpochybňují výrok auditora. 
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Společné podniky EU 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou účinným 
nástrojem podpory výzkumu a inovací v Evropě 

1.6. Společné podniky jsou partnerství Komise a průmyslu a v určitých případech 
také výzkumných nebo mezivládních organizací, zřízená podle článku 187 Smlouvy 
o fungování EU nebo – v případě společného podniku F4E – článků 45 až 51 Smlouvy 
o Euratomu, aby podporovala tržně orientované projekty ve strategických oblastech 
výzkumu a inovací. Těchto devět společných podniků a oblasti výzkumu a inovací, 
v nichž každý z nich působí, je znázorněno na obrázku 1.1. 
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Obrázek 1.1 – Společné podniky EU  

 
Zdroj: EÚD. 

1.7. Jako subjekty s vlastní právní subjektivitou přijímají společné podniky vlastní 
plán výzkumu a udělují financování, především prostřednictvím výzev k předkládání 
nabídek. Výjimkou je společný podnik F4E, jehož úkolem je poskytovat příspěvek EU na 
projekt Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), a 
Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), jehož 
hlavní činností je organizace veřejných zakázek na nákup a údržbu evropských 
superpočítačů. 

1.8. Rada podle sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj 
(7. RP) přijala na návrh Komise nařízení, kterými se ustavuje prvních šest společných 
podniků: společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného 

DIGITALIZACE
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evropského nebe (SESAR), Clean Sky (CS), společná technologická iniciativa pro 
inovativní léčiva (IMI), společný podnik pro palivové články a vodík (FCH), iniciativa 
v oblasti nanoelektroniky (ENIAC) a společný podnik pro vestavěné systémy (ARTEMIS).  

1.9. V roce 2014 bylo fungování všech společných podniků zřízených pod hlavičkou 
sedmého rámcového programu prodlouženo v rámcovém programu Horizont 2020 na 
dalších deset let (tj. do roku 2024) a celkový finanční příspěvek EU na společné podniky 
se zároveň zdvojnásobil. Dále byly ustaveny další dva společné podniky, a to společný 
podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) a společný podnik Shift2Rail 
(S2R), a společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily do jednoho společného podniku 
pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL) (viz 
obrázek 1.2). 

Obrázek 1.2 – Vývoj evropských společných podniků 

 
Zdroj: EK na základě nařízení Rady, kterými se zřizují společné podniky, upraveno EÚD. 

1.10. Jednotlivé společné podniky se liší z hlediska oblasti výzkumu a inovací, cílů a 
financování. Přehled devíti existujících společných podniků uvádí tabulka 1.1. 
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Tabulka 1.1 – Přehled společných podniků EU 

Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

Společné podniky působící v rámci programu Horizont 2020 

1.11. Tyto společné podniky realizují konkrétní části strategie výzkumu a inovací
v rámci programu Horizont 2020 v oblasti dopravy, energetiky, zdraví, průmyslu 
založeného na biotechnologiích a elektronických součástek a systémů. 

1.12. Společný podnik Clean Sky vyvíjí nové generace ekologičtějších letadel. K jeho
dosavadním největším úspěchům patří demonstrátor s otevřeným rotorem, laminární 
křídla, inovativní listy rotoru a vznětový motor s vysokou kompresí pro lehké vrtulníky, 
inovativní senzory pro detekci ledu a pokročilé systémy avioniky. 

1.13. Cílem Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) je urychlit vývoj inovativních léčiv,
zejména v oblastech, kde existují nenaplněné zdravotní nebo sociální potřeby. K jejím 
hlavním dosavadním úspěchům patří celoevropská síť stovek nemocnic a laboratoří 
podporující vývoj antibiotik, testy pro zlepšení bezpečnosti léčiv, nový přístup ke 
klinickému hodnocení léčby demence a větší porozumění základním příčinám nemocí, 

Oblast výzkumu
Rok získání 

samostatnosti 

Konečný 
rozpočet 2020

(v mil. EUR)

Celkový počet 
zaměstnanců ke 
konci roku 2020

(dočasní a smluvní 
zaměstnanci, vyslaní 
národní odborníci)

Rámcový program 
pro výzkum 

s platbami v roce 
2020

Partnerské GŘ

SESAR

Výzkum uspořádání 
letového provozu 
jednotného 
evropského nebe

Uspořádání letového provozu 2007 119,5 42
H2020, Nástroj pro 
propojení Evropy

GŘ MOVE

Clean Sky SP Clean Sky Ekologická letadla 2006 356,6 44 Horizont 2020 GŘ RTD

IMI
Iniciativa pro 
inovativní léčiva 

Inovativní léčiva 2009 241,6 56 7. RP, H2020 GŘ RTD

FCH
SP pro palivové články 
a vodík 

Palivové články a vodík 2010 103,8 29 7. RP, H2020 GŘ RTD

ECSEL

SP pro elektronické 
součásti a systémy pro 
vedoucí postavení 
Evropy

Elektronické součásti a 
systémy

2014 215,8 31 7. RP, H2020 GŘ CONNECT

BBI
SP pro průmysl 
založený na 
biotechnologiích

Průmysl založený na 
biotechnologiích 

2015 196,6 23 Horizont 2020 GŘ RTD

S2R
SP pro inovativní 
železniční produkty 
Shift2Rail 

Evropská železniční doprava 2016 75,8 24 H2020 GŘ MOVE

EuroHPC
SP pro vysoce 
výkonnou výpočetní 
techniku 

Vývoj superpočítačů a 
zpracování dat velkého 
objemu

2020 181,5 15
H2020, Nástroj pro 
propojení Evropy

GŘ CONNECT

F4E
Fusion for Energy 
(ITER)

Rozvoj energie z jaderné 
syntézy a demonstrace 

2008 816,4 453 Euratom GŘ ENER

Společný podnik
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jako je cukrovka, revmatoidní artritida a těžké astma a vývoj léčby a diagnostiky infekcí 
způsobených koronavirem. 

1.14. Společný podnik Shift2Rail (S2R) usiluje o inovaci železnic za účelem vytvoření 
jednotného evropského železničního prostoru. K jeho hlavním cílům patří snížení 
nákladů životního cyklu železniční dopravy o polovinu, zdvojnásobení kapacity 
železnice a zvýšení spolehlivosti a přesnosti až o 50 %. 

1.15. Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe (SESAR) pracuje na vývoji příští generace uspořádání letového 
provozu v souladu s vizí popsanou v evropském hlavním plánu uspořádání letového 
provozu (ATM) a plní funkci evropského koordinátora pro účely globální 
interoperability zajišťované Mezinárodní organizací pro civilní letectví. K jeho hlavním 
dosavadním úspěchům patří celosvětově první let ve čtyřech dimenzích (3D + čas), 
služby vzdálených řídicích věží, volné tratě snižující letové a palivové emise a plynulá 
výměna informací mezi všemi poskytovateli a uživateli informací o uspořádání 
letového provozu. 

1.16. Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) vyvíjí čistá řešení pro 
dopravu, energetiku a ukládání elektrické energie. K jeho dosavadním hlavním 
úspěchům patří zavedení autobusů poháněných palivovými články pro čistou veřejnou 
dopravu, zřízení hodnotového řetězce EU pro výkonnější baterie palivových článků 
s nižšími náklady, vývoj technologie elektrolýzy pro produkci zeleného vodíku, vývoj a 
komercializace jednotek pro kombinovanou mikrovýrobu tepla a elektřiny 
(mikrokogenerace) (mCHP) pro dodávky tepla a elektřiny pro rezidenční oblasti a dále 
výkonnější a trvanlivější materiály a snížení nákladů na součástky a systémy. Od roku 
2016 podporuje také „Iniciativu pro regiony“, jíž se účastní 90 regionů a měst a 55 
odvětvových partnerů, podporujících synergie a snahy o inteligentní specializaci 
v Evropě. 

1.17. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) provádí 
program výzkumných a inovačních činností v Evropě, v jehož rámci se posuzuje 
dostupnost obnovitelných biologických zdrojů použitelných při výrobě biologických 
materiálů, a na tomto základě BBI podporuje zřízení udržitelných biotechnologických 
hodnotových řetězců. K jeho hlavním dosavadním úspěchům patří výroba řady 
inovativních produktů založených na biotechnologiích. 

1.18. Společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení 
Evropy (ECSEL) je třístranný program za účasti EU, odvětvových sdružení a účastnických 
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států, který financuje špičkové elektronické součásti a systémy. ECSEL se výrazně podílí 
na utváření digitálních inovací tím, že umožňuje inteligentní a udržitelná řešení 
v klíčových sektorech, jako je mobilita, zdraví, životní prostředí, energie a digitální 
společnost. Jedná se tak o strategický program, který navazuje na cíl „Zelená dohoda 
pro Evropu“ a „Evropa připravená na digitální věk“ a zároveň posiluje celkově 
konkurenceschopnou výrobní kapacitu EU. 

1.19. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku 
(EuroHPC) je společnou iniciativou EU a ostatních evropských zemí, jejímž cílem je 
vývoj prvotřídního superpočítačového ekosystému v Evropě. EuroHPC získal 
samostatnost 23. září 2020 a první audit v něm proběhl za rozpočtový rok 2020. 

Společný podnik F4E fungující v rámci Euratomu 

1.20. Projekt ITER byl formálně zahájen v roce 1988, i když jeho koncepce a 
konkrétní podoba se již před tím vyvíjely několik let. Dne 21. listopadu 2006 se 
účastníci projektu formálně dohodli, že vybudují a budou provozovat experimentální 
zařízení, které z vědeckého hlediska prokáže uskutečnitelnost jaderné syntézy jako 
udržitelného zdroje energie. Dohoda o ITER vstoupila v platnost dne 24. října 2007 a 
k tomuto datu oficiálně vznikla Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER 
(MO ITER). Sídlí ve Francii v Saint-Paul-lès-Durance a hlavní zařízení pro jadernou 
syntézu se budují v Cadarache (Francie). 

1.21. Projektu se účastní sedm globálních partnerů: EU, zastoupená Evropským 
společenstvím pro atomovou energii (Euratom)2, Spojené státy, Rusko, Japonsko, Čína, 
Jižní Korea a Indie. Největší část nákladů na výstavbu – 45 % – hradí EU3. Ostatní 
členové ITER se na nákladech podílejí každý přibližně 9 % (viz obrázek 1.3). Rozdělení 
nákladů se změní v provozní fázi, kdy EU pokryje 34 % provozních nákladů. 

1.22. Přibližně 90 % příspěvků členů tvoří věcné příspěvky. To znamená, že členové 
nepřevádějí MO ITER finanční prostředky, ale dodávají přímo komponenty, systémy a 
budovy. Na výstavbu projektu ITER je zapotřebí přes 10 milionů komponent a systémů. 
Výrobní úkoly spojené s věcnými příspěvky byly rozděleny jednak na základě zájmu a 
jednak na základě technických a odvětvových kapacit jednotlivých členů. Na výrobě 

                                                      
2 Členy Euratomu jsou členské státy EU a dále Švýcarsko a Spojené království jako přidružené 

země. 

3 Členské státy EU a přidružené státy Švýcarsko a Spojené království. 
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klíčových komponent (viz obrázek 1.3) se podílejí víceméně všichni členové. Například 
sektory vakuových nádob vyrábí společně EU (pět sektorů) a Korea (čtyři sektory), 
centrální solenoid je výsledkem spolupráce mezi Spojenými státy a Japonskem, výroba 
a testování divertorů je rozdělena mezi EU, Rusko a Japonsko, Indie a Spojené státy 
společně odpovídají za kryostat a chladicí systémy, obal (blanket) bude vyrábět Čína, 
EU, Korea, Rusko a Spojené státy a na výrobě magnetů ITER se podílejí všichni členové 
s výjimkou Indie. 

Obrázek 1.4 – Příspěvky členů ITER 

 
Zdroj: EÚD na základě informací MO ITER a F4E. 

1.23. Přibližně 75 % této investice je vynaloženo na získání nových znalostí a 
vytvoření nejmodernějších materiálů a technologií. Evropskému odvětví vyspělých 
technologií a malým a středním podnikům se tak nabízí cenná příležitost inovovat a 
vyvíjet „vedlejší“ produkty, které lze využít mimo oblast jaderné syntézy, například 
obecně v energetice, letectví a technologicky vyspělých nástrojích, jako jsou skenery 
pro nukleární magnetickou rezonanci. 

1.24. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) 
byl ustaven v dubnu 2007 na období 35 let jako agentura EU pro řízení evropského 
příspěvku na projekt ITER. Jeho hlavním úkolem je spravovat příspěvek, který Euratom 
poskytuje mezinárodní organizaci ITER, jež má na starosti realizaci projektu ITER, a 
zajišťovat činnosti v rámci širšího přístupu společně s Japonskem, zaměřené na rychlou 
realizaci využití energie z jaderné syntézy. Zároveň také koordinuje a realizuje nezbytné 
veřejné zakázky v souvislosti s přípravou výstavby demonstračního reaktoru pro 
jadernou syntézu a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování 
materiálů pro jadernou syntézu. 
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1.25. F4E je financován převážně Euratomem (přibližně 80 %) a Francií (přibližně 
20 %), která je hostitelským státem ITER. Celkový rozpočet Euratomu potřebný na 
financování evropské části provádění projektu ITER prostřednictvím podniku F4E 
dosáhne podle posledního odhadu Komise (2018) přibližně 15 miliard EUR 
(v současných hodnotách) včetně nákladů na jaderný provoz od roku 2028 do roku 
20354. Další 3,3 miliardy EUR (v současných hodnotách) má poskytnout hostitelský 
členský stát (Francie) a členské státy Euratomu (včetně přidružených členů, tedy 
Švýcarska a Spojeného království). 

1.26. Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a 
Euratomu. Přechodné období pro vyjednání nové smlouvy o partnerství s Euratomem 
v rámci dohody o vystoupení Spojeného království skončilo 31. prosince 2020. Spojené 
království se stane přidruženým členským státem Euratomu za stejných podmínek jako 
plnoprávné členské státy, až bude ratifikován protokol o přidružení Spojeného 
království k programům EU připojený k dohodě o obchodu a spolupráci mezi Spojeným 
královstvím a EU. V únoru 2021 schválila Rada EU příspěvek Euratomu do společného 
podniku F4E pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027 ve výši přibližně 5,6 
miliardy EUR (v současných hodnotách). 

Společné podniky sídlí v Evropské unii 

1.27. Sedm společných podniků sídlí v Bruselu (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI a 
S2R). EuroHPC sídlí v Lucemburku a F4E má sídlo v Barceloně ve Španělsku (viz 
obrázek 1.4). 

                                                      
4 Odhady jsou založeny na rozhodnutí Rady 2013/791/Euratom a rozhodnutí Rady (Euratom) 

2021/281, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného 
evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na období 2007 až 2027, a 
závěrech Rady 7881/2018 a souvisejícím pracovním dokumentu útvarů Komise týkajícím se 
jaderného provozu od roku 2028 do roku 2035. 
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Obrázek 1.4 – Společné podniky v Evropské unii v roce 2020 

 
Zdroj: EÚD. 

1.28. Společné podniky při provádění svých výzkumných a inovačních činností 
sdružují účastníky z celého světa. Přibližně 88,5 % prostředků společných podniků je 
vyčleněno na spolufinancování činností účastníků z členských států EU a asi 11,5 % je 
určeno na spolufinancování činností účastníků z třetích zemí (viz obrázek 1.5). 
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Obrázek 1.5 – Společné podniky mají účastníky z celého světa 

Zdroj: EÚD na základě údajů CORDA. 

Společné podniky vykonávající činnost v rámci sedmého 
rámcového programu a programu Horizont 2020 fungují na 
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zaměřených na různé trhy. Většina společných podniků funguje na základě 
dvoustranného modelu, v němž Komise a soukromí partneři z daného odvětví 
(v určitých případech také z oblasti výzkumu) jsou zastoupeni ve správní radě 
společného podniku a podílejí se na jeho činnosti (CS, IMI, FCH, BBI a S2R). Zbývající 
společné podniky používají třístranný model, v němž členy správní rady jsou účastnické 
státy nebo mezivládní organizace, Komise a ve většině případů partneři ze soukromého 
sektoru a všichni se podílejí na činnosti společného podniku (ECSEL, SESAR a EuroHPC). 
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1.30. Obrázek 1.6 znázorňuje obecnou strukturu správy a řízení společných 
podniků.  

Obrázek 1.6 – Obecná struktura správy a řízení společných podniků 

  
Zdroj: EÚD. 

Výzkumné a inovační činnosti společných podniků v rámci 
sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 jsou 
financovány všemi členy 

1.31. Na financování výzkumných a inovačních činností společných podniků se 
podílejí všichni členové. Spolufinancování EU na tyto projekty poskytuje Komise, a to 
formou peněžních prostředků ze sedmého rámcového programu a programu Horizont 
2020. SESAR byl v předchozím víceletém finančním rámci (VFR 2007–2013) financován 
také z programu transevropské dopravní sítě (TEN-T)5. V současném víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 dostává SESAR a EuroHPC další prostředky také 
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z Nástroje pro propojení Evropy6. Odvětvoví partneři ze soukromého sektoru a partneři 
z oblasti výzkumu pak poskytují věcné příspěvky formou realizace výzkumných a 
inovačních činností společných podniků, do nichž investují vlastní finanční prostředky, 
lidské zdroje, aktiva a technologie. Na činnosti společného podniku někdy finančně 
přispívají také účastnické státy nebo mezivládní organizace. Peněžní příspěvky na 
správní náklady společných podniků poskytuje jak EU, tak její partneři. 

1.32. Pokud jde o víceletý finanční rámec na období 2007–2013, plní společné 
podniky rozpočet v objemu přibližně 3,6 miliardy EUR, tj. zhruba 7 % celkového 
rozpočtu sedmého rámcového programu. Jelikož se hodnota věcných příspěvků 
partnerů ze soukromého sektoru musí přinejmenším rovnat částce spolufinancování 
EU, lze díky prostředkům EU ve výši 3,6 miliardy EUR získat na výzkumné a inovační 
projekty sedmého rámcového programu přibližně 8,7 miliardy EUR. 

1.33. Ve stávajícím víceletém finančním rámci na období 2014–2020 společné 
podniky spravují přibližně 7,7 miliardy EUR, což je zhruba 10 % celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020. Jak je vidět na obrázku 1.7, tyto prostředky EU by podle 
odhadů měly pomoci získat přibližně 19,7 miliardy EUR na výzkumné a inovační 
projekty v oblastech, jež byly společným podnikům v rámci programu Horizont 2020 
přiděleny, včetně přímých příspěvků účastnických států do podniků ECSEL a EuroHPC. 

                                                      
6 SESAR: 10 milionů EUR, EuroHPC: 100 milionů EUR. 
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Obrázek 1.7 – Peněžní příspěvky EU do společných podniků a příspěvky 
ostatních členů v rámci programu Horizont 2020 získané díky pákovému 
efektu 

 
Zdroj: EÚD. 

1.34. U programu Horizont 2020 příslušná zakládací nařízení společných podniků 
stanoví maximální částku peněžního příspěvku EU a minimální částku věcných anebo 
peněžních příspěvků partnerů ze soukromého sektoru a dalších partnerů7 na výzkumný 
a inovační plán daného společného podniku v rámci programu Horizont 2020 (viz 
obrázek 1.8). 

                                                      
7 V případě společného podniku SESAR je výše příspěvků partnerů ze soukromého sektoru a 

příspěvku Eurocontrolu stanovena samostatnými dohodami. 
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Obrázek 1.8 – Příspěvky členů po celou dobu fungování společného 
podniku (v mil. EUR) 

 
Zdroj: EÚD. 

1.35. U programu Horizont 2020 existují dva typy příspěvků členů ze soukromého 
sektoru: „věcné příspěvky na operační činnosti“ a „věcné příspěvky na další činnosti“. 
Další podrobnosti viz rámeček 2.1. 

1.36. V roce 2020 dosáhl celkový rozpočet všech společných podniků na platby 
2,3 miliardy EUR (2019: 1,9 miliardy EUR). Pokud jde o osm společných podniků 
provádějících výzkumné a inovační činnosti, rozpočet na platby činil v témže roce 
1,5 miliardy EUR (2019: 1,2 miliardy EUR). V případě F4E to bylo 0,8 miliardy (2019: 
0,7 miliardy). 

1.37. Na konci roku 2020 společné podniky působící v rámci programu Horizont 
2020 zaměstnávaly 241 zaměstnanců (dočasných a smluvních zaměstnanců) a osm 
vyslaných národních odborníků (2019: 229 zaměstnanců a sedm vyslaných národních 
odborníků). Společný podnik F4E zaměstnával 433 zaměstnanců (úředníků a dočasných 
a smluvních zaměstnanců) a dva vyslané národní odborníky (2019: 437 zaměstnanců a 
dva vyslané národní odborníky). Obsazenost pracovních míst na konci roku 2019 a 
2020 uvádí obrázek 1.9. 
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Obrázek 1.9 – Počet obsazených pracovních míst na konci roku 2019 a 
2020 

Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

Všechny společné podniky mají obdobné mechanismy pro 
rozpočet a udílení absolutoria 

1.38. Za rozpočtové postupy a postup udílení absolutoria společných podniků
odpovídá Evropský parlament a Rada. Časová osa postupu udělování absolutoria je 
uvedena na obrázku 1.10. 

Obrázek 1.10 – Každoroční postup udílení absolutoria 

Zdroj: EÚD. 
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Náš audit 

Do našeho mandátu spadá audit ročních účetních závěrek a 
souvisejících operací společných podniků 

1.39. V souladu s ustanoveními článku 287 SFEU jsme provedli audit: 

a) ročních účetních závěrek všech devíti společných podniků za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají. 

1.40. Na základě výsledků svého auditu předkládáme Evropskému parlamentu a 
Radě za každý společný podnik jedno prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti 
jeho roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka 
zakládá. Prohlášení o věrohodnosti v příslušných případech doplňujeme významnými 
auditními zjištěními (viz kapitola 3). 

1.41. Podle čl. 70 odst. 6 a článku 71 finančního nařízení EU ověřují spolehlivost 
účetních závěrek všech společných podniků nezávislé externí auditorské společnosti. 
V souladu s mezinárodními auditorskými standardy jsme přezkoumali kvalitu práce 
provedené těmito externími auditorskými společnostmi a získali jsme dostatečnou 
jistotu, že se při formulování svých výroků o spolehlivosti ročních účetních závěrek 
společných podniků za rok 2020 můžeme na jejich práci spolehnout. 

Při auditu zjišťujeme hlavní rizika a zaměřujeme se na ně 

1.42. Naše audity se zaměřují na hlavní zjištěná rizika. Roční audit ročních účetních 
závěrek a souvisejících operací společných podniků za rok 2020 byl proveden 
v návaznosti na naše posouzení rizik, které je stručně popsáno níže. 

Riziko z hlediska spolehlivosti účetní závěrek je nízké až střední 

1.43. Dospěli jsme k závěru, že celkové riziko související se spolehlivostí ročních 
účetních závěrek je nízké. Účetní závěrky společných podniků se sestavují na základě 
účetních pravidel přijatých účetním Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných 
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účetních standardů pro veřejný sektor. Určitá zpoždění (BBI) a nedostatky (ECSEL, 
EuroHPC) jsme zaznamenali u postupů spojených s vykazováním věcných příspěvků.  

Riziko z hlediska legality a správnosti příjmů je celkově nízké 

1.44. Příjmy společných podniků v roce 2019 sestávaly především z finančních 
příspěvků z rozpočtu Komise pro program Horizont 2020 a z rozpočtu Euratomu. Jak je 
stanoveno v nařízeních společných podniků, rozpočty a výsledné příjmy schvalují 
rozpočtové orgány v průběhu ročního rozpočtového procesu. 

Riziko z hlediska legality a správnosti plateb zaměstnancům a správních 
plateb je celkově nízké  

1.45. Riziko související s legalitou a správností plateb zaměstnancům a správních 
plateb bylo označeno za nízké, neboť jde především o pravidelně prováděné platby. 
Kromě toho platy spravuje Úřad Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků 
(PMO), který kontrolujeme v rámci zvláštních posouzení jeho správních výdajů. 
V posledních letech jsme ve výdajích na zaměstnance nezjistili žádné významné 
(materiální) chyby. Riziko pro legalitu a správnost postupů pro najímání zaměstnanců 
bylo obecně nízké, avšak v případě společného podniku, který během prvního roku 
svého fungování najímá více zaměstnanců (EuroHPC), a společného podniku, u něhož 
se v minulosti vyskytly nedostatky v přijímacích řízeních (F4E), bylo označeno za 
střední. 

Riziko z hlediska legality a správnosti operačních plateb je celkově 
střední 

1.46. Riziko u průběžných a konečných grantových plateb bylo vyhodnoceno jako 
střední, protože tyto platby vycházejí z výkazů nákladů příjemců, které jsou většinou 
složité. U grantových plateb v rámci programu Horizont 2020 se navíc osvědčení 
o finančních výkazech8 od příjemce vyžadují pouze u konečných plateb (zásada 

                                                      
8 Osvědčení o finančních výkazech je věcná zpráva vypracovaná nezávislým auditorem nebo 

úředníkem veřejné správy. Jejím účelem je umožnit Komisi nebo orgánu EU, který uděluje 
granty, zkontrolovat, zda jsou náklady vykázané ve finančních výkazech způsobilé. V rámci 
programu Horizont 2020 je nutné vypracovat samostatné osvědčení o finančních výkazech 
u každého příjemce (a propojené třetí strany), který žádá úhradu přímých skutečných 
nákladů a jednotkových nákladů ve výši 325 000 EUR nebo více. Program Horizont 2020 
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důvěry). Pokud jde o řízení o udělení grantů, riziko je obecně nízké. V případě 
společného podniku EuroHPC, který proces udílení grantů zahájil teprve v roce 2019, 
však bylo vyhodnoceno jako střední. 

1.47. Riziko spojené se smluvními platbami a zadáváním veřejných zakázek bylo 
u společných podniků provádějících činnosti sedmého rámcového programu a 
programu Horizont 2020 vzhledem k omezenému počtu takových plateb vyhodnoceno 
jako nízké. Za střední však bylo označeno v případě F4E, který organizuje převážně 
složitá zadávací řízení na zakázky vysoké hodnoty, a u EuroHPC, který zavedl své 
postupy pro zadávání zakázek teprve v roce 2019. 

Riziko z hlediska rozpočtového řízení je nízké až střední 

1.48. Toto riziko bylo vyhodnoceno jako nízké až střední, a to kvůli nedostatkům 
zjištěným v plánování a monitorování rozpočtu, které souvisí buď se složitostí a 
víceletou povahou smluv (F4E, EuroHPC) a grantů programu Horizont 2020, nebo s tím, 
že společné podniky působící v rámci programu Horizont 2020 neberou při stanovení 
rozpočtových potřeb na rok v plné míře ohled na kumulované nevyužité prostředky na 
platby z předchozích let (SESAR, ECSEL a IMI). 

Riziko pro řádné finanční řízení je nízké až střední 

1.49. Přestože posouzení řádného finančního řízení není explicitním cílem auditu, 
při svých předchozích auditech jsme si povšimli některých záležitostí spojených s 
řádným finančním řízením, pokud jde o koncepci grantů a řízení lidských zdrojů a 
projektů v podniku F4E. 

Další rizika 

1.50. Cestovní omezení plynoucí z pandemie COVID-19 nám znemožnila provést 
kontroly na místě a vést pohovory s pracovníky kontrolovaných subjektů osobně a 
výrazně také zkomplikovala získávání originálů dokumentů. Místo toho jsme prováděli 
dokumentární prověrky a pohovory s kontrolovanými subjekty na dálku. I když 
neprovedení kontrol na místě může zvýšit zjišťovací riziko, důkazní informace, které 

                                                      
v zásadě počítá u každého příjemce s jedním osvědčením za celý projekt, které se předkládá 
na konci projektu jako součást závěrečné zprávy. 
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jsme od kontrolovaných subjektů obdrželi, nám umožnily audit dokončit a vyvodit z něj 
závěry. 

Naše koncepce auditu grantových plateb  

1.51. V letech 2018 a 2019 provedl EÚD přezkum vzorku auditů ex post, které 
v Komisi provedl společný auditní útvar Generálního ředitelství pro výzkum a inovace a 
externí auditoři, které toto generální ředitelství najalo. Jak je uvedeno v příslušné 
kapitole výročních zpráv Účetního dvora za rok 2018, 2019 a 20209, tyto přezkumy 
odhalují přetrvávající nedostatky v kvalitě auditu a metodické rozdíly, které vedou 
k podhodnocení míry chyb v programu Horizont 2020. Míra zbytkových chyb vykázaná 
společnými podniky programu Horizont 2020 v jejich výročních zprávách o činnosti 
navíc není přímo srovnatelná s mírou chyb ve výdajích Komise na výzkum, kterou 
Účetní dvůr zveřejnil ve výroční zprávě za rok 202010. 

1.52. Pro účely auditu grantových plateb, které společné podniky provedly, jsme 
proto doplnili jistotu odvozenou z auditů ex post podrobným auditem u příjemců 
(testování detailních údajů) na vzorku grantových plateb společných podniků. Tyto 
operace byly vybrány náhodně (výběr vzorku podle peněžních jednotek) ze základního 
souboru všech průběžných a konečných grantových plateb provedených v roce 2020 
sedmi společnými podniky, které realizují projekty sedmého rámcového programu a 
programu Horizont 202011. 

                                                      
9 Viz výroční zpráva EÚD za rok 2018, kapitola 5 (body 5.31–5.34), výroční zpráva EÚD za rok 

2019, kapitola 4 (body 4.28 a 4.29) a výroční zpráva EÚD za rok 2020, kapitola 4 (body 4.23–
4.30), kde se uvádí, že na rozdíl od metody výpočtu EÚD se reprezentativní míra chyb 
stanovená společným auditním útvarem pro každou kontrolovanou operaci programu 
Horizont 2020 počítá na základě celkové částky uvedené ve výkazu nákladů, nikoliv na 
základě nákladových položek, které byly vybrány do vzorku pro podrobný audit a 
opakované provedení auditu. 

10 Na rozdíl od míry chyb vypočítané EÚD zahrnuje míra zbytkových chyb vypočtená 
společnými podniky (na základě výsledků auditů ex post a podle vzorce uvedeného ve 
strategii společného auditního útvaru pro audit programu Horizont 2020 ex post) opravu 
všech chyb zjištěných v kontrolovaných platbách a opravy systémových chyb 
v nekontrolovaných platbách kontrolovaných příjemců (tzv. „rozšíření“).  

11 EuroHPC v roce 2020 nebyl do této prověrky zahrnut, protože v souvislosti se svými 
grantovými dohodami provedl pouze platby předběžného financování. 
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1.53. U každého společného podniku vycházel náš výrok o legalitě a správnosti 
uskutečněných plateb ze zvláštních posouzení následujících kvantitativních složek: 

a) reprezentativní míry chyb a míry zbytkových chyb jednotlivých společných 
podniků, stanovené na základě výsledků auditů Komise ex post provedených 
u grantových plateb. Při tom se posuzovala i správnost a úplnost výpočtů 
reprezentativní míry chyb a míry zbytkových chyb;  

b) míry chyb vycházející z výsledků našeho testování detailních údajů; 

c) míry chyb související s operacemi konkrétního společného podniku v rámci 
našeho testování detailních údajů. 
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Kapitola 2 

Přehled výsledků auditu 
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Úvod 
2.1. Tato kapitola uvádí přehled výsledků našeho ročního finančního auditu a auditu 
souladu s předpisy evropských společných podniků za rozpočtový rok 2020 a rovněž 
připomínky k horizontálním záležitostem souvisejících s řízením, které vyplynuly 
z auditu. 

Prohlášení o věrohodnosti (výroky auditora) týkající se spolehlivosti ročních 
účetních závěrek společných podniků a legality a správnosti operací, na nichž se 
tyto účetní závěrky zakládají, a také veškeré skutečnosti a připomínky, jež tyto 
výroky nezpochybňují, jsou uvedeny v kapitole 3 této zprávy. 
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Na základě auditu za rok 2020 byl 
o všech společných podnicích vyjádřen 
čistý výrok auditora 
2.2. Náš audit účetních závěrek společných podniků za rozpočtový rok 2020 a 
operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají, celkově vedl stejně jako 
v předchozích letech k pozitivním výsledkům. 

„Čistý“ výrok auditora o spolehlivosti účetních závěrek všech 
společných podniků 

2.3. O ročních účetních závěrkách všech společných podniků jsme vydali výrok 
auditora bez výhrad („čistý výrok“). Podle našeho názoru tyto účetní závěrky zobrazují 
věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společných 
podniků k 31. prosinci 2020 a výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok 
v souladu s ustanoveními příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která 
přijal účetní Komise. 

Zdůraznění skutečnosti v souvislosti s příspěvkem EU na projekt ITER 

2.4. Ve srovnání s roční účetní závěrkou za rok 2019, v níž byl uveden pouze odhad 
nákladů na dokončení v rámci kreditů ITER, společný podnik F4E v roční účetní závěrce 
za rok 2020 výrazně zlepšil kvalitu informací a uvedl odhad celkových nákladů na 
splnění svých závazků souvisejících s realizací projektu ITER ve výši 17,97 miliardy EUR 
(v hodnotách roku 2020). V odstavci obsahujícím zdůraznění skutečnosti 
upozorňujeme na skutečnost, že jakékoliv změny v klíčových předpokladech týkajících 
se odhadu a rizikové expozice12 by mohly vést k výraznému zvýšení nákladů nebo 
k dalším zpožděním při provádění projektu ITER13. 

                                                      
12 Expozice vůči riziku je odhadovanou hodnotou dopadu rizika (rizik) vynásobenou 

pravděpodobností rizika spojeného s danou činností. 

13 Zdůraznění skutečnosti se používá pro upozornění na skutečnost, která sice není v účetní 
závěrce významně (materiálně) zkreslena, ale je natolik důležitá, že je pro pochopení účetní 
závěrky jejím uživatelem zásadní. 
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„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládají 
účetní závěrky všech společných podniků 

2.5. Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad
(„čistý“ výrok) o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládají účetní závěrky za 
rozpočtový rok 2020. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných 
(materiálních) ohledech legální a správné.  

„Čistý“ výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají 
účetní závěrky všech společných podniků 

2.6. Ke všem společným podnikům jsme vydali výrok auditora bez výhrad
(„čistý“ výrok) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládají účetní závěrky za 
rozpočtový rok 2020. Dle našeho názoru byly operace ve všech významných 
(materiálních) ohledech legální a správné. 

2.7. Obrázek 2.1 znázorňuje vývoj našich ročních výroků auditora o účetních
závěrkách, příjmech a platbách společných podniků v období 2018–2020. 

Obrázek 2.1 – Vývoj výroků EÚD o společných podnicích v letech 
2018–2020 

Zdroj: EÚD. 

Platby
Příjmy
Účetní závěrka

Výrok auditora

Bez výhrad („čistý výrok“)
S výhradou
Záporný

2018 2019 2020
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Naše připomínky se zaměřují na 
několik oblastí, které je potřeba zlepšit 
2.8. Aniž bychom zpochybňovali své výroky, vyjádřili jsme také různé připomínky 
k důležitým skutečnostem, které je třeba zlepšit, především v oblasti rozpočtového a 
finančního řízení, věcných příspěvků, vnitřního kontrolního a monitorovacího rámce 
pro grantové platby, lidských zdrojů, zadávání veřejných zakázek a řádného finančního 
řízení. Tyto připomínky, které jsou podrobně popsány v kapitole 3, a některé 
horizontální otázky řízení, jsou shrnuty v následující části zprávy. 

Nedostatky v ročním plánování plateb přetrvávají 

2.9. V případě EuroHPC bylo u smluv týkajících se pořízení superpočítačů a 
grantových dohod provedeno výrazně méně předběžných plateb, než se plánovalo, což 
vedlo k nízké, přibližně 23% míře plnění rozpočtu na operační platby. 

2.10. Společný podnik ECSEL v roce 2020 opětovně uvolnil v operačním rozpočtu 
na činnosti programu Horizont 2020 nevyužité prostředky na platby ve výši 57,2 
milionu EUR. Před použitím prostředků na daný rok však využil pouze 70 % tohoto 
rozpočtu. Podobně společný podnik CS nevyužil opětovně uvolněný rozpočet na 
operační platby ve výši přibližně 13 milionů EUR určený na projekty programu Horizont 
2020 před tím, než použil prostředky na platby v daném roce. 

Opatření 1 

V souladu s finančními pravidly by společné podniky měly před použitím nových 
prostředků na platby v daném roce použít opětovně uvolněné prostředky na 
platby z předchozích let. 
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Míra plnění programu Horizont 2020 společnými podniky a 
úroveň příspěvků soukromých členů by se mohly zlepšit 

Společné podniky sice téměř plně realizovaly své činnosti v rámci 
sedmého rámcového programu a TEN-T… 

2.11. Ke společným podnikům, které provádí činnosti v rámci sedmého rámcového 
programu a programu TEN-T (víceletý finanční rámec na období 2007–2013), patří 
SESAR, CS, IMI, FCH a ECSEL. V roce 2020 tři společné podniky (IMI, FCH a ECSEL) ještě 
neměly ukončenou prováděcí fázi svých opatření sedmého rámcového programu. 
Společný podnik SESAR v roce 2020 vrátil členům přebytky peněžních příspěvků na 
projekty sedmého rámcového programu a TEN-T. 

2.12. Přehled příspěvků členů na činnosti sedmého rámcového programu 
realizované těmito společnými podniky ke konci roku 2020 je uveden v tabulce 2.1. 
Tyto příspěvky dosáhly v průměru 91 % cílů stanovených v zakládacích nařízeních 
společných podniků pro celé programové období. 

Tabulka 2.1 – Příspěvky členů na sedmý rámcový program a TEN-T 
(v mil. EUR) 

  
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

2.13. V rozporu s ustanoveními zakládacích nařízení společného podniku ARTEMIS 
a ENIAC nebyl ve zprávách a roční účetní závěrce společného podniku ECSEL za rok 
2020 uveden odhad: 

o finančních příspěvků účastnických členských států na projekty sedmého 
rámcového programu společných podniků ARTEMIS a ENIAC (ve výši nejméně 
1,8 násobku operačního finančního příspěvku EU),  

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 1 610,2 1 092,2 1 702,4 86 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 931,1 801,7 1 732,8 87 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 426,1 458,3 884,4 94 %

2 970,0 3 354,3 6 324,3 Celkem 2 767,4 2 960,1 5 727,5 91 %

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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o ani odhad věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní 
projektů společných podniků ARTEMIS a ENIAC v rámci sedmého rámcového 
programu (alespoň ve výši příspěvku členů veřejného sektoru). 

… ale některé společné podniky mají problémy s realizací programu 
Horizont 2020 

2.14. Na konci roku 2020, který je sedmým rokem desetiletého životního cyklu 
společných podniků, vykazovaly společné podniky různou míru plnění cílů stanovených 
v jejich zakládacích nařízeních pro činnosti programu Horizont 2020 (VFR 2014–2020). 
Částečně to lze zdůvodnit různými oblastmi výzkumu, v nichž každý společný podnik 
působí. Například projekty společného podniku IMI trvají dlouho, což je dáno povahou 
jeho výzkumu a značnou velikostí mezinárodních konsorcií, která je realizují. Tento stav 
přináší riziko, že objem administrativních zdrojů potřebných k včasnému řízení 
příslušných finančních prostředků nemusí být vzhledem k rostoucímu počtu projektů 
z různých programů víceletého finančního rámce, které se realizují současně, 
dostatečný. EuroHPC, pro který byl rok 2020 druhým rokem fungování, stále neměl 
vypracované spolehlivé postupy pro ověření platnosti a certifikaci věcných příspěvků 
vykázaných členy ze soukromého sektoru a účastnickými státy. 

2.15. Tabulka 2.2 uvádí přehled příspěvků členů na činnosti těchto společných 
podniků v rámci programu Horizont 2020 ke konci roku 2020. Do konce roku 2020 tyto 
společné podniky splnily v průměru 62 % cílů týkajících se příspěvků jejich členů 
(včetně věcných příspěvků na další činnosti) a pouze 54 % cílů bez věcných příspěvků 
na další činnosti. 

Tabulka 2.2 – Horizont 2020 – příspěvky členů (v mil. EUR) 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

EU

Věcné příspěvky 
ostatních členů na 
operační činnosti a 

peněžní příspěvky (1)

Věcné příspěvky 
ostatních členů 
na další činnosti 

(2)

Celkem

Společné podniky 
spadající pod 

program 
Horizont 2020

EU

Věcné příspěvky 
na operační 

činnosti – 
schválené

Věcné příspěvky na 
operační činnosti – 

nahlášené, ale 
neschválené

Věcné 
příspěvky 
na další 
činnosti

Celkem

Míra plnění 
s věcnými 

příspěvky na 
operační činnosti 

Míra plnění bez 
věcných příspěvků 

na operační 
činnosti

585,0 1 000,0 – 1 585,0 SESAR 2020 441,6 358,3 93,2 – 893,1 56 % 56 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 451,0 604,4 136,3 1 144,2 3 335,9 84 % 73 %
1 638,0 1 638,0 – 3 276,0 IMI 2 643,2 380,0 263,0 – 1 286,2 39 % 39 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 498,6 20,6 35,0 1 095,0 1 649,2 158 % 73 %
1 185,0 2 827,5 – 4 012,5 ECSEL 944,9 574,6 896,5 – 2 416,0 60 % 60 %

835,0 504,6 2 234,7 3 574,3 BBI 603,2 57,8 53,7 929,2 1 643,9 46 % 53 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 297,7 131,1 93,1 204,8 726,7 84 % 70 %
536,0 908,0 – 1 444,0 EuroHPC 190,9 28,9 0,0 – 219,8 15 % 15 %

7 597,0 8 551,6 3 605,0 19 753,5 Celkem 5 071,1 2 155,7 1 570,8 3 373,2 12 170,8 62 % 54 %

(1) Věcné příspěvky na operační činnosti společných podniků
(2) Věcné příspěvky na další činnosti společných podniků nad rámec jejich pracovního plánu 

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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Členové ze soukromého sektoru přispívají výrazně více na další činnosti 
nad rámec pracovních plánů společných podniků 

2.16. Členové ze soukromého sektoru musí společným podnikům provádějícím 
činnosti v rámci programu Horizont 2020 poskytovat různé druhy příspěvků. Čtyřem 
společným podnikům (CS, FCH, BBI a S2R) musí během jejich existence poskytnout také 
minimální věcné příspěvky v podobě dalších činností, které nespadají do rozsahu 
pracovních plánů společných podniků, avšak přispívají ke splnění jejich obecných cílů 
(viz rámeček 2.1). 

Rámeček 2.1 

 

2.17. Jak je uvedeno v tabulce 2.2, do konce roku 2020 přispěli členové ze 
soukromého sektoru, účastnické státy nebo mezivládní organizace 7,1 miliardy EUR, 
tj. 58 %, z celkových dohodnutých příspěvků ve výši přibližně 12,2 miliardy EUR. Tato 
částka sestává ze 3,7 miliardy EUR14 v podobě věcných příspěvků na vlastní činnosti 
společných podniků v rámci programu Horizont 2020 (věcné příspěvky na operační 
činnosti) a ze 3,4 miliardy EUR věcných příspěvků na další činnosti, které nespadají do 

                                                      
14 Na konci roku 2020 bylo ověřeno přibližně 2,1 miliardy EUR (57 %) z této částky. 

Věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru 
na operační činnosti společných podniků v rámci 
programu Horizont 2020 
(všechny společné podniky)

Věcné příspěvky členů ze soukromého sektoru 
na další činnosti programu Horizont 2020 
(pouze CS, FCH, BBI, S2R)

Jak je stanoveno v zakládacích nařízeních všech 
společných podniků, členové ze soukromého 
sektoru jsou povinni poskytnout společným 
podnikům působícím v rámci programu Horizont 
2020 minimální částku na celkové náklady jejich 
výzkumných a inovačních projektů (věcné 
příspěvky na operační činnosti). Věcné příspěvky 
na operační činnosti sestávají z celkových 
nákladů, které členům ze soukromého sektoru 
vznikly v souvislosti s prováděním opatření 
společných podniků v oblasti výzkumu a inovací, 
po odečtení příspěvku ostatních členů 
společného podniku (spolufinancování EU, 
příspěvků účastnických států nebo mezivládních 
organizací) a jakýchkoliv dalších příspěvků EU na 
tyto náklady. V souladu s čl. 4 odst. 3 zakládacích 
nařízení se tyto věcné příspěvky musí vykazovat 
společnému podniku každý rok a související 
náklady musí osvědčit nezávislý externí auditor. 
Osvědčené a schválené věcné příspěvky na 
operační činnosti jsou zachyceny v roční účetní 
závěrce společného podniku.

Jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 písm. b) 
příslušného zakládacího nařízení těchto čtyř 
společných podniků, členové ze soukromého 
sektoru musí rovněž poskytnout minimální 
částku věcných příspěvků na „další činnosti“ 
mimo pracovní plán a rozpočet společných 
podniků, které však spadají do obecných cílů 
společných podniků (věcné příspěvky na další 
činnosti). Odpovídající činnosti by měly být 
vymezeny v ročním plánu dalších činností s 
uvedením odhadované hodnoty příspěvků. V 
souladu s čl. 4 odst. 4 zakládacích nařízení musí 
být náklady na další činnosti ověřeny nezávislým 
externím auditorem a nejsou předmětem auditů 
prováděných EÚD ani jinými orgány EU. Celková 
částka osvědčených a schválených věcných 
příspěvků na další činnosti je uvedena v příloze k 
roční účetní závěrce společného podniku.
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rozsahu pracovních plánů společných podniků, ale přispívají ke splnění jejich obecných 
cílů (věcné příspěvky na další činnosti). 

2.18. Obrázek 2.2 znázorňuje vývoj průměrných věcných příspěvků členů ze 
soukromého sektoru v období 2017–2020. Navzdory výraznému nárůstu a významu 
věcných příspěvků na další činnosti není jejich uvádění v roční účetní závěrce povinné, 
a náš audit se na ně proto nevztahuje15. Existuje tak riziko, že věcné příspěvky na další 
činnosti nemusí být plně v souladu s cíli společného podniku. Pokud zakládací nařízení 
stanoví minimální úroveň pouze pro věcné příspěvky na další činnosti (CS, FCH a BBI), 
nikoliv pro věcné příspěvky na operační činnosti, mají společné podniky za to, že 
členové ze soukromého sektoru mohou svou povinnost z titulu věcných příspěvků 
splnit v podobě věcných příspěvků na další činnosti. 

Obrázek 2.2 – Vývoj věcných příspěvků členů ze soukromého sektoru  

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

                                                      
15 Čl. 4 odst. 4 zakládacích nařízení příslušných společných podniků. 
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Společné podniky musí při výběru peněžních příspěvků na operační 
náklady od členů ze soukromého sektoru překonávat značné překážky  

2.19. Pokud jde o BBI, celkové věcné příspěvky odvětvových členů na další činnosti 
však podle odhadu z konce roku 2020 dosáhly pouze přibližně poloviny minimální 
cílové částky stanovené v jeho zakládacím nařízení. Odvětvoví členové navíc neposkytli 
na operační náklady společného podniku v roce 2020 žádné další peněžní příspěvky, 
přestože jeho zakládací nařízení bylo v roce 2018 výslovně změněno tak, aby 
odvětvovým členům umožnilo zúčtovávat peněžní příspěvky na úrovni projektů, a to 
alespoň ve výši 182,5 milionu EUR. Svědčí to o tom, že společný podnik se při výběru 
těchto příspěvků od členů ze soukromého sektoru potýká se značnými potížemi a že 
minimálního cílového příspěvku nebude do konce programu Horizont 2020 dosaženo. 
Komise (GŘ RTD) proto snížila své peněžní příspěvky společnému podniku o 140 
milionů EUR. Tento výrazný pokles příspěvků členů představoval riziko pro realizaci 
výzkumného a inovačního plánu společného podniku v rámci programu Horizont 2020. 

Přibližně 77 % výzkumného a inovačního plánu programu Horizont 2020 
je již připraveno k provádění 

2.20. Na konci roku 2020 dokončily společné podniky všechny výzvy související 
s jejich výzkumnými a inovačními plány v rámci programu Horizont 2020. V souvislosti 
s těmito výzvami se ostatní členové společných podniků (členové ze soukromého 
sektoru, účastnické státy a další mezinárodní organizace) zavázali poskytnout věcné 
příspěvky investováním vlastních finančních zdrojů, lidských zdrojů, aktiv a technologií 
(věcné příspěvky na operační činnosti). 

2.21. Jak se uvádí v tabulce 2.3, společné podniky ke konci roku 2020 udělily anebo 
podepsaly grantové zakázky, které (v průměru) představovaly 88 % maximálního 
peněžního příspěvku vyčleněného na spolufinancování jejich činností v rámci programu 
Horizont 2020. Ostatní členové se zároveň zavázali poskytnout na tyto projekty věcné 
příspěvky v (průměrné) výši 68 % jejich cílů pro věcné a peněžní příspěvky na operační 
činnosti, které stanoví příslušná zakládací nařízení společných podniků. Výsledkem byla 
odhadem průměrná 77% míra plnění výzkumného a inovačního plánu společných 
podniků v rámci programu Horizont 2020 na konci roku 2020. 
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Tabulka 2.3 – Horizont 2020 – vyčleněné příspěvky členů, stav na konci 
roku 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

Vnitřní kontroly grantových plateb byly obecně účinné 

Nový rámec vnitřní kontroly Komise zavedla většina společných podniků 

2.22. Společné podniky mají spolehlivé kontrolní postupy ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. S výjimkou podniku EuroHPC 
v roce 2020 plně zavedly rámec vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 
zásadách vnitřní kontroly. Tyto společné podniky vypracovaly příslušné ukazatele pro 
všechny zásady vnitřní kontroly, prováděly každoroční sebehodnocení a zlepšily 
sledování účinnosti svých kontrol. Vytvořený rámec vnitřní kontroly však představuje 
průběžný proces, jehož kvalita závisí na trvalém zlepšování klíčových kontrolních 
ukazatelů a kvalitě ročních sebehodnocení. 

Podle výsledků auditů ex post je míra chyb v grantových platbách 
u většiny společných podniků pod prahem významnosti (materiality) 

2.23. Pokud jde o kontroly legality a správnosti grantových plateb společných 
podniků v rámci sedmého rámcového programu, společné podniky najímají nezávislé 
externí auditorské společnosti, aby provedly audity ex post u příjemců. V případě 
grantových plateb v rámci programu Horizont 2020 odpovídá za audity ex post útvar 
interního auditu Komise (IAS), přičemž přibližně tři čtvrtiny těchto auditů jsou zadány 
externím auditorským společnostem. Všechny společné podniky podle těchto auditů 
ex post posuzovaly legalitu a správnost svých grantových plateb. 

EU

Věcné příspěvky 
ostatních členů na 
operační činnosti a 
peněžní příspěvky

Celkem

Společné 
podniky 

spadající pod 
program 

Horizont 2020

Přidělené 
spolufinancování EU %

Věcné příspěvky 
ostatních členů na 
operační činnosti a 
peněžní příspěvky 

(odhad)

% Celkem
Míra 

plnění 
programu

555,8 950,0 1 505,8 SESAR 2020 548,2 99 % 573,7 60 % 1 121,9 75 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2 1 554,9 91 % 717,6 60 % 2 272,5 78 %
1 595,4 1 595,4 3 190,8 IMI 2 1 273,7 80 % 1 276,5 80 % 2 550,2 80 %

646,0 76,0 722,0 FCH 2 617,2 96 % 158,6 209 % 775,8 107 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL (1) 1 000,3 86 % 1 943,2 70 % 2 943,5 74 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI (2) 717,6 88 % 251,2 53 % 968,8 75 %
384,5 336,5 721,0 S2R 379,6 99 % 354,0 105 % 733,6 102 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (1) 331,4 78 % 272,9 34 % 604,3 49 %

7 309,2 8 206,3 15 515,5 Celkem 6 422,9 88 % 5 547,7 68 % 11 970,6 77 %

(1) Příspěvky ostatních členů zahrnují příspěvky účastnických států
(2) Cíle pro věcné příspěvky na operační činnosti dohodnuté v ročních pracovních programech společných podniků a snížené peněžní příspěvky na operační činnosti

Příspěvky členů na operační náklady
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)

Udělení grantů / podepsání grantových dohod
(k 31.12.2020)
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2.24. V roce 2020 stále prováděly konečné grantové platby ze sedmého rámcového 
programu pouze tři společné podniky (IMI, FCH a ECSEL). Společné podniky IMI a FCH 
vykázaly na základě výsledků auditů ex post ke konci roku 2020 míry zbytkových chyb 
nepřesahující 2% práh významnosti. Co se týče společného podniku ECSEL, značné 
rozdíly v metodice a postupech, které používají vnitrostátní orgány příslušné pro 
financování v účastnických státech, neumožňují vypočítat jedinou míru zbytkových 
chyb v platbách sedmého rámcového programu. U těchto plateb jsme proto uplatnili 
míru zbytkových chyb, kterou stanovilo GŘ RTD pro celý sedmý rámcový program a 
která ke konci roku 2020 činila 3,51 %. Vzhledem k nízkému podílu plateb ze sedmého 
rámcového programu v roce 2020 (přibližně 8,6 %) se však výsledná míra zbytkových 
chyb pro všechny operační platby společného podniku ECSEL v roce 2020 považuje za 
míru pod prahem významnosti (materiality). 

2.25. Pokud jde o grantové platby programu Horizont 2020, všechny společné 
podniky provádějící projekty programu Horizont 2020 vykázaly na základě výsledků 
auditů ex post, které provedl na konci roku 2020 společný auditní útvar Komise, míru 
zbytkových chyb nepřesahující 2% práh významnosti (materiality). 

Náš audit vzorku grantových plateb z roku 2020 u příjemců potvrdil 
přetrvávající systémové chyby ve vykázaných osobních nákladech  

2.26. Naše audity u příjemců potvrdily systémové chyby, zejména v souvislosti 
s vykázanými osobními náklady, na něž pravidelně upozorňovaly také audity ex post, 
které prováděl společný auditní útvar Komise a jeho smluvní auditoři. U grantových 
plateb za rok 2020 byly zjištěny tyto hlavní chyby: 

o nesprávná metoda výpočtu vykázaných osobních nákladů, 

o uplatnění hodinových sazeb, které nevycházely z dokončeného finančního roku, 

o nedodržení stropů pro hodiny odpracované na projektu, 

o neodůvodněná oprava již vykázaných a přijatých osobních nákladů v následujícím 
vykazovaném období, 

o náklady, které nelze přímo přiřadit k projektu, vykázané jako přímé náklady, 

o nákupy od jiného příjemce, který byl členem konsorcia, vykázané jako ostatní 
přímé náklady, 

o použití nesprávného směnného kurzu pro přepočet vykázaných nákladů na eura. 
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2.27. Pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných grantových plateb 
společných podniků, z našich auditních výsledků vyplývá, že hlavním zdrojem chyb jsou 
osobní náklady a že zejména v malých a středních podnicích k chybám dochází častěji 
než u ostatních příjemců. Předpokladem pro to, aby se v budoucích rámcových 
programech pro výzkum míra chyb stabilizovala na úroveň pod prahem významnosti 
(materiality), je další zjednodušení pravidel pro vykazování osobních nákladů v rámci 
programu Horizont 2020 a snížení právní nejistoty tím, že se bude více uplatňovat 
zjednodušené vykazování nákladů. 

Opatření 2 

Společné podniky by měly posílit své systémy vnitřní kontroly tak, aby omezily 
zvýšené riziko spojené s malými a středními podniky a novými příjemci, a měly by 
také více využívat zjednodušené vykazování nákladů. 

Nedostatky v lokální počítačové aplikaci společného podniku F4E pro 
správu smluv 

2.28. V březnu 2020 začal společný podnik F4E v reakci na pandemii COVID-19 
používat pro nové smlouvy lokální aplikaci pro správu smluv (DACC), dříve určenou 
pouze pro správu smluvních dodatků. Tento krok sice umožnil zachovat kontinuitu 
činností, avšak společný podnik plně nepřizpůsobil své lokální počítačové aplikace 
vnitřním postupům pro přenášení pravomocí. Přijal sice určitá opatření, aby tuto 
situaci vyřešil, ale stále přetrvávají významné nedostatky, pokud jde například 
o správné používání účtů s virtuální identitou a správné uplatňování práv a přenášení 
pravomocí schvalovat právní závazky. Od zavedení tohoto systému pro správu smluv 
také nebyla potvrzena platnost účetního systému společného podniku. 

Opatření 3 

Společný podnik F4E by měl nezbytným způsobem upravit svůj lokální informační 
systém pro správu smluv (DACC) tak, aby byl v souladu s jeho vnitřními postupy 
pro přenášení pravomocí a aby zajišťoval správné používání účtů s virtuální 
identitou. Dále by měl potvrdit platnost svého účetního systému. 
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Nedostatky v řízení dočasných zaměstnanců a v zadávání 
veřejných zakázek 

Nedostatek statutárních zaměstnanců vede k většímu využívání 
dočasných zaměstnanců 

2.29. Nedostatek statutárních zaměstnanců ve společných podnicích vede k 
častějšímu využívání dočasných zaměstnanců nebo smluvnímu zajištění pracovníků. 
S tím jsou spojena určitá rizika, například v souvislosti s udržením klíčových 
kompetencí, nejasným vyvozováním odpovědnosti a nízkou efektivností zaměstnanců, 
která mohou mít negativní vliv na celkovou výkonnost společného podniku. 

2.30. Společný podnik CS například výrazně zvýšil podíl dočasných zaměstnanců 
oproti statutárním zaměstnancům z 8 % v roce 2017 na 24 % v roce 2020 u úkolů trvalé 
povahy (např. asistent právní služby, administrativní podpora, asistent v oblasti 
komunikace a asistent projektového pracovníka). Vysoký počet smluvních 
zaměstnanců obvykle značně zvyšuje fluktuaci zaměstnanců a destabilizuje personální 
situaci společného podniku. 

2.31. EuroHPC se v prvním roce svého fungování soustředil zejména na provozní 
procesy a úkoly. Zatím nemá vyřešenou otázku klíčových administrativních pracovníků, 
což představuje riziko nedostatků ve finančním, rozpočtovém a personálním řízení a 
v postupech vnitřní kontroly operačních plateb a věcných příspěvků. Vysoký podíl 
smluvních zaměstnanců (74 %) navíc může v blízké budoucnosti vést ke značné 
fluktuaci, a tím i dalším rizikům pro systémy řízení. 

Opatření 4 

EuroHPC musí obsadit klíčová administrativní místa potřebná k zajištění jeho 
finančního, rozpočtového a personálního řízení i vnitřní kontroly. 

Využití otevřeného zadávacího řízení při existenci znalostní výhody  

2.32. Společný podnik FCH zahájil v dubnu 2020 otevřené zadávací řízení na 
rámcovou zakázku na realizaci třetí fáze projektu na ustavení certifikačního systému 
H2. Jediným uchazečem, který podal nabídku, bylo konsorcium, které realizovalo již 
první dvě fáze projektu, a mělo tedy znalostní výhodu. Jeho finanční nabídka se blížila 
maximální odhadované hodnotě zakázky stanovené v zadávací dokumentaci.  
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Opatření 5 

V situaci, kdy existuje subjekt se znalostní výhodou, by společné podniky měly 
provést předběžný průzkum cen na trhu a jednat s jinými společnostmi, které na 
daném trhu působí, aby mohly lépe odhadnout cenu a zajistit nejlepší poměr mezi 
cenou a kvalitou. 

Společné podniky plně nevyužívají elektronický informační systém 
Komise pro veřejné zakázky a společný podnik F4E vyvinul vlastní portál 

2.33. Finanční nařízení EU vyžaduje, aby všechny orgány a subjekty EU včetně 
společných podniků navrhly a uplatňovaly řešení pro předkládání, uchovávání a 
zpracování údajů poskytnutých v udělovacích řízeních a za tímto účelem vytvořily pro 
účastníky jediný „prostor pro výměnu elektronických údajů“. Z tohoto důvodu Komise 
pracuje na elektronickém systému pro veřejné zakázky s integrovaným portálem pro 
financování a nabídky Funding and Tenders a pro elektronické zadávání veřejných 
zakázek TED eTendering, v němž jsou všechny zveřejněné nabídky veřejně přístupné. 
Tento systém elektronického zadávání zakázek nabízí harmonizovaný přístup a 
zavedené postupy pro zadávání veřejných zakázek a podporuje je prostřednictvím plně 
integrovaného elektronického řešení. Umožňuje například potenciálním dodavatelům 
bezplatný elektronický přístup k celé zadávací dokumentaci, všem souvisejícím 
technickým specifikacím, přílohám, otázkám a odpovědím, elektronickému podávání 
nabídek, hodnocení nabídek a konečnému zadání zakázky či zakázek. Elektronický 
systém pro zadávání veřejných zakázek již podporuje otevřená a omezená řízení 
(včetně zrychlených), řízení na zakázky střední a nízké hodnoty a mimořádná 
vyjednávací řízení pro orgány a instituce EU, včetně společných podniků. 

2.34. Společné podniky CS, FCH a S2R použily elektronický systém pro zadávání 
veřejných zakázek pro svá otevřená zadávací řízení v roce 2020; IMI a SESAR jej začaly 
používat na začátku roku 2021. BBI a ECSEL však neplánují využít všechny jeho moduly 
kvůli nízkému počtu zadávacích řízení s vysokou hodnotou. 

2.35. Společný podnik F4E používá svůj vlastní nástroj elektronického zadávání 
veřejných zakázek, který není plně synchronizován se systémem Komise. 
Zdokonalování nástroje F4E v budoucnu by mohlo vést ke zbytečnému zdvojování 
vývojového úsilí a investic Komise. To by nepodporovalo zásadu jediného „prostoru 
pro výměnu elektronických údajů“ pro účastníky, jak je stanoveno ve finančním 
nařízení EU. 
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Opatření 6 

Společné podniky by měly začít používat elektronický systém Komise pro veřejné 
zakázky v souladu se zásadou jediného „prostoru pro výměnu elektronických 
údajů“, stanovenou ve finančním nařízení EU, aby tak při zadávání veřejných 
zakázek zajistily co nejširší hospodářskou soutěž. 

Společný podnik F4E by měl koordinovat budoucí vylepšení svého nástroje 
elektronického zadávání veřejných zakázek s vývojovým úsilím a investicemi 
Komise. 

Společné podniky využily synergie k překonání krize COVID‐19 
v roce 2020 

Metodika našeho přezkumu 

2.36. V roce 2020 jsme analyzovali opatření přijatá společnými podniky s cílem 
zachovat kontinuitu činností během pandemie COVID‐19 a její možný dopad na 
poskytování služeb. Na obrázku 2.3 jsou znázorněny oblasti, na něž jsme se při 
přezkumu zaměřili. Naše analýza vycházela z finančních údajů dostupných v centrálním 
finančním informačním systému Komise o účetnictví na akruální bázi (ABAC) a 
platformě pro správu grantů eGrant (COMPASS). Kromě využití těchto údajů jsme také 
provedli rozhovory se zaměstnanci společných podniků a analyzovali dokumenty 
společných podniků. Naše zjištění jsou spíše analytická a popisná než hodnoticí. 
Nepředkládáme proto doporučení, ale spíše zdůrazňujeme osvědčené postupy. 
EuroHPC byl z této analýzy vyloučen, protože zahájil samostatnou činnost až v září 
2020. 
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Obrázek 2.3 – Oblasti, na něž jsme se zaměřili 

Zdroj: EÚD. 

Společné podniky během pandemie COVID-19 vzájemně úzce 
spolupracovaly, aby zajistily kontinuitu činností 

2.37. Společným podnikům se sídlem v Bruselu (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI a
S2R) se navzdory jejich malé velikosti a omezeným zdrojům vesměs podařilo překonat 
dopad pandemie COVID-19, a to díky úzké spolupráci na společné připravenosti na 
začátku pandemie v březnu 2020. 

2.38. Jelikož CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI a S2R sídlí ve stejné budově, přijaly v lednu
2019 společný plán kontinuity činností včetně společného plánu obnovy provozu 
informačních systémů po havárii, který byl aktualizován v únoru 2020. Společný podnik 
SESAR a F4E přijaly vlastní dokumenty k řízení kontinuity činností, a to v roce 2016 
(SESAR) a 2017 (F4E) a aktualizovaly je v roce 2019. Plány jsou založeny na 
vyhodnocení rizik a plánování scénářů a jsou zásadní součástí rámce vnitřní kontroly 
společných podniků (viz rámeček 2.2). 

Připravenost a 
provádění opatření na 
zachování kontinuity 

provozu

Rozhodování a 
každodenní 

činnosti

Opatření na 
podporu 
dobrých 

pracovních 
podmínek a 

odolnosti 
zaměstnanců

Provádění 
operačních 

činností
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Rámeček 2.2 

Společný plán kontinuity činností společných podniků CS, IMI, FCH, 
ECSEL, BBI a S2R 

Nejdůležitější klíčové 
informace pro kontinuitu 
činností: 

o kontaktní údaje pro 
naléhavé situace,

o seznam kriticky důležitých 
pracovníků,

o komunikace (v závislosti na 
scénáři).

Zásady kontinuity činností: 

o vymezení a oblast působnosti,

o shrnutí zásadních a klíčových
funkcí a postupů,

o rozsah a scénáře,

o školení a informovanost,

o testování.

Reakce: 

o pracovníci oddělení pro
zachování kontinuity
činností,

o seznam propojených
oblastí, které patří do
společných infrastruktur.

Plán obnovy provozu po havárii 
v oblasti informačních technologií: 

o plný provoz v záložní lokalitě,

o obnova původních operací,

o záložní lokalita GŘ RTD.

Zdroj: společný plán kontinuity činností pro společné podniky. 

2.39. Společné podniky CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI a S2R již v lednu 2019 testovaly
společný plán obnovy provozu informačních technologií po havárii se zaměřením na: 

o dostupnost lokality a přístup k záložní kanceláři,

o dostupnost infrastruktury informačních technologií (hardware a software),

o funkčnost přihlašovacích účtů EU login a vzdálený přístup k aplikacím.

Výsledky testů byly analyzovány a pro zjištěné závady byla vypracována řešení. 

2.40. Všechny společné podniky měly díky tomu před vypuknutím pandemie
COVID-19 aktualizovaný a formálně schválený plán kontinuity činností (viz 
obrázek 2.4). 
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Obrázek 2.4 – Všechny společné podniky schválily plán kontinuity 
činností  

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

2.41. V březnu 2020 provedly všechny společné podniky se sídlem v Bruselu 
v rámci koordinačních akcí ECSEL zátěžový test, aby posoudily kapacity svých 
informačních systémů pro práci na dálku za předpokladu, že po určitou dobu takto 
budou pracovat všichni zaměstnanci. Díky tomu mohli všichni zaměstnanci společných 
podniků od 18. března 2020, kdy belgická vláda zavedla pracovní omezení, rychle přejít 
na práci z domova. Společný podnik F4E uskutečnil podobné testy v březnu 2020 a 
práce z domova byla od počátku pandemie obecným pravidlem ve všech jeho 
lokalitách (Barcelona, Cadarache a Garching). 

Společné podniky koordinovaly svá zmírňující opatření a zajistily správu 
a řízení  

2.42. Dalším důvodem úspěchu společných podniků se sídlem v Bruselu byla 
koordinace jejich činností, aby tak překonaly svá přirozená omezení, zejména malou 
velikost a omezené zdroje.  

2.43. Ředitelé společných podniků se sídlem v Bruselu každý týden jednali 
o dopadech pandemie, rizicích pro operace a o společném přístupu k jejich zmírňování. 
Podobné schůzky pořádali vedoucí správních útvarů a oddělení interního auditu. 
V květnu 2020 společné podniky v zájmu zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců 
v případě, že musí pracovat v kanceláři, zahájily pod vedením společného podniku IMI 
společné zadávací řízení na pořízení ochranných prostředků. 

2.44. Také správní rady společných podniků se pandemii COVID-19 rychle 
přizpůsobily pořádáním zasedání na dálku, díky čemuž mohly přijímat v roce 2020 

Při vypuknutí pandemie COVID-19 
měly všechny společné podniky 

schválené plány kontinuity činností 
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rozhodnutí podobným tempem jako v roce 2019. Počet zasedání správních rad zůstal 
stabilní a v roce 2020 jich bylo 27 (2019: 25). V roce 2020 přijaly správní rady 110 
rozhodnutí (2019: 108). 

Společné podniky splnily svou povinnost péče vůči zaměstnancům… 

2.45. Společné podniky se sídlem v Bruselu zavedly program školení v oblasti 
dobrých pracovních podmínek a odolnosti, aby zaměstnancům pomohly co nejlépe se 
vyrovnat s novými okolnostmi způsobenými pandemií COVID-19. V říjnu 2020 se 
zaměstnanci všech společných podniků se sídlem v Bruselu zúčastnili školení „Jak žít 
v době koronaviru“, iniciovaného společným podnikem SESAR a pořádaného 
certifikovaným profesionálním školitelem. Účastníci školení měli mimo jiné možnost 
diskutovat v menších skupinách o svých pracovních podmínkách. 

2.46. Ředitelé společných podniků během pandemie také organizovali pravidelné 
online schůze, aby podpořili a informovali své zaměstnance a zodpověděli jejich otázky. 
Četnost těchto schůzí byla v jednotlivých podnicích a fázích pandemie různá a 
pohybovala se od jednou týdně po jednou měsíčně. V rámečku 2.3 uvádíme některé 
příklady běžných opatření, která společné podniky na podporu zaměstnanců během 
tohoto období zavedly.  
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Rámeček 2.3 

Opatření podporující dobré pracovní podmínky a odolnost zaměstnanců 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

2.47. Od dubna do listopadu 2020 provedlo pět společných podniků (SESAR, CS, 
IMI, ECSEL a BBI) průzkumy mezi zaměstnanci s cílem získat zpětnou vazbu ohledně 
pracovních podmínek během pandemie COVID-19. Tyto průzkumy se zaměřovaly 
většinou na dva aspekty: podmínky pro práci, jako je dostupnost a fungování 
informačně-technologického vybavení a podpora ze strany vedení, a osobní zkušenosti 
související s omezením volného pohybu (např. míra interakce s kolegy, míra stresu 
v důsledku změn v pracovní zátěži apod.). Výsledky průzkumu ukázaly, že zaměstnanci 
společných podniků byli s vedením a poskytovanou podporou většinou spokojeni, 
nepotýkali se s žádnými výraznými problémy v oblasti informačních technologií a 
efektivitu provozních činností hodnotili jako vysokou. 

2.48. Většina respondentů měla za to, že se situací vyrovnává dobře, nicméně 
objevily se i negativní zkušenosti s prací z domova, a to zejména pocit, že je nutné být 

Pravidelná komunikace 
a sdělení včetně 
pravidelných online 
setkání se všemi 
zaměstnanci

Školení o zvyšování 
odolnosti s názvem „Jak žít 
v době koronaviru“ pro 
všechny zaměstnance 
společných podniků, jehož 
účelem byla vzájemná 
výměna názorů na pracovní 
podmínky 

Prostředí IT bylo rychle 
přizpůsobeno tak, aby 
umožňovalo optimální 
využití virtuální 
technologie a práce na 
dálku

V případě potřeby 
zajištění bezpečného 
pracoviště zajištěním 
ochranných prostředků 
(roušek, dezinfekčních 
gelů), úklidu 
kancelářských prostor, 
poskytováním informací 
o omezení fyzického 
kontaktu a dalších 
ochranných opatřeních

Program týkající se 
dobrých pracovních 
podmínek nabízí online 
semináře věnované 
psychické a fyzické 
pohodě, meditačním 
cvičením a technikám 
bdělé pozornosti 
(mindfulness), individuální 
koučink apod. 

Diskusní setkání, jehož 
cílem bylo identifikovat 
nová rizika spojená 
s onemocněním COVID-19, 
za účasti a přispění všech 
zaměstnanců

Společenská setkání 
online, např. formou 
videochatů 

Několik průzkumů mezi 
zaměstnanci, aby vedení 
získalo zpětnou vazbu o 
práci během pandemie 
COVID-19

Finanční příspěvky na 
kancelářské vybavení, 
aby si zaměstnanci mohli 
vytvořit vhodnou domácí 
kancelář
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neustále k dispozici, problémy se zachováním vhodné rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo související s péčí o děti a domácím vzděláváním. 

… což přispělo ke stabilitě personálního obsazení během krize 

2.49. Pandemie COVID-19 neměla ve společných podnicích žádný měřitelný dopad 
na počet zaměstnanců ani na počet volných pracovních míst. V případě společných 
podniků se sídlem v Bruselu pokračoval v roce 2020 mírný nárůst počtu zaměstnanců, 
a to o 1,3 %, což je srovnatelné s předchozími roky (2019: + 2,2 %, 2018: + 2,2 %). Počet 
zaměstnanců F4E se v roce 2020 nadále nepatrně snižoval, a to o 0,9 %, což je také 
srovnatelné s předchozími roky (2019: –0,7 %, 2018: –1,6 %). Počet volných pracovních 
míst ve společných podnicích měl stejnou tendenci a u společných podniků v Bruselu 
se mírně zvýšil a v případě společného podniku F4E se snížil. 

2.50. Společné podniky v Bruselu v současné době postupují podle akčního plánu 
Komise pro postupný návrat do kanceláří. Tento plán (viz rámeček 2.4) zahrnuje 
rozvolňovací opatření, včetně například postupného ukončování práce z domova. 
Tento postupný přístup umožňuje řízeně zesilovat nebo zmírňovat opatření v závislosti 
na vývoji pandemie. Zavádění nebo ukončování mimořádných opatření se má řídit 
doporučeními a pokyny národních a regionálních zdravotnických orgánů a hodnocením 
rizik a pokyny Evropské komise. 
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Rámeček 2.4 

Fáze návratu do kanceláří  

 
Zdroj: akční plán Komise pro postupný návrat do kanceláří. 

Navzdory pandemii COVID-19 společné podniky udílely granty… 

2.51. Navzdory obtížné situaci zůstaly rozpočtové závazky společných podniků 
v rámci programu Horizont 2020 určené na grantové dohody v roce 2020 stabilní a 
činily 889,2 milionu EUR (2019: 855,6 milionu EUR). Pokud jde o společný podnik F4E, 
zadávání zakázek pokračovalo podobným tempem a jeho rozpočtové závazky na 
operační smlouvy se zvýšily ze 670,5 milionu EUR v roce 2019 na 826,1 milionu EUR 
v roce 2020. 

2.52. Společný podnik IMI se významně podílel na společné evropské reakci na 
pandemii COVID-19, kterou koordinovala Komise. Společný podnik přerozdělil 
45 milionů EUR ze svého rozpočtu na rok 2020 na urychlenou výzvu k předkládání 

FÁZE 0
Všeobecná práce 
z domova

FÁZE 1
Opatrné první 
uvolňování omezujících 
opatření

FÁZE 2
Postupné rušení 
omezujících opatření

FÁZE 3
Všeobecné zrušení 
omezujících opatření 
v „nové normalitě“

Pracovní postupy:

Pravidlo: Práce 
z domova

Zvláštní případy:

Kriticky důležití / 
klíčoví zaměstnanci, 
kteří nemohou 
vykonávat své úkoly 
z domova. Tito 
zaměstnanci se 
v týdenních intervalech 
střídají v práci 
v kanceláři a z domova. 
Kriticky důležití / klíčoví 
zaměstnanci se 
zdravotními problémy 
(nebo žijící 
v domácnosti se 
zranitelnou osobou) 
jsou osvobozeni od 
práce v kanceláři.

Pravidlo: Práce 
z domova + omezená 
práce z domova, 
opatrný a dobrovolný
návrat do kanceláří, 
v němž se zaměstnanci 
střídají.

Stejně jako ve fázi 0 + 
může v každém 
oddělení malý počet 
kolegů (nejvýše 10 %–
20 %) na základě 
dobrovolnosti pracovat 
z kanceláře a v 
týdenních intervalech 
se střídat za 
předpokladu, že lze 
dodržet omezení 
fyzického kontaktu a 
další bezpečnostní 
opatření. Práce na 
dálku je stále normou 
zejména pro 
zaměstnance, jejichž 
zdravotní stav pro ně 
znamená vyšší riziko.

Pravidlo: Pravidlem je 
systém střídavé práce 
v kanceláři a je 
umožněna flexibilita 
pro práci z 
domova. Práce 
z domova je možná 
pouze pro určité 
kategorie 
zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci
jsou rozděleni do dvou 
skupin a v týdenních 
intervalech se střídají v 
práci z kanceláře. 
Systém střídavé práce v 
kanceláři zavedený ve 
fázi 1 se standardně 
vztahuje na všechny 
zaměstnance. Budou se 
uplatňovat široké 
možnosti práce z 
domova. 

Pravidlo: Pravidlem je 
přítomnost v kanceláři. 
Na základě získaných 
zkušeností budou 
zvážena nová obecná 
pravidla pro práci z
domova. Bude 

vybudována příslušná 
kapacita v oblasti 
informačních 
technologií.

Zvláštní případy:

Zaměstnancům, jejichž 
zdravotní stav zvyšuje 
riziko onemocnění 
COVID-19, lze 
nabídnout zvláštní 
opatření pro práci 
z domova.
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návrhů vyhlášenou v březnu 2020, která byla zaměřena na vývoj léčby a diagnostiky 
infekcí způsobených koronavirem. Komise k tomu poskytla další finanční prostředky 
z programu Horizont 2020, které zvýšily uvedenou částku na 72 milionů EUR. Po 
výrazných úpravách obvyklého procesu společného podniku pro hodnocení výzev bylo 
na dálku a v rekordním čase vyhodnoceno více než 140 obdržených návrhů. Pro 
grantové dohody bylo vybráno osm projektů (tři týkající se léčby a pět týkajících se 
diagnostiky) v hodnotě přes 115 milionů EUR a s jejich prováděním se začalo do léta 
2020. 

2.53. Kromě toho u společných podniků realizujících opatření v rámci programu 
Horizont 2020 zůstala doba pro udělení grantu, tedy období od uplynutí lhůty pro 
předkládání návrhů do podpisu grantových dohod, v roce 2020 stabilní a činila 220 dní 
(2019: 221 dní)16. To bylo výrazně pod maximální povolenou dobou osmi měsíců nebo 
přibližně 240 dní stanovenou v pravidlech pro účast v programu Horizont 202017 (viz 
obrázek 2.5). Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky značné snaze společných 
podniků včas zavést vhodné postupy pro hodnocení návrhů externími odborníky na 
dálku. 

                                                      
16 Údaje zohledňují všechny výzvy k předkládání návrhů realizované společnými podniky 

působícími v rámci programu Horizontu 2020 zveřejněné v roce N–1 spolu s příslušnými 
grantovými dohodami podepsanými v roce N. 

17 Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu 
„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ (Úř. 
věst. L 347,20.12.2013, s. 81). 
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Obrázek 2.5 – Doba pro udělení grantu 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

… a prováděly platby příjemcům 

2.54. V roce 2020 udržely společné podniky působící v rámci programu Horizont 
2020 a společný podnik F4E platby na své operační činnosti na úrovni posledních čtyř 
let (viz obrázek 2.6). U společných podniků v rámci programu Horizont 2020 se celkové 
platby na operační činnosti snížily jen mírně z 847,1 milionu EUR v roce 2019 na 827,8 
milionu EUR v roce 2020. V případě společného podniku F4E se operační platby na 
smlouvy zvýšily z 681,3 milionu EUR v roce 2019 na 741,1 milionu EUR v roce 2020. 
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Obrázek 2.6 – Operační platby společných podniků (v tis. EUR) 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

2.55. Navzdory problémům s udržováním procesů vnitřní kontroly za podmínek 
práce z domova, zejména u průběžných a konečných grantových plateb a složitých 
smluvních plateb, se počet opožděných plateb snížil z průměrných 8 % v roce 2019 na 
6 % v roce 2020 (viz obrázek 2.7). 
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Obrázek 2.7 – Snížení opožděných plateb (průměr za všechny společné 
podniky) jako % celkového ročního počtu schválených platebních 
transakcí 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů společných podniků. 

Některé společné podniky hlásily celkové zpoždění svých činností v rámci 
programu Horizont 2020 v důsledku pandemie COVID-19 

2.56. Podnik ECSEL uvedl, že někteří příjemci mají potíže s dokončením svých 
demonstračních projektů, a požádal o prodloužení prováděcího období. Kontroly a 
přezkumy projektů brzdila stejná omezení spojená s pandemií COVID-19. 

2.57. Podle odhadu společného podniku S2R činí odklad u projektů, které vyžadují 
spolupráci v různých lokalitách v Evropě, obecně přibližně dva až šest měsíců. Tyto 
projekty měly zpoždění v důsledku cestovních nebo jiných pandemických omezení. 
V roce 2020 kvůli těmto omezením navíc neproběhla původně plánovaná validace na 
místě. 

2.58. Společný podnik CS předpovídal, že s prováděním programu Horizont 2020 
bude mít celkové zpoždění přibližně o čtyři až šest měsíců. Kvůli pandemii COVID-19 
došlo ke zpomalení grantových dohod pro partnery a grantové dohody na období 
2018–2019 nebyly realizovány v plné míře. To vedlo v roce 2020 ke zpětnému získání 
výrazných částek přeplatků z titulu předběžného financování. Tím se zvýšil dostupný 
rozpočet společného podniku na operační platby (účelově vázané příjmy) na rok 2020, 
což nepříznivě ovlivnilo míru plnění rozpočtu na tyto platby. 
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2.59. SESAR reagoval na závažný dopad pandemie COVID-19 na své členy z odvětví 
letecké dopravy řadou rozpočtových opatření (např. zvýšením míry předběžného 
financování u grantových dohod a odkladem peněžních příspěvků na správní náklady 
společného podniku), aby tak zajistil okamžité zlepšení peněžních toků. 

2.60. Dopad pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikaci, služební 
cesty, schůze, akce a další služby v některých společných podnicích (CS, IMI, FCH a 
EuroHPC) výrazně snížil míru plnění rozpočtu na správní platby v roce 2020 (který 
představoval přibližně 2 až 3 % celkového dostupného rozpočtu na platby v roce 2020). 

Činnosti společného podniku F4E v rámci projektu ITER měly zpoždění  

2.61. Společný podnik F4E uvedl, že na řadu jeho dodavatelů dolehla pandemie 
COVID-19 a související omezení. Podle jeho odhadů pandemie do konce roku 2020 
způsobila u některých dodávek zpoždění až o čtyři měsíce, což v souvislosti 
s realizačními závazky F4E vedlo k nárůstu celkových nákladů na projekt ITER přibližně 
o 47 milionů EUR (v hodnotách roku 2008). 

2.62. Komise provedla v říjnu 2020 online průzkum, aby zjistila dopady pandemie 
COVID-19 na společnosti zapojené do projektu ITER a do jaké míry jim jejich účast na 
projektu pomohla k oživení.  

2.63. V případě společností, které na průzkum odpověděly, měla účast na projektu 
ITER měřitelný dopad (z hlediska počtu zaměstnanců a fluktuace), jak je vidět 
v rámečku 2.5. U dvou třetin respondentů měla pandemie negativní dopad, například 
zpoždění (70 %) a snížení poptávky s nepříznivými finančními důsledky (50 %). Na 
druhé straně 31 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že díky svému zapojení do 
projektu ITER je jejich společnost vůči důsledkům krize odolnější. 
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Rámeček 2.5 

Dopad pandemie COVID-19 na současné činnosti společností 
zapojených do projektu ITER 

 
Zdroj: zpráva o průzkumu EU týkajícímu se projektu ITER a COVID-19: Informace 
o situaci společností zapojených do projektu, prosinec 2020. 

Společné podniky zavádějí v návaznosti na zjištění z auditů 
v předchozích letech opatření 

2.64. Ve většině případů přijaly společné podniky v návaznosti na připomínky 
uvedené v našich specifických výročních zprávách z předchozích let nápravná opatření. 
Podrobnější informace uvádí přílohy k našim výrokům v kapitole 3. 

2.65. Z obrázku 2.8 vyplývá, že u 19 připomínek, které nebyly na konci roku 2019 
vyřešeny, byla v roce 2020 přijata nápravná opatření a následně bylo 16 připomínek 
(84 %) uzavřeno. Na řešení tří (16 %) připomínek se na konci roku 2020 stále 
pracovalo18. 

                                                      
18 Pozn.: u SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL a S2R byly všechny připomínky z předchozích let 

uzavřeny díky nápravným opatřením společných podniků přijatým v průběhu auditu v roce 
2020. V případě EuroHPC byl rok 2020 prvním rokem auditu. 
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Obrázek 2.8 – Opatření společných podniků v reakci na připomínky 
z předchozích let 

 
Zdroj: EÚD. 
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Výsledky auditů z jiných nedávných 
publikací EÚD, které se týkají 
společných podniků  
2.66. Kromě výroční auditní zprávy o ročních účetních závěrkách společných 
podniků jsme v průběhu roku 2020 rovněž vydali zvláštní auditní zprávy a přezkumy, 
které se zmiňovaly o společných podnicích (viz obrázek 2.9). 
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Obrázek 2.9 – Výsledky auditů z jiných nedávno zveřejněných publikací EÚD, které souvisejí se společnými podniky 
anebo výzkumem 

 
Zdroj: EÚD. 

Zvláštní přezkum EÚD č. 1/2021:
Prvotní příspěvek EU k reakci na onemocnění COVID-19 v 
oblasti veřejného zdraví

Zvláštní zpráva EÚD č. 19/2020:
Digitalizace evropského průmyslu: ambiciózní iniciativa, jejíž 
úspěch závisí na pokračujícím odhodlání EU, vlád a podniků ji 
naplnit

Zvláštní zpráva EÚD č. 2/2020: 
Nástroj pro malé a střední podniky v akci: účinný a inovační 
program čelící výzvám

Dne 11. března 2020 označila Světová zdravotnická organizace 
COVID-19 za pandemii. Smlouva o fungování Evropské unie 
svěřuje EU jen podpůrnou a koordinační úlohu v oblasti 
veřejného zdraví, za kterou nesou odpovědnost nadále 
především členské státy.

Přezkoumali jsme počáteční reakci EU na pandemii od 3. ledna 
do 30. června 2020 s důrazem na využívání rámce EU pro řešení 
přeshraničních zdravotních hrozeb, doplňující opatření EU přijatá 
na podporu dodávek zdravotnického ochranného vybavení a také 
podporu EU určenou na vývoj testů a očkovacích látek proti 
onemocnění COVID-19.

Komise napomáhala při výměně informací mezi členskými státy a 
podpořila opatření, jako je výzkum onemocnění COVID-19 a 
předběžné dohody o nákupu očkovacích látek. Společný podnik 
pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva (IMI) rovněž zveřejnil výzvu týkající se léčby a testování 
koronaviru. 

Poukázali jsme na některé výzvy, jimž EU čelí při podpoře reakce 
členských států na COVID-19, jako je vytvoření vhodného rámce 
pro přeshraniční zdravotní hrozby, pomoc při poskytování 
patřičných dodávek a podpora vývoje očkovacích látek.

Pro mnohé podniky v EU je pro to, aby si udržely 
konkurenceschopnost, nezbytná digitalizace, avšak nevyužívají 
plně vyspělých technologií k inovacím. 
V této souvislosti zahájila Komise v roce 2016 iniciativu 
Digitalizace evropského průmyslu, jejímž cílem je posílit 
konkurenceschopnost EU v oblasti digitálních technologií. 

Zkoumali jsme, do jaké míry se EU dařilo podporovat vnitrostátní 
strategie digitalizace průmyslu a centra pro digitální inovace a 
zda Komise a členské státy strategii pro digitalizaci evropského 
průmyslu účinně prováděly.

Zjistili jsme, že strategie Komise pro digitalizaci evropského 
průmyslu má dobrou koncepci a je členské státy ji podporují, ale 
chyběly informace o zamýšlených výsledcích, ukazatelích 
výsledků a cílech. Pro Komisi a členské státy je tak obtížnější lépe 
řídit své činnosti a mít co největší vliv a členské státy nebyly 
vybízeny k tomu, aby na iniciativu vyčlenily finanční prostředky 
z ESI fondů.

Doporučujeme, aby Komise spolu s členskými státy nabídla 
členským státům podporu při zjišťování jejich nedostatků ve 
financování a zlepšování monitorování a přijala další opatření 
k dosažení vhodné úrovně širokopásmového připojení.

Nástroj pro malé a střední podniky byl zřízen na základě 
rámcového programu pro výzkum Horizont 2020 a slouží k 
podpoře inovací v malých a středních podnicích. Jeho cílem je 
rozvinout a využívat potenciál malých a středních podniků 
zaplněním mezery ve financování vysoce rizikových projektů 
v raném stadiu a zvýšením obchodního využití výsledků výzkumu 
v soukromém sektoru. Je zaměřen na inovační malé a střední 
podniky v EU a 16 přidružených zemích. Nástroj, jehož rozpočet 
na období 2014–2020 činí 3 miliardy EUR, poskytuje granty 
společnostem s vysokým potenciálem.

Zkoumali jsme, zda se zaměřuje na správný typ malých a 
středních podniků, zda dosáhl širokého zeměpisného pokrytí, zda 
byl proces výběru účinný a zda Komise nástroj vhodně 
monitorovala.

Zjistili jsme, že nástroj pro malé a střední podniky tyto podniky 
účinně podporuje při rozvoji jejich inovačních projektů, 
identifikovali jsme však riziko, že z nástroje se budou financovat 
některé malé a střední podniky, které mohly financování nalézt 
na trhu, že účast v nástroji se mezi zeměmi zřetelně liší a že 
opětovné předkládání neúspěšných návrhů rostoucí měrou 
zatěžuje zdroje určené na řízení a hodnocení, aniž přináší 
přidanou hodnotu.

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

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

Podrobné informace o závěrech auditu, souvisejících 
doporučeních a odpověď kontrolovaného subjektu naleznete 
na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
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Odpověď společných podniků týkající se 
kapitoly 2 

2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, and 2.58 

Společné podniky berou tyto připomínky jednotně na vědomí. Chápeme, že tyto připomínky 
se týkají jednotlivých společných podniků a nepoukazují na průřezové otázky. Zachováváme 
obezřetnost a bereme na vědomí příslušné poznatky. 

2.18 

Podle názoru společných podniků takové riziko neexistuje, neboť pro věcné příspěvky na 
dodatečné činnosti (IKAA) zavedly specifický proces ověřování, jehož součástí je zajištění 
příspěvku dalších činností k dosahování cílů jednotlivých společných podniků, jakož i ověření 
vykazovaných hodnot nezávislými auditory v souladu s předpisy společných podniků. 

2.34 

Společný podnik BBI a společný podnik ECSEL se domnívají, že úplné zavedení 
elektronického zadávání zakázek není opodstatněné, a sice vzhledem k mimořádně nízkému 
počtu zadávacích řízení vysoké hodnoty a zvláštním právním požadavkům. Oba společné 
podniky mají v úmyslu jeho využití znovu zvážit, pokud to bude vzhledem k podmínkám 
v budoucnu opodstatněné. 
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Kapitola 3 

Prohlášení o věrohodnosti 

týkající se společných podniků EU 
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3.1. Informace, z nichž vychází 
prohlášení o věrohodnosti 

Východisko pro vyjádření výroků 

3.1.1. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) 
a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními 
standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito 
standardy je v naší zprávě podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora. 
V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro 
mezinárodní etické standardy účetních (kodex IESBA), a etickými požadavky platnými 
pro audit jsme nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z těchto 
požadavků a kodexu IESBA. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, 
nám poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku. 

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou 

3.1.2. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančních nařízení společných 
podniků je vedení společného podniku odpovědné za vypracování a prezentaci účetní 
závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a 
za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této 
odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž 
odpovědné za to, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní 
závěrce byly v souladu s regulačním rámcem orgánů, které je řídí. 

3.1.3. Při sestavování konsolidované účetní závěrky je vedení povinno posoudit, 
zda je společný podnik schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a 
popsat v účetní závěrce záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použít 
účetnictví založené na předpokladu nepřetržitého trvání subjektu, s výjimkou případu, 
kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit jeho činnost, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 

3.1.4. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního 
výkaznictví společných podniků. 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných 
operací 

3.1.5. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka 
společného podniku neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné 
operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému 
parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a 
legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota 
představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že případ významné (materiální) 
nesprávnosti nebo nesouladu bude při auditu vždy odhalen. Tyto případy se mohou 
vyskytnout v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují 
tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická 
rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky. 

3.1.6. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme příspěvky Komise a dalších partnerů a 
účastnických zemí a posuzujeme postupy společného podniku pro výběr případných 
jiných příjmů. 

3.1.7. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy výdaje 
vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie 
plateb (včetně plateb za pořízení majetku) kromě záloh v okamžiku, kdy jsou 
provedeny. Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné 
využití a společný podnik tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže 
roce nebo později. 

3.1.8. V souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:  

— identifikovat a vyhodnotit rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní 
závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať 
z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské 
unie, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit 
výroky. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost nebo 
nesoulad, k nimž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení 
významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu způsobených chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřního kontrolního systému. 
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— seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
vnitřní kontroly. 

— posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti vedení 
účetní jednotky uvedlo v účetní závěrce. 

— posoudit, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na předpokladu 
nepřetržitého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota související s událostmi nebo 
podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit schopnost společného 
podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností v naší zprávě upozornit na 
vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti v účetní závěrce, a 
pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší auditní zprávy. Nicméně budoucí události a podmínky mohou 
vést k tomu, že subjekt přestane nepřetržitě trvat. 

— vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 
vysvětlujících a popisných informací, a to, zda účetní závěrka věrně prezentuje 
podkladové operace a události. 

— získávat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích společných 
podniků, aby bylo možné vyjádřit výrok k účetním závěrkám a operacím, na nichž 
se tyto účetní závěrky zakládají. Zodpovídáme za řízení auditu, dohled nad ním a 
za jeho provedení. Výrok auditora je naší výhradní odpovědností. 

— v souladu s čl. 70 odst. 6 finančního nařízení EU19 vzít v úvahu auditní činnost 
nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetními závěrkami 
společných podniků. 

3.1.9. Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
významných nedostatků zjištěných ve vnitřních kontrolách. 

                                                      
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 193, 

30.7.2018, s. 1). 
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3.1.10. Ze záležitostí, o nichž jsme společné podniky informovali, vybíráme ty, 
které byly pro audit ročních účetních závěrek za běžné období nejvýznamnější, a které 
tudíž představují hlavní záležitosti auditu. Tyto záležitosti popisujeme v naší auditní 
zprávě, pokud právní předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže ve zcela 
výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě 
informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží 
nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 
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Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR) 

 

3.2. Společný podnik pro výzkum 
uspořádání letového provozu 
jednotného evropského nebe (SESAR) 

Úvod 

3.2.1. Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe (SESAR), který sídlí v Bruselu, byl založen v únoru 2007 na období 
osmi let20 (SESAR 1). V červnu 2014 změnila Rada původní zakládací nařízení a 
prodloužila dobu fungování společného podniku do 31. prosince 202421 (SESAR 2020). 

3.2.2. Společný podnik SESAR je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
pro rozvoj modernizovaného systému uspořádání letového provozu (ATM) v Evropě. 
Zakládajícími členy jsou Evropská unie (EU), zastoupená Komisí (GŘ MOVE), a Evropská 
organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol)22. Po vydání výzvy 
k vyjádření zájmu v roce 2015 se stalo členy společného podniku 19 veřejných a 
soukromých subjektů z odvětví letectví. Jsou mezi nimi výrobci letadel, výrobci 
pozemního a palubního vybavení, poskytovatelé letových navigačních služeb a 
poskytovatelé letištních služeb. 

                                                      
20 Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na 

vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) 
(Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1361/2008 (Úř. věst. L 352, 
31.12.2008, s. 12).  

21 Nařízení Rady (EU) č. 721/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové 
generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence 
společného podniku do roku 2024 (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 1). 

22 Eurocontrol je mezinárodní organizace, kterou vlastní 41 členských států. EU jí svěřila část 
svých kompetencí v souvislosti s nařízeními o jednotném evropském nebi, díky čemuž je 
Eurocontrol ústřední organizací pro koordinaci a plánování řízení letového provozu pro 
celou Evropu. Samotná EU je signatářem úmluvy o organizaci Eurocontrol a všechny členské 
státy EU jsou členy Eurocontrolu. 
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Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR) 

 

3.2.3. Tabulka 3.2.1 obsahuje základní údaje o společném podniku23. 

Tabulka 3.2.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 119,5 125,7 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 151,3 119,6 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 179,2 183,3 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 163,2 161,0 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 38 40 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, 
které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané 
příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.2.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.2.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
23 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR) 

 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok  
3.2.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy24 a zprávy 
o plnění rozpočtu25 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.2.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
24 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

25 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR) 

 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.2.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.2.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.2.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu sedmého rámcového programu  

3.2.11. Program SESAR 1 byl formálně uzavřen v roce 2016 a poslední opravné 
platby příjemcům za přeplatky peněžních příspěvků, které byly obdrženy v souvislosti 
s projekty sedmého rámcového programu, proběhly v roce 2020.  

3.2.12. Tabulka 3.2.2 uvádí přehled příspěvků členů na SESAR 1 ke konci roku 
2020. 
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Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského 
nebe (SESAR) 

 

Tabulka 3.2.2 – Příspěvky členů na program SESAR 1 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.2.13. Tabulka 3.3.2 uvádí přehled příspěvků členů na SESAR 2020 ke konci roku 
2020. 

Tabulka 3.2.3 – Příspěvky členů na program SESAR 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.2.14. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 na projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky byla 87,1 % a míra plnění 
prostředků na platby 81,9 %. 

3.2.15. V lednu 2020 společný podnik získal od GŘ MOVE dodatečných 6 milionů 
EUR z Nástroje pro propojení Evropy (CFF) v rámci dohody o přiznání příspěvku týkající 
se systému U-space. Společný podnik však tyto prostředky nezaznamenal do rozpočtu 
na rok 2020 prostřednictvím opravného rozpočtu, ani je nezohlednil při plánování 
potřeb v rozpočtové položce 3700. Z celkového konečného disponibilního rozpočtu na 
platby pro rozpočtovou položku 3700 ve výši 36,8 milionu EUR tedy na konci roku 2020 
vyčerpal pouze 21,2 milionu EUR (58 %). 

Členové Činnosti SP Další činnosti 
(1)

Celkem Peněžní 
příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ MOVE) 700,0 – 700,0 610,2 0,0 0,0 – 610,2
Eurocontrol 700,0 – 700,0 133,0 422,9 0,0 – 555,9
Členové ze soukromého 
sektoru 584,3 – 584,3 23,7 512,6 0,0 – 536,3

Celkem 1 984,3 – 1 984,3 766,9 935,5 0,0 – 1 702,4

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ MOVE) 585,0 – 585,0 441,6 0,0 0,0 – 441,6
Eurocontrol 500,0 – 500,0 14,9 186,3 51,4 – 252,6
Členové ze soukromého 
sektoru 500,0 – 500,0 6,6 150,5 41,8 – 198,9

Celkem 1 585,0 – 1 585,0 463,1 336,8 93,2 – 893,1

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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nebe (SESAR) 

 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.2.16. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 
společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.2.17. U plateb programu Horizont 2020 odpovídá za audity ex post společný 
auditní útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, které byly ke konci roku 2020 
k dispozici, vykázal společný podnik u projektů programu Horizont 2020 (zúčtování a 
konečné platby)26 reprezentativní míru chyb ve výši 3,46 % a míru zbytkových chyb ve 
výši 1,00 %. Komise ve svém návrhu nařízení programu Horizont 202027 uvedla, že „u 
výdajů na výzkum v rámci programu Horizont 2020 je riziko chyby v rozmezí 2–5 % 
ročně realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady kontrol, zjednodušení navržená 
ke snížení složitosti pravidel a související přirozené riziko spojené s náhradou nákladů 
výzkumného projektu. Konečným cílem je dosáhnout při uzavření programů (po 
zohlednění finančního dopadu všech auditů, nápravných opatření a zpětného získání) 
míry zbytkových chyb, která se bude co nejvíce blížit 2 %.“ 

3.2.18. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post28. 
Z těchto podrobných auditů vyplynulo, že u příjemců společného podniku ve vzorku 
nejsou žádné chyby nebo kontrolní nedostatky, které je třeba hlásit. 

                                                      
26 Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku SESAR za rok 2020, bod 2.7.4. 

27 COM(2011) 809 final. 

28 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.2.19. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Stav nápravného 
opatření (dokončeno / 

probíhá / zatím 
neprovedeno / není 

relevantní) 

2018 
Ke konci roku 2018 ve fázi uzavírání programu SESAR 1 společný podnik stále vykazoval otevřené 
závazky ve výši 61,4 milionu EUR. Jelikož program byl uzavřen na konci roku 2016 a poslední grantová 
platba proběhla na konci roku 2017, zdroje přidělené společnému podniku nebudou plně využity. 

Není relevantní  

2019 

Na konci roku 2019 činil přeplatek peněžních příspěvků na program SESAR 1 celkem 30,7 milionu EUR. 
Podle účetních informací společného podniku je nutno tuto částku vyplatit příslušným členům 
společného podniku takto: 23,8 milionu EUR Komisi, 4,8 milionu EUR Eurocontrolu a 2,1 milionu EUR 
odvětvovým členům. Pokud se nenajde pragmatické řešení předčasné úhrady těchto prostředků, 
zůstanou na účtu společného podniku, aniž by byly využity na výzkumné projekty, což je v rozporu se 
zásadou řádného finančního řízení. 

Dokončeno 

2019 

Společný podnik je povinen zavést nový rámec vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách 
vnitřní kontroly. Ke konci roku 2019 společný podnik již dokončil rozdílovou analýzu na základě 
stávajícího systému vnitřní kontroly a definoval ukazatele (tzv. „prostředky“) pro většinu nových zásad 
vnitřní kontroly a související charakteristiky. Většina těchto ukazatelů se však týkala existence kontrolní 
činnosti spíše než její účinnosti. Společný podnik musí i nadále rozvíjet relevantní ukazatele klíčových 
kontrol, aby mohl posuzovat účinnost svých kontrolních činností a odhalovat jejich nedostatky. 

Dokončeno 
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Odpověď společného podniku 
3.2.15 

Společný podnik SESAR s připomínkou souhlasí, chtěl by však zdůraznit, že účelově 
vázané příjmy, které uvádí Evropský účetní dvůr, byly použity výhradně k financování 
souvisejících úkolů svěřených společnému podniku Evropskou komisí, jak je uvedeno 
v pověřovací dohodě týkající se prostoru U-Space s referenčním číslem 
MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010 (podepsané dne 13. prosince 2017). 

Společný podnik SESAR každoročně podává zprávy o činnostech, které byly provedeny 
za účelem provádění pověřovací dohody týkající se systému U-Space, jak je stanoveno 
v čl. 21 odst. 1 výše uvedené pověřovací dohody. Evropské komisi a Evropskému 
parlamentu je každoročně předkládána zpráva o provádění, která je důsledně 
monitorována za pomoci samostatných a specifických tabulek peněžních toků. 
Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti společného podniku SESAR navíc obsahuje 
zvláštní kapitolu věnovanou provádění činností v rámci systému U-Space. 
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3.3. Společný podnik Clean Sky (Clean 
Sky) 

Úvod 

3.3.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti 
letectví (společný podnik Clean Sky), který sídlí v Bruselu, byl založen v prosinci 2007 
jako součást sedmého rámcového programu (7. RP) na období deseti let29 (Clean 
Sky 1). Dne 6. května 2014 Rada prodloužila dobu fungování společného podniku do 
31. prosince 202430 (Clean Sky 2). 

3.3.2. Společný podnik Clean Sky je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti leteckého výzkumu a inovací. Podle nového nařízení jsou členy společného 
podniku Evropská unie (EU), zastoupená Komisí (GŘ DTR), a členové ze soukromého 
sektoru, mezi něž patří vedoucí odvětvoví partneři a přidružení členové z oblasti 
integrovaných technologických demonstrátorů (ITD), demonstračních platforem pro 
inovativní letadla (IADP) a průřezových činností. Kromě toho společný podnik 
spolupracuje s odvětvovými „klíčovými partnery“ vybranými na základě otevřených a 
soutěžních výzev31. Tito partneři byli podle zakládacího nařízení Clean Sky 2 
klasifikováni jako členové ze soukromého sektoru. 

                                                      
29 Nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku 

Clean Sky (Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1). 

30 Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean 
Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77). 

31 V roce 2008 se 16 vedoucích subjektů a 66 přidružených subjektů podílelo na první fázi 
společného podniku Clean Sky (program Clean Sky 1). V souladu s čl. 4 odst. 6 stanov 
v příloze k nařízení Rady (EU) č. 558/2014 si přidružení členové v programu Clean Sky 1 
ponechávají svůj status do ukončení svých výzkumných činností, ale nejpozději do 
31. prosince 2017. V roce 2017, po dokončení čtvrté výzvy na výběr klíčových partnerů 
zahájené v roce 2016, společný podnik ukončil výběr členů a přidružených subjektů, na 
jehož základě je do programu Clean Sky 2 zapojeno 230 právních subjektů. Je mezi nimi 16 
vedoucích subjektů se svými přidruženými subjekty a propojenými třetími stranami a 
vybraní klíčoví partneři spolu se svými přidruženými subjekty a propojenými třetími 
stranami. 
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3.3.3. Tabulka 3.3.1 obsahuje základní údaje o společném podniku32. 

Tabulka 3.3.1 – Základní údaje o společném podniku  

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 315,6 327,8 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 315,7 294,9 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 356,6 341,4 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 346,7 305,8 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 43 42 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, 
které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané 
příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.3.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.3.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
32 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.cleansky.eu. 

http://www.cleansky.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.3.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy33 a zprávy 
o plnění rozpočtu34 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.3.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
33 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

34 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.3.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.3.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.3.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu sedmého rámcového programu 

3.3.11. Tabulka 3.3.2 uvádí přehled příspěvků členů na Clean Sky 1 ke konci roku 
2020. V roce 2020 nedošlo v příspěvcích členů na sedmý rámcový program k žádné 
změně. 

Tabulka 3.3.2 – Příspěvky členů na Clean Sky 1 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené věcné 

příspěvky

Věcné příspěvky na 
další činnosti Celkem

EU (GŘ RTD) 800,0 – 800,0 800,0 0,0 0,0 – 800,0
Členové ze soukromého 
sektoru 600,0 – 600,0 14,9 593,0 0,0 – 607,9

Celkem 1 400,0 – 1 400,0 814,9 593,0 0,0 – 1 407,9

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD. 

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních 

rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.3.12. Tabulka 3.3.3 uvádí přehled příspěvků členů na Clean Sky 2 ke konci roku 
2020. 

Tabulka 3.3.3 – Příspěvky členů na Clean Sky 2 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.3.13. Pokud jde o rozpočet společného podniku na platby v roce 2020, který byl 
k dispozici pro projekty programu Horizont 2020, pandemie COVID-19 vedla ke 
zpomalení plateb v souvislosti s grantovými dohodami uzavřenými s partnery a také 
k nedostatečnému plnění grantových dohod se členy z období 2018–2019. Ve druhém 
případě to vedlo ke zpětnému získání značných přeplatků předběžného financování, 
což v roce 2020 zvýšilo prostředky na operační platby (interní účelově vázané příjmy) 
na 22,6 milionu EUR. Tato situace nepříznivě ovlivnila míru plnění rozpočtu na operační 
platby, která na konci roku 2020 činila 82,6 % (2019: 97,2 %). Společný podnik nakonec 
v rozporu se svými finančními pravidly plně nevyčerpal prostředky z předchozích let ve 
výši 13,3 milionu a před použitím prostředků na platby na daný rok tuto částku znovu 
zaúčtoval do provozního rozpočtu na rok 2020. 

3.3.14. Společný podnik více než zdvojnásobil rozpočet plateb určený na výdaje 
na infrastrukturu a komunikaci (které tvoří přibližně 1,5 % jeho celkového 
disponibilního rozpočtu na platby) na rozpočtový rok 2020. Toto zdvojnásobení spolu 
s dopadem pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikaci, akce a další 
externí služby vedlo k nízké míře plnění rozpočtu, která na konci roku 2020 činila 
42,7 % (2019: 98,7 %). 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.3.15. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a nepotvrzené 
věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 451,0 – – – 1 451,0
Členové ze soukromého 
sektoru 1 228,5 965,3 2 193,8 23,1 581,3 136,3 1 144,2 1 884,9

Celkem 2 983,5 965,3 3 948,8 1 474,1 581,3 136,3 1 144,2 3 335,9

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních 

rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.3.16. U plateb programu Horizont 2020 odpovídá za audity ex post společný 
auditní útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, které byly k dispozici ke 
konci roku 2020, vykázal společný podnik u projektů programu Horizont 2020 
reprezentativní míru chyb ve výši 1,60 % a míru zbytkových chyb ve výši 0,91 % 
(zúčtování a konečné platby)35. Komise ve svém návrhu nařízení programu Horizont 
202036 uvedla, že „u výdajů na výzkum v rámci programu Horizont 2020 je riziko chyby 
v rozmezí 2–5 % ročně realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady kontrol, 
zjednodušení navržená ke snížení složitosti pravidel a související přirozené riziko 
spojené s náhradou nákladů výzkumného projektu. Konečným cílem je dosáhnout při 
uzavření programů (po zohlednění finančního dopadu všech auditů, nápravných 
opatření a zpětného získání) míry zbytkových chyb, která se bude co nejvíce blížit 2 %.“ 

3.3.17. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post37. Tyto 
podrobné audity odhalily v jednom případě chybu v hodnotě převyšující 1 % 
kontrolovaných nákladů v rámci vykázaných osobních nákladů. Příjemce v tomto 
případě plně nedodržel strop stanovený pro maximální počet hodin, které mohou na 
projektu odpracovat zaměstnanci, kteří se věnují výhradně tomuto projektu, bez 
zaznamenávání odpracovaného času. 

Jiné skutečnosti 

3.3.18. Přestože počet statutárních zaměstnanců společného podniku od roku 
2017 do roku 2020 zůstal neměnný na čísle 42, ve stejném období společný podnik 
výrazně zvýšil využívání dočasných zaměstnanců ze tří na deset ekvivalentů plného 
pracovního úvazku (FTE), tj. z 8 % na 24 % statutárních zaměstnanců společného 
podniku. Úkoly vykonávané dočasnými zaměstnanci však nemají jednorázovou nebo 
dočasnou povahu a nejsou důsledkem mimořádného nárůstu pracovní zátěže nebo 

                                                      
35 Předběžná výroční zpráva o činnosti společného podniku Clean Sky za rok 2020, s. 97. 

36 COM(2011) 809 final. 

37 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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výkonu jednorázové činnosti, ale jsou trvalého charakteru (např. asistent právní služby, 
administrativní podpora, asistent v oblasti komunikace a asistent projektového 
pracovníka). Společný podnik tak vytváří v podstatě stálá pracovní místa nad rámec 
těch, která jsou uvedena v jeho plánech pracovních míst. Svědčí to o tom, že počet 
jeho statutárních zaměstnanců není na provádění jeho programu v oblasti výzkumu a 
inovací a souvisejících pracovních plánů dostatečný. Tento stav přináší značná rizika 
v souvislosti se zachováním klíčových kompetencí, nejasným vyvozováním 
odpovědnosti, možnými soudními spory a nízkou efektivností zaměstnanců, která by 
mohla ovlivnit celkovou výkonnost společného podniku. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.3.19. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

V rámci kontrol operačních plateb jsme provedli audit náhodně vybraného vzorku plateb 
z programu Horizont 2020 provedených v roce 2019 na úrovni konečných příjemců s cílem 
potvrdit míry chyb stanovené na základě auditů ex post. Tyto podrobné audity odhalily 
systémové chyby týkající se vykázaných osobních nákladů. K hlavním chybám patřilo 
používání individuálně odpracovaných hodin, což je zakázáno, pokud jsou výkazy nákladů 
založeny na měsíčních hodinových sazbách, a používání jednotkových nákladů, včetně 
odhadovaných prvků, které se výrazně odchylovaly od skutečných jednotkových sazeb. 
Výsledky vypovídají o zvýšeném riziku vzniku chyb z důvodu vysokého počtu členů ze 
soukromého sektoru a přidružených subjektů, které se podílejí na realizací projektů 
společného podniku v rámci programu Horizont 2020. 

Dokončeno 
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Odpověď společného podniku 
3.3.13 

Na začátku roku 2020 disponoval společný podnik Clean Sky2 pouze prostředky na 
platby ze zdrojů C1. V rámci prvního opravného rozpočtu na daný rok byly nevyužité 
prostředky v květnu 2020 znovu aktivovány jako prostředky C2. Nástroj Evropské 
komise pro řízení grantů však nepodporoval přednostní použití prostředků C2 bez 
manuálního zásahu u každé platby. Proto byly nejprve využity prostředky C1. 

Společný podnik Clean Sky 2 plánoval v posledních měsících roku 2020 použít 
prostředky C2 na platby dodatečného předběžného financování v rámci grantových 
dohod uzavřených se členy na období 2020–2021. Některé z těchto plateb však musely 
být odloženy na začátek roku 2021. Společný podnik zavede dodatečná monitorovací 
opatření s cílem zajistit, aby byly znovu aktivované finanční prostředky využity jako 
první. 

3.3.18 

Společný podnik Clean Sky 2 byl s ohledem na rostoucí počet úkolů a navýšení pracovní 
zátěže v posledních letech nucen neustále zvyšovat využívání dočasných zaměstnanců, 
a to kvůli omezením neflexibilního plánu pracovních míst. Očekává se, že tento 
vzestupný trend bude pokračovat, neboť společný podnik v současné době vstupuje do 
fáze, během níž budou souběžně probíhat dva programy - Clean Sky 2 a nový program 
pro čisté letectví. To povede k ještě většímu objemu práce. Kromě úsilí o zvýšení 
efektivity zaměstnanců je využívání dočasných zaměstnanců jedinou možností, jak 
zvládnout rostoucí pracovní zátěž. 

Společný podnik Clean Sky 2 zavedl zmírňující opatření (jako jsou vhodné mechanismy 
dohledu, omezení úkolů pro dočasné zaměstnance na vedlejší úkoly a zajištění vhodné 
odborné přípravy a podpory mentorů). Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska 
však není tato situace optimální. Řešením by bylo poskytnout společnému podniku 
větší flexibilitu, pokud jde o počet míst smluvních zaměstnanců v plánu pracovních 
míst. 
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3.4. Společný podnik pro provádění 
společné technologické iniciativy pro 
inovativní léčiva (IMI) 

Úvod 

3.4.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro 
inovativní léčiva (IMI), který sídlí v Bruselu, byl založen v prosinci 200738 na období 
deseti let (IMI 1). Rada v květnu 2014 schválila nové zakládací nařízení a prodloužila 
dobu fungování společného podniku do 31. prosince 202439 (IMI 2). 

3.4.2. Společný podnik IMI je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti výzkumu a inovací ve zdravotnictví. Zakládajícími členy společného podniku 
jsou Evropská unie, zastoupená Komisí (GŘ RTD), a farmaceutický průmysl, zastoupený 
Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). 

                                                      
38 Nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro 

provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (Úř. věst. L 30, 4.2.2008, 
s. 38). 

39 Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku 
iniciativa pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54). 
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3.4.3. Tabulka 3.4.1 obsahuje základní údaje o společném podniku40. 

Tabulka 3.4.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 233,8 200,1 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 260,5 134,1 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 241,6 231,3 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 276,5 261,4 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 53 53 

(1) Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, 
které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané 
příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.4.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.4.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
40 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.imi.europa.eu.  

https://www.imi.europa.eu./
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.4.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy41 a zprávy 
o plnění rozpočtu42 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.4.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
41 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

42 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.4.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.4.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.4.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu sedmého rámcového programu 

3.4.11. Tabulka 3.4.2 uvádí přehled příspěvků členů na IMI 1 ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.4.2 – Příspěvky členů na IMI 1 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.4.12. Částka, kterou společný podnik vyčlenil na uzavřené grantové dohody 
v rámci sedmého rámcového programu, činila na konci roku 2020 za celý program 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené věcné 

příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 1 000,0 – 1 000,0 931,1 0,0 0,0 – 931,1
Členové ze soukromého 
sektoru 1 000,0 – 1 000,0 21,9 737,6 42,2 – 801,7

Celkem 2 000,0 – 2 000,0 953,0 737,6 42,2 – 1 732,8

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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965,7 milionu EUR, z toho 94,5 milionu EUR (10 %) bude ještě třeba vyplatit 
v nadcházejících letech. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro 
projekty sedmého rámcového programu, míra plnění prostředků na platby dosahovala 
96 %. 

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.4.13. Tabulka 3.4.3 uvádí přehled příspěvků členů na IMI 2 ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.4.3 – Příspěvky členů na IMI 2 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.4.14. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky byla 100 % a míra plnění 
prostředků na platby 99,7 %. 

3.4.15. Správní rozpočet společného podniku je spravován jako oddělený 
rozpočet a nevyužité prostředky na platby z předchozích let by se měly opětovně 
uvolňovat, pouze pokud prostředky na platby v daném roce nestačí pokrýt smluvní 
závazky daného roku. Společný podnik opětovně uvolňuje nevyužité prostředky na 
platby z předchozích let v rozsahu otevřených správních závazků, v důsledku čehož 
dochází ke kumulaci nevyužitých prostředků na platby. Tento postup vedl k nízké míře 
plnění správního rozpočtu společného podniku (v němž výdaje na infrastrukturu 
v hlavě 2 představovaly přibližně 3 % celkového dostupného rozpočtu na platby 
společného podniku v roce 2020), která na konci roku 2020 činila 51 % a kterou 
negativně ovlivnil také dopad pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT, 
komunikaci, služební cesty, schůze, akce a další služby.  

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené věcné 

příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 1 638,0 – 1 638,0 643,2 0,0 0,0 – 643,2
EFPIA 1 425,0 – 1 425,0 20,7 317,2 207,7 – 545,6
Přidružení partneři 213,0 – 213,0 7,1 35,0 55,3 – 97,4
Celkem 3 276,0 – 3 276,0 671,0 352,2 263,0 – 1 286,2

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.4.16. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2018 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 
společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.4.17. U průběžných a konečných plateb ze sedmého rámcového programu 
provádí audity ex post v prostorách příjemců, zatímco v případě výkazů nákladů na 
projekty programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní 
útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, které byly ke konci roku 2020 
k dispozici, vykázal společný podnik u projektů sedmého rámcového programu43 
reprezentativní míru chyb ve výši 2,16 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,14 % a 
u projektů programu Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby)44 reprezentativní 
míru chyb ve výši 1,13 % a míru zbytkových chyb ve výši 0,74 %. Komise ve svém 
návrhu nařízení programu Horizont 202045 uvedla, že „u výdajů na výzkum v rámci 
programu Horizont 2020 je riziko chyby v rozmezí 2–5 % ročně realistickým cílem, 
vezmou-li se v úvahu náklady kontrol, zjednodušení navržená ke snížení složitosti 
pravidel a související přirozené riziko spojené s náhradou nákladů výzkumného 
projektu. Konečným cílem je dosáhnout při uzavření programů (po zohlednění 
finančního dopadu všech auditů, nápravných opatření a zpětného získání) míry 
zbytkových chyb, která se bude co nejvíce blížit 2 %.“ 

3.4.18. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post46. Tyto 
podrobné audity odhalily v jednom případě chybu v hodnotě převyšující 1 % 
kontrolovaných nákladů v rámci vykázaných přímých nákladů. Příjemce nesprávně 
vykázal jako jiné přímé náklady několik položek nepřímých nákladů, které nelze přímo 

                                                      
43 Výroční zpráva o činnosti společného podniku IMI 2 za rok 2020, bod 2.5.2. 

44 Výroční zpráva o činnosti společného podniku IMI 2 za rok 2019, bod 2.5.2. 

45 COM(2011) 809 final. 

46 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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přiřadit projektu. Na tyto nepřímé náklady se však vztahuje paušální sazba ve výši 25 % 
částky přímých nákladů. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.4.19. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Poté, co společný podnik IMI zavedl řadu nápravných opatření, výrazně v roce 2019 zlepšil 
plánování a monitorování potřebných nových prostředků na platby. Společný podnik však 
musel kvůli omezení témat pro výzvy k podávání návrhů v ročním pracovním programu na 
rok 2019 vrátit do rozpočtu EU 139,1 milionu EUR prostředků na závazky roku 2019. Jelikož 
se následně snížila potřeba odborníků na hodnocení, využil společný podnik z rozpočtu 
roku 2019 ve výši 5,8 milionu EUR určeného na výdaje na infrastrukturu (hlava 2 rozpočtu) 
pouze 2,8 milionu EUR (tj. 49 %). 

Není relevantní 



95 

Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva 
(IMI) 

 

Odpověď společného podniku 
3.4.15 

Podle standardního ročního rozpočtového procesu Evropské komise, kterým se 
společný podnik IMI 2 řídí, bylo plánování rozpočtu na rok 2020 dokončeno již v roce 
2018. Vzhledem k rigidnímu plánování rozpočtu a mechanismu jeho oprav nebylo 
možné učinit odpovídající změny, které by odrážely rychle se měnící a nejistou krizovou 
situaci vyvolanou celosvětovou pandemií. Dopady pandemie a práce na dálku se 
v plnění správního rozpočtu společného podniku IMI 2 projevily na konci roku 2020, 
avšak tento nejistý vývoj nebylo možné zohlednit prostým snížením rozpočtu uprostřed 
roku. 

Na konci roku 2019 dosahovaly nevyužité prostředky na správní platby výše 4 milionů EUR, 
zatímco znovuaktivované prostředky na platby v rámci C2 byly v roce 2020 sníženy na 
2,1 milionu EUR, přičemž byly nezbytně nutné na pokrytí prostředků na závazky přenesené 
ke konečnému datu plnění na konci roku 2020. 

Nízká míra plnění rozpočtu v rámci rozpočtové hlavy 2 (Výdaje na infrastrukturu) C1 
byla způsobena zejména dopadem pandemie COVID-19 na plánovaná zasedání vedení 
a plánované projektové schůze, externí akce a vnější komunikaci, jakož i nižšími 
náklady na odborníky na hodnocení s ohledem na jejich práci na dálku. Dalším 
příkladem zásadního dopadu pandemie na plnění správního rozpočtu je fórum 
zúčastněných subjektů společného podniku IMI, což je akce, které se dříve účastnilo 
v místě jejího fyzického konání přibližně 400 osob. V roce 2020 musela být pořádána 
on-line a ačkoli se na ni zaregistrovalo 954 osob, byla využita jen malá část původně 
plánovaného rozpočtu. 

V roce 2021 plánuje společný podnik IMI 2 přenést nižší objem prostředků na správní 
platby, než je objem prostředků na závazky přenesených do roku 2021 v rámci hlavy 2. 
Uhrazení rozdílu je plánováno z rozpočtu na letošní rok (prostředky C1). 
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3.5. Společný podnik pro palivové 
články a vodík (FCH) 

Úvod 

3.5.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro 
palivové články a vodík (společný podnik FCH), který sídlí v Bruselu, byl založen 
v květnu 2008 na období do 31. prosince 201747 (FCH 1). V květnu 2014 Rada 
prodloužila dobu jeho fungování do 31. prosince 202448 (FCH 2). 

3.5.2. Společný podnik FCH je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti výzkumu a inovací technologií pro palivové články a vodík. Zakládajícími členy 
společného podniku jsou Evropská unie (EU), zastoupená Evropskou komisí, odvětvové 
uskupení (Hydrogen Europe) a výzkumné uskupení (Hydrogen Europe Research). 

                                                      
47 Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro 

palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1) ve znění nařízení Rady (EU) 
č. 1183/2011 (Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 3). 

48 Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro 
palivové články a vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108). 
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3.5.3. Tabulka 3.5.1 obsahuje základní údaje o společném podniku49. 

Tabulka 3.5.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 85,4 104,2 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 86,3 87,1 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 103,8 113,9 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 104,2 91,7 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 29 28 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které 
společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a 
prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.5.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.5.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
49 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.fch.europa.eu. 

http://www.fch.europa.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.5.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy50 a zprávy 
o plnění rozpočtu51 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.5.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
50 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

51 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.5.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.5.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.5.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu sedmého rámcového programu 

3.5.11. Tabulka 3.5.2 uvádí přehled příspěvků členů na FCH 1 ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.5.2 – Příspěvky členů na FCH 1 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik.  

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 470,0 – 470,0 407,0 19,1 0,0 – 426,1

Členové ze 
soukromého sektoru 470,0 – 470,0 17,9 440,4 0,0 – 458,3

Celkem 940,0 – 940,0 424,9 459,5 0,0 – 884,4

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních 

rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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3.5.12. Částka, kterou společný podnik vyčlenil na uzavřené grantové dohody 
v rámci sedmého rámcového programu, činila na konci roku 2020 za celý program 
428,5 milionu EUR, z toho přibližně 7,1 milionu EUR (2 %) bude ještě třeba vyplatit 
v nadcházejících letech. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro 
projekty sedmého rámcového programu, míra plnění prostředků na platby dosahovala 
89 %.  

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.5.13. Tabulka 3.5.3 uvádí přehled příspěvků členů na FCH 2 ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.5.3 – Příspěvky členů na FCH 2 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.5.14. Nízká míra potvrzených věcných příspěvků odvětvových členů na provozní 
činnosti ve výši 11,9 milionu EUR je způsobena tím, že společný podnik příspěvky 
osvědčuje v rámci programu Horizont 2020 v pozdější fázi, když se provádí konečná 
platba na projekty a vydává osvědčení o finančním výkazu. 

3.5.15. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky a na platby byla 97 %. 

3.5.16. Správní rozpočet společného podniku je spravován jako oddělený 
rozpočet a nevyužité prostředky na platby z předchozích let by se měly opětovně 
uvolňovat, pouze pokud prostředky na platby v daném roce nestačí pokrýt smluvní 
závazky daného roku. Společný podnik opětovně uvolňuje nevyužité prostředky na 
platby z předchozích let v rozsahu otevřených správních závazků, v důsledku čehož 
dochází ke kumulaci nevyužitých prostředků na platby. Tento postup vedl k nízké míře 
plnění správního rozpočtu společného podniku (v němž výdaje na infrastrukturu a 
komunikace v hlavě 2 představovaly přibližně 3 % celkového dostupného rozpočtu na 
platby společného podniku), která na konci roku 2020 činila 56 % a kterou negativně 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 665,0 0,0 665,0 498,6 0,0 0,0 0,0 498,6
Členové ze soukromého 
sektoru

95,0 285,0 380,0 8,7 11,9 35,0 1 095,0 1 150,6

Celkem 760,0 285,0 1 045,0 507,3 11,9 35,0 1 095,0 1 649,2

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních 

rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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ovlivnil také dopad pandemie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikaci, 
služební cesty, schůze, akce a další služby. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.5.17. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2019 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 
společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.5.18. U průběžných a konečných plateb ze sedmého rámcového programu 
provádí společný podnik audity ex post u příjemců, zatímco v případě výkazů nákladů 
na projekty programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní 
útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, které byly ke konci roku 2020 
k dispozici, vykázal společný podnik u projektů sedmého rámcového programu52 
reprezentativní míru chyb ve výši 1,97 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,01 % a 
u projektů programu Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby)53 reprezentativní 
míru chyb ve výši 2,16 % a míru zbytkových chyb ve výši 1,34 %. Komise ve svém 
návrhu nařízení programu Horizont 202054 uvedla, že „u výdajů na výzkum v rámci 
programu Horizont 2020 je riziko chyby v rozmezí 2–5 % ročně realistickým cílem, 
vezmou-li se v úvahu náklady kontrol, zjednodušení navržená ke snížení složitosti 
pravidel a související přirozené riziko spojené s náhradou nákladů výzkumného 
projektu. Konečným cílem je dosáhnout při uzavření programů (po zohlednění 
finančního dopadu všech auditů, nápravných opatření a zpětného získání) míry 
zbytkových chyb, která se bude co nejvíce blížit 2 %.“ 

3.5.19. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post55. Audit 
odhalil v jednom případě chybu v hodnotě převyšující 1 % kontrolovaných nákladů, 
                                                      
52 Výroční zpráva o činnosti společného podniku FCH 2 za rok 2020, bod 4.3. 

53 Výroční zpráva o činnosti společného podniku FCH 2 za rok 2020, bod 4.3. 

54 COM(2011) 809 final. 

55 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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způsobenou použitím nesprávného směnného kurzu pro přepočet vykázaných nákladů 
na eura. 

Připomínky k zadávacím řízením 

3.5.20. V dubnu 2020 společný podnik zahájil otevřené zadávací řízení na 
rámcovou zakázku týkající se provádění třetí fáze projektu na vývoj certifikačního 
systému H2, aby byl zajištěn soulad s revidovanou směrnicí o obnovitelných zdrojích 
energie (RED II)56. Přestože konsorcium, které realizovalo první dvě fáze projektu, bylo 
v pozici subjektu se znalostní výhodou, společný podnik vypsal na realizaci třetí fáze 
projektu otevřené zadávací řízení. Jediným uchazečem, který se ho zúčastnil, bylo 
následně konsorcium se stejným koordinátorem, který již realizoval předchozí dvě fáze 
projektu, a předložilo finanční nabídku, která se blížila maximální odhadované hodnotě 
zakázky stanovené v zadávací dokumentaci. 

3.5.21. Vzhledem k využití otevřeného zadávacího řízení v situaci, kdy jeden 
subjekt má znalostní výhodu, nebylo možné plně doložit, že bylo dosaženo nejlepšího 
poměru mezi cenou a kvalitou. V zájmu lepší konkurence a lepšího odhadu cen by 
společný podnik měl provádět předběžný tržní průzkum cen a oslovit více společností 
působících na trhu s vodíkem.  

Připomínky k dočasným zaměstnancům  

3.5.22. Společný podnik po dobu přibližně 2,5 roku zachoval pozici pro „řízení 
znalostí“ a související pracovní úkoly setrvale přiděloval dočasným zaměstnancům, 
protože správní rada FCH žádala o posílení role řízení znalostí. Podle rámcové smlouvy 
Komise o dočasných službách je však využití dočasných zaměstnanců omezeno na 
kancelářské práce jednorázové nebo dočasné povahy, které vyplývají z mimořádného 
nárůstu pracovní zátěže a/nebo výkonu jednorázové činnosti, nebo na obsazení 
volného pracovního místa až do přijetí stálého zaměstnance. Postup společného 
podniku je v rozporu s touto zásadou a ve skutečnosti vytváří stálé pracovní místo 
navíc vedle těch, která jsou uvedena v jeho plánech pracovních míst. 

                                                      
56 Směrnice (EU) 2018/2001 (přepracovaná) o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Odpověď společného podniku 
3.5.16 

Správní rozpočet vykazoval v předchozích čtyřech letech trvale vysokou míru plnění 
(mezi 75 a 80 %). V roce 2020 však byla situace odlišná kvůli významnému dopadu 
pandemie COVID-19 na správní činnosti. Zrušení plánovaných činností v hodnotě až 
13 % prostředků hlavy 2 (prostředků na platby) nemohlo být před koncem roku v plné 
míře známo. 

3.5.21 

Za účelem dosažení nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou provedl společný podnik 
FCH interní průzkum trhu, který spojil s využitím historických finančních údajů 
(pocházejících z předchozích grantů a smluv), aby tak stanovil odpovídající hodnotu 
zakázky. V budoucnu bude společný podnik FCH doplňovat interní průzkum 
o podrobnější externí průzkum trhu s cílem zjistit co nejpřesnější tržní cenu zakázky. 

3.5.22 

Společný podnik FCH by rád zdůraznil, že dočasní zaměstnanci byli zapotřebí k tomu, 
aby bylo možné v letech 2015 až 2020 čelit fluktuaci na pozici pracovníka pro řízení 
znalostí. To částečně vysvětluje nutnost využít dočasné zaměstnance k zajištění 
kontinuity poskytování této služby během období, kdy bylo uvedené pracovní místo 
neobsazeno, konkrétně v letech 2018 a 2020.  

Navíc s ohledem na zvláštní požadavek správní rady společného podniku FCH z roku 
2017, který zdůraznil zásadní úlohu řízení znalostí a potřebu rozvinutějších analýz, by 
související nárůst pracovní zátěže mohl společný podnik FCH pokrýt pouze s využitím 
dočasných zaměstnanců. 
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3.6. Společný podnik pro provádění 
společné technologické iniciativy pro 
elektronické součásti a systémy pro 
vedoucí postavení Evropy (ECSEL) 

Úvod 

3.6.1. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro 
elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL), 
který sídlí v Bruselu, byl založen v květnu 201457 na období do 31. prosince 2024. 
Společný podnik ECSEL nahradil společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS, 
jejichž činnost byla ukončena 26. června 2014, a stal se jejich nástupcem. Svou 
samostatnou činnost zahájil dne 27. června 2014. 

3.6.2. Společný podnik ECSEL je partnerství veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti výzkumu nanoelektroniky a vestavěných počítačových systémů. Členy 
společného podniku jsou Evropská unie (EU), zastoupená Komisí (GŘ CONNECT), 
účastnické státy ECSEL58 a tři členové ze soukromého sektoru, kteří jsou odvětvovými 
sdruženími (AENEAS, ARTEMISIA a EPoSS), jež zastupují společnosti a výzkumné 
organizace působící v oblasti vestavěných a kyberneticko-fyzikálních systémů, 
integrace inteligentních systémů a mikroelektroniky a nanoelektroniky. 

                                                      
57 Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL 

(Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152). 

58 Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, 
Řecko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko a Turecko. Spojené království vystoupilo k 1. únoru 2020 z Evropské unie, a již 
tedy není členem společného podniku (zdroj: internetové stránky společného podniku). 
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3.6.3. Tabulka 3.6.1 obsahuje základní údaje o společném podniku59. 

Tabulka 3.6.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 137,4 172,6 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 209,0 197,7 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 215,8 232,5 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 218,3 204,0 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 29 29 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které 
společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a 
prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.6.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.6.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
59 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.ecsel.eu. 

http://www.ecsel.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.6.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy60 a zprávy 
o plnění rozpočtu61 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.6.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
60 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

61 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.6.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.6.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.6.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu sedmého rámcového programu 

3.6.11. Společný podnik je nástupcem společných podniků ENIAC a ARTEMIS, 
které ukončily činnost dne 26. června 2014, a převzal provádění činností sedmého 
rámcového programu, které tyto společné podniky zahájily. 

3.6.12. Ke konci roku 2020 přispěla EU na spolufinancování činností společného 
podniku souvisejících se sedmým rámcovým programem (převedených v červnu 2014 
ze společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC) částkou 573,2 milionu 
EUR a dalších 10,4 milionu EUR poskytla na spolufinancování souvisejících správních 
nákladů. 

3.6.13. Souhrnný závazek vztahující se k činnostem sedmého rámcového 
programu, které společný podnik ECSEL převzal v červnu 2014, dosáhl 447,3 milionu 
EUR (ARTEMIS 101,4 milionu EUR a ENIAC 345,9 milionu EUR). Z této částky společný 
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podnik na konci roku 2020 zrušil závazky k prostředkům ve výši 58 milionů EUR 
(ARTEMIS 16,8 milionu EUR a ENIAC 41,2 milionu EUR) a zaplatil 386,7 milionu EUR 
(ARTEMIS 83,8 milionu EUR a ENIAC 302,9 milionu EUR). V nadcházejících letech tak 
zbývá ještě vyplatit přibližně 2,6 milionu EUR (ARTEMIS 0,8 milionu EUR a ENIAC 
1,8 milionu EUR). Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
sedmého rámcového programu, míra plnění prostředků na platby dosahovala 70 %. 

3.6.14. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výrok uvedený v bodech 3.6.7 a 3.6.9, 
upozorňujeme na skutečnost, že zakládací nařízení předcházejících společných podniků 
ARTEMIS a ENIAC stanovila62, že jejich operační výzkumné a inovační činnosti v rámci 
sedmého rámcového programu by měly být podporovány z finančních z příspěvků 
účastnických členských států ve výši nejméně 1,8násobku operačního finančního 
příspěvku EU, které se vyplácejí účastníkům projektů, a z věcných příspěvků od členů 
ze soukromého sektoru alespoň ve výši příspěvku členů veřejného sektoru. 
V předběžné roční účetní závěrce společného podniku za rok 2020 ani ve zprávě 
o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2020 nejsou uvedeny následující odhady: 

o odhad finančních příspěvků účastnických států na projekty sedmého rámcového 
programu ARTEMIS a ENIAC,  

o odhad věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní projektů 
sedmého rámcového programu ARTEMIS a ENIAC. 

                                                      
62 Nařízení Rady (ES) č. 74/2008 a (ES) č. 72/2008 (čl. 11 odst. 6 přílohy o stanovách 

SP ARTEMIS a SP ENIAC). 
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Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.6.15. Tabulka 3.6.2 uvádí přehled příspěvků členů na činnosti společného 
podniku v rámci programu Horizont 2020 ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.6.2 – Příspěvky členů na činnosti společného podniku ECSEL 
v rámci programu Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.6.16. Účastnické státy společného podniku ECSEL mají povinnost poskytnout 
finanční příspěvky na provozní činnosti společného podniku v minimální výši 
1 170 milionů EUR63. Na konci roku 2020 uzavřely účastnické státy účastnící se výzev 
k předkládání návrhů v letech 2014 až 2019 smluvní závazky ve výši 936,6 milionu 
EUR64 a vykázaly finanční příspěvky v celkové výši 374,7 milionu EUR (40 % celkové 
vyčleněné částky na příspěvky), které vyplatily přímo příjemcům podpořených projektů 
programu Horizont 2020. Rozdíl mezi výší finančního příspěvku účastnických států a 
finančního příspěvku EU na konci roku 2020 je dán tím, že většina účastnických států 
zaúčtovává a oznamuje své náklady společnému podniku až po dokončení 
podpořených projektů programu Horizont 2020. 

3.6.17. Skutečnou výši věcných příspěvků odvětvových členů může společný 
podnik vypočítat až poté, co na konci programu potvrdí platnost příspěvků 
účastnických států. Proto odhaduje věcné příspěvky odvětvových členů podle metodiky 
poměrného výpočtu přijaté jeho správní radou. To vysvětluje, proč na konci roku 2020 
činí odhadovaná a dosud nepotvrzená výše věcných příspěvků odvětvových členů 
896,5 milionu EUR oproti potvrzeným odvětvovým příspěvkům ve výši 180,3 milionu 

                                                      
63 Čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 561/2014. 

64  Tato částka se odhaduje na základě rozhodnutí rady správních orgánů společného podniku 
o výzvách na roky 2014 až 2019. 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ CONNECT) 1 185,0 – 1 185,0 944,9 – – – 944,9
Členové ze soukromého 
sektoru 1 657,5 – 1 657,5 19,6 180,3 896,5 – 1 096,4

Účastnické státy (2) 1 170,0 – 1 170,0 374,7 – – – 374,7
Celkem 4 012,5 – 4 012,5 1 339,2 180,3 896,5 – 2 416,0

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.
(2) Účastnické státy platí své příspěvky přímo příjemcům.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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EUR. Na základě údajů o projektech vzešlých z výzev společného podniku v rámci 
programu Horizont 2020 na období 2014 až 2019 dosahovaly příslušné závazky 
odvětvových členů v souvislosti s věcnými příspěvky 1 384,2 milionu EUR. 

3.6.18. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky byla 100 % a míra plnění 
prostředků na platby 91 %. 

3.6.19. Nevyužité prostředky na platby z předchozích let mohou být zahrnuty do 
rozpočtu společných podniků v následujících třech rozpočtových letech, přičemž tyto 
prostředky se následně použijí jako první. V roce 2020 společný podnik opětovně 
uvolnil v operačním rozpočtu na činnosti programu Horizont 2020 nevyužité 
prostředky na platby ve výši 57,2 milionu EUR. Před použitím prostředků na daný rok 
však využil pouze 40 milionů EUR (70 %) z těchto znovu uvolněných prostředků. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.6.20. Správní dohody uzavřené společnými podniky ARTEMIS a ENIAC 
s vnitrostátními financujícími orgány platí i poté, co se tyto společné podniky sloučily 
do společného podniku ECSEL. V rámci těchto dohod se strategie společného podniku 
ARTEMIS a ENIAC pro audity ex post do velké míry spoléhaly na audit výkazů 
projektových nákladů provedený vnitrostátními financujícími orgány65. Společný 
podnik ECSEL podnikl kroky, aby posoudil, jak vnitrostátní financující orgány provádějí 
audity ex post, a obdržel od těchto orgánů písemná prohlášení o tom, že prováděné 
vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací. 
Významné rozdíly v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími 
orgány neumožňují společnému podniku ECSEL vypočítat jedinou spolehlivou váženou 
míru chyb ani míru zbytkových chyb pro platby ze sedmého rámcového programu. 
Platby společného podniku ECSEL na projekty sedmého rámcového programu v roce 
2020 dosáhly 14,3 milionu EUR (2019: 20,3 milionu EUR), což představuje 7,7 % (2019: 
11,2 %) celkových operačních plateb provedených společným podnikem v roce 2020. 
U těchto plateb jsme uplatnili míru zbytkových chyb stanovenou Generálním 

                                                      
65 V souladu se strategií pro audity ex post, kterou přijaly společné podniky ARTEMIS a ENIAC, 

je společný podnik povinen alespoň jednou ročně posoudit, zda informace obdržené od 
členských států poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost 
uskutečněných operací. 
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ředitelstvím pro výzkum a inovace pro celý sedmý rámcový program, která ke konci 
roku 2020 činila 3,51 %66. 

3.6.21. Audity ex post týkající se výdajů provádí společný auditní útvar Komise. 
Na základě výsledků auditu ke konci roku 2020 vykázal společný podnik v programu 
Horizont 2020 reprezentativní míru chyb ve výši 2,68 % a míru zbytkových chyb ve výši 
1,25 %67. Komise ve svém návrhu nařízení programu Horizont 202068 uvedla, že 
„u výdajů na výzkum v rámci programu Horizont 2020 je riziko chyby v rozmezí 2–5 % 
ročně realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady kontrol, zjednodušení navržená 
ke snížení složitosti pravidel a související přirozené riziko spojené s náhradou nákladů 
výzkumného projektu. Konečným cílem je dosáhnout při uzavření programů (po 
zohlednění finančního dopadu všech auditů, nápravných opatření a zpětného získání) 
míry zbytkových chyb, která se bude co nejvíce blížit 2 %.“ 

3.6.22. Na úrovni konečných příjemců jsme prověřili náhodně vybraný vzorek 
plateb z programu Horizont 2020 provedených v roce 2020, abychom potvrdili míry 
chyb stanovené na základě auditů ex post69. Tyto podrobné audity odhalily:  

o v jednom případě systémové chyby v hodnotě převyšující 1 % kontrolovaných 
nákladů v souvislosti s výpočtem vykázaných osobních nákladů; 

o ve druhém případě příjemce vykázal přímé náklady na nákup služeb od jiného 
příjemce, který byl součástí projektového konsorcia. Toto je přijatelné pouze v 
řádně odůvodněných případech, aby se zabránilo tomu, že do ceny je zahrnuto 
ziskové rozpětí. Příjemce nepředložil odůvodnění výjimky ani nedoložil, že 
zadávací řízení zajišťuje nejlepší poměr kvality a ceny při nákupu této služby. Tato 
chyba není vyčíslitelná. 

                                                      
66 Výroční zpráva o činnosti GŘ RTD za rok 2020, s. 43. 

67 Výroční zpráva o činnosti společného podniku ECSEL za rok 2020 (návrh), část III, Vnitřní 
kontrola. 

68 COM(2011) 809 final. 

69 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.6.23. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Stav nápravného opatření 
(dokončeno / probíhá / zatím 

neprovedeno / není 
relevantní) 

2017 

V reakci na doporučení hodnotitelů vypracoval společný podnik akční plán, jejž v dubnu 
2018 schválila jeho správní rada. Akční plán obsahuje mnoho různých opatření, která má 
společný podnik provést a z nichž některá již byla dokončena. Většina by měla být 
uskutečněna v roce 2019, ale některá byla považována za opatření mimo působnost 
společného podniku. 

Dokončeno 

2018 

V roce 2018 společný podnik zjistil, že v době před jeho ustavením nebyly odvětvovému 
členovi (AENEAS) fakturovány společným podnikem ENIAC peněžní příspěvky ve výši přes 
1 milion EUR na správní výdaje. Aby se mohl vypořádat s nedostatkem hotovosti na správní 
výdaje, obdržel společný podnik od svých členů částku 1 milion EUR jako „předplacený 
peněžní příspěvek“, sestávající z částky 320 000 EUR od Komise a 680 000 EUR od 
odvětvových členů. Společný podnik by měl bez dalšího prodlení vydat výzvu k úhradě. 

Dokončeno 
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Rok Připomínky EÚD 

Stav nápravného opatření 
(dokončeno / probíhá / zatím 

neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

V roce 2019 dosáhla míra čerpání dostupných prostředků na platby ve výši 44,8 milionu EUR 
určených na spolufinancování projektů sedmého rámcového programu 45,3 %. Příčinou této 
nízké míry čerpání byla zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení 
o ukončení projektů v rámci probíhajících činností sedmého rámcového programu. Jelikož 
byl program uzavřen na konci roku 2017, zvyšují tato zpoždění riziko, že prostředky, které 
z něj byly společnému podniku již přiděleny, nebudou plně využity. 

Není relevantní 

2019 
Společný podnik je povinen zavést nový rámec vnitřní kontroly Komise, který je založen na 
17 zásadách vnitřní kontroly. Do konce roku 2019 společný podnik ještě nový rámec nezačal 
zavádět. 

Dokončeno 

2019 

Společný podnik převedl 19 milionů EUR nevyužitých prostředků na platby z předchozích let 
do provozního rozpočtu na rok 2019, čímž zvýšil původní rozpočet na grantové platby 
programu Horizont 2020 ze 163 milionů EUR na 182 milionů EUR. Tento krok zdůvodnil 
očekávaným zvýšením počtu výkazů nákladů v roce 2019 v souvislosti s výzvami programu 
Horizont 2020 z let 2014 a 2015. Do konce roku 2019 se vyčerpalo 59 % přerozděleného 
rozpočtu. 

Není relevantní 

2019 

Společný podnik musí zlepšit interní komunikaci, aby byl schopen určit příjemce ohrožené 
úpadkem a včas informovat o částce předběžného financování, s níž je spojeno riziko, že ji 
nebude možné získat zpět. Aktiva v položce předběžného financování uvedená v roční 
účetní závěrce proto mohou být nadhodnocena. 

Dokončeno 
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Odpověď společného podniku 
3.6.14 

Na rozdíl od programu Horizont 2020 nařízení o sedmém rámcovém programu pro 
předcházející společné podniky společného podniku ECSEL takové vykazování nikdy 
nestanovovalo ani nepožadovalo. Je třeba uvést, že v době fungování společných 
podniků ARTEMIS a ENIAC bylo po jednáních s GŘ BUDG a dalšími subjekty 
rozhodnuto, že tyto informace nebudou zahrnuty do roční účetní závěrky.  

3.6.19 

Načasování opětovného aktivování rozpočtových prostředků ve třetím čtvrtletí roku 
2020 společný podnik ECSEL vzhledem k nevyřízenému souvisejícímu požadavku, který 
byl vyřešen až začátkem září 2020, neplánoval ani nemohl ovlivnit. Po opětovném 
aktivování však byly všechny platby provedeny přednostně s využitím znovu 
aktivovaných rozpočtových prostředků, a to v souladu s finančními pravidly podniku 
ECSEL. Společný podnik ECSEL se zavazuje, že v následujících třech rozpočtových letech 
bude znovu aktivovat veškeré nevyužité prostředky a v souladu se svými finančními 
pravidly je bude přednostně využívat. Společný podnik ECSEL odhaduje, že do konce 
roku 2021 budou veškeré zbývající prostředky na operační platby znovu aktivovány a 
spotřebovány.  

3.6.20 

Společný podnik ECSEL by rád znovu potvrdil, že byly podniknuty kroky k řešení tohoto 
(opakujícího se) zjištění. Společný podnik ECSEL považuje tato opatření (každoroční 
písemná prohlášení vnitrostátních financujících orgánů) za přiměřená, jak potvrdil 
rozpočtový orgán. Zřizovací nařízení společných podniků stanoví, že „členské státy 
ARTEMIS/ENIAC mohou provádět jakékoliv jiné kontroly a audity u příjemců jejich 
vnitrostátních finančních prostředků, pokud to považují za nezbytné, a výsledky sdělí 
společnému podniku ARTEMIS/ENIAC“. 

3.6.22 

Společný podnik ECSEL řešil tato zjištění s příslušnými příjemci.  
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3.7. Společný podnik pro průmysl 
založený na biotechnologiích (BBI) 

Úvod 

3.7.1. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI), který sídlí 
v Bruselu, byl založen v květnu 201470 na období deseti let a samostatnou činnost 
zahájil dne 26. října 2015. 

3.7.2. Společný podnik BBI je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích. Zakládajícími členy jsou Evropská 
unie (EU), zastoupená Evropskou komisí, a odvětvoví partneři zastoupení konsorciem 
průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC – Bio-based Industries Consortium). 

3.7.3. Tabulka 3.7.1 obsahuje základní údaje o společném podniku71. 

Tabulka 3.7.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 191,2 132,5 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 72,2 138,6 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 196,6 182,1 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 111,7 141,6 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 23 22 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, 
které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané 
příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

                                                      
70 Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro 

průmysl založený na biotechnologiích (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130). 

71 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 
internetových stránkách: www.bbi-europe.eu. 

https://www.bbi-europe.eu/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.7.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.7.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 



118 

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) 

 

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.7.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy72 a zprávy 
o plnění rozpočtu73 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.7.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
72 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

73 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.7.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.7.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.7.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.7.11. Tabulka 3.7.2 uvádí přehled příspěvků členů na společný podnik ke konci 
roku 2020. 

Tabulka 3.7.2 – Příspěvky členů na BBI 1 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Členové Činnosti SP (1)
Další činnosti 

(2) Snížení Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ RTD) 975,0 – -140,0 835,0 603,2 – – – 603,2
Partneři ze soukromého sektoru (věcné 
příspěvky a hotovostní příspěvky na 
správní náklady).

462,1 2 234,7 – 2 696,8 12,5 42,0 53,7 929,2 1 037,4

Partneři ze soukromého sektoru (věcné 
příspěvky na provozní náklady).

182,5 – -140,0 42,5 3,3 – – – 3,3

Celkem 1 619,6 2 234,7 -280,0 3 574,3 619,0 42,0 53,7 929,2 1 643,9

(1) Cíle pro věcné příspěvky na operační činnosti a administrativní náklady dohodnuté v ročních pracovních programech společného podniku

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení a právních rozhodnutí)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)

(2) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD. Jejich minimální cíl ve výši 1 755 milionů EUR byl zvýšen na 2 234,7 milionu EUR pro členy ze soukromého sektoru, aby bylo dosaženo celkového 
minimálního povinného příspěvku ve výši 2 730 milionů EUR.
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3.7.12. Podle zakládacího nařízení společného podniku by měli odvětvoví členové 
přispět na provozní náklady společného podniku finančním příspěvkem ve výši 
nejméně 182,5 milionu EUR. Stejně jako v roce 2020 odvětvoví členové žádné další 
peněžní příspěvky na pokrytí těchto nákladů společnému podniku neuhradili a 
hotovostní příspěvky zůstaly na stejně nízké úrovni 3,25 milionu EUR jako na konci roku 
2019. Svědčí to o tom, že společný podnik se při výběru těchto příspěvků potýká se 
značnými překážkami a že minimálního cílového příspěvku nebude do konce programu 
Horizont 2020 dosaženo. Komise (GŘ RTD) proto snížila své peněžní příspěvky 
společnému podniku o 140 milionů EUR. Tento výrazný pokles příspěvků členů 
představoval riziko pro realizaci výzkumného a inovačního plánu společného podniku 
v rámci programu Horizont 2020. 

3.7.13. Do konce roku 2020 dosáhly celkové věcné příspěvky odvětvových členů 
na dodatečné činnosti pouze 53 % minimální částky 1 755 milionů EUR, stanovené 
v zakládacím nařízení společného podniku. Na konci roku 2020 navíc odvětvoví členové 
ze 433 milionů EUR přidělených na závazky po té, co byly vyhlášeny všechny výzvy 
v rámci programu Horizont 2020, vykázali zaplacení 95,7 milionu EUR věcných 
příspěvků na operační činnosti. Tento stav svědčí o vysokém riziku, že do skončení 
programu Horizont 2020 se společnému podniku nepodaří splnit očekávané cíle, pokud 
jde o věcné příspěvky odvětvových členů tak, jak je stanoví zakládací nařízení a přijaté 
roční pracovní programy.  

3.7.14. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky byla 100 % a míra plnění 
prostředků na platby 85 %. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.7.15. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 
společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.7.16. Za audit plateb programu Horizont 2020 ex post provedených společným 
podnikem odpovídá společný auditní útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, 
které byly ke konci roku 2020 k dispozici, vykázal společný podniku projektů programu 
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Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby)74 reprezentativní míru chyb ve výši 1,47 % 
a míru zbytkových chyb ve výši 1,06 %. Komise ve svém návrhu nařízení programu 
Horizont 202075 uvedla, že „u výdajů na výzkum v rámci programu Horizont 2020 je 
riziko chyby v rozmezí 2–5 % ročně realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady 
kontrol, zjednodušení navržená ke snížení složitosti pravidel a související přirozené 
riziko spojené s náhradou nákladů výzkumného projektu. Konečným cílem je 
dosáhnout při uzavření programů (po zohlednění finančního dopadu všech auditů, 
nápravných opatření a zpětného získání) míry zbytkových chyb, která se bude co 
nejvíce blížit 2 %.“ 

3.7.17. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post76. 
Podrobné audity odhalily v jednom případě chybu v hodnotě převyšující 1 % 
kontrolovaných nákladů, která souvisí s neodůvodněnou opravou již vykázaných a 
schválených osobních nákladů provedenou v následujícím vykazovaném období. 

3.7.18. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) uzavřel v první polovině 
roku 2020 vyšetřování, při němž byly nalezeny důkazy o nesrovnalostech a podvodech 
v činnostech dvou příjemců zapojených do projektů programu Horizont 2020, včetně 
projektů spolufinancovaných společným podnikem. V roce 2020 společný podnik 
doporučení úřadu OLAF týkající se těchto příjemců velkou měrou realizoval. Jednalo se 
o zpracování zpětně získaných částek, ukončení účasti dotčených příjemců na většině 
grantových dohod a aktivní kontrolu dalších potenciálně problematických příjemců. 

Připomínky k řádnému finančnímu řízení 

3.7.19. Koncepce výzvy společného podniku k předkládání návrhů na rok 2020 
nezajišťovala úplné pokrytí čtyř strategických demonstračních témat, které by bylo 
v souladu s výzkumným programem společného podniku v pracovním plánu. Způsobilé 
návrhy na jedno z demonstračních témat, které získaly vysoké hodnocení, musely být 

                                                      
74 Výroční zpráva o činnosti SP BBI za rok 2020, s. 168. 

75 COM(2011) 809 final. 

76 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 
vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 



122 

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) 

 

zamítnuty ve prospěch jiného demonstračního tématu, k němuž bylo přijato ke 
spolufinancování několik návrhů. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.7.20. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha.
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 

Stav nápravného opatření 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 

Z minimální částky 182,5 milionu EUR hotovostních příspěvků77 bylo na konci roku 2019 
uhrazeno pouze 3,25 milionu EUR. Zakládací nařízení BBI78 bylo změněno, aby odvětvovým 
členům umožnilo poskytovat peněžní příspěvky na úrovni projektů. Navzdory této změně je 
zde však stále velké riziko, že peněžní příspěvky odvětvových členů na provozní náklady 
nedosáhnou do konce programu BBI stanovené minimální výše. Komise (GŘ RTD) se proto na 
konci roku 2018 rozhodla snížit rozpočet společného podniku na rok 2020 ve výši 205 milionů 
EUR o 140 milionů EUR79. 

Není relevantní 

                                                      
77 Čl. 12 odst. 4 stanov společného podniku BBI (příloha I nařízení (EU) č. 560/2014). 

78 Nařízení Rady (EU) 2018/121 ze dne 23. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 560/2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na 
biotechnologiích (Úř. věst. L 22, 26.1.2018, s. 1). 

79 Tato částka zahrnuje oznámené pozastavení výplaty 50 milionů EUR do rozpočtu na rok 2017 a pozastavení výplaty 20 milionů EUR do rozpočtu na rok 
2018. 
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Rok Připomínky EÚD 

Stav nápravného opatření 
(dokončeno / probíhá / 

zatím neprovedeno / není 
relevantní) 

2019 
Věcné příspěvky na další činnosti v celkové výši 916 milionů EUR na konci roku 2019 zahrnovaly 
přibližně 216 milionů EUR věcných příspěvků, které byly zaúčtovány jako příspěvky za rok 2019, 
ale u nichž nebyl kvůli pandemii COVID-19 dokončen proces osvědčování. 

Probíhá  
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Odpověď společného podniku 
3.7.12 

Právní rámec zřízený výhradně pro společný podnik BBI pro výběr finančních příspěvků 
jeho odvětvových členů se nakonec ukázal jako neúčinný. V souladu s dřívějším 
doporučením Evropského účetního dvora se při koncipování budoucích partnerství 
veřejného a soukromého sektoru zohledňují poučení z konkrétních zkušeností 
společného podniku BBI. Ze zkušeností společného podniku BBI však také vyplynulo, že 
navzdory významnému snížení peněžních příspěvků ze strany obou jeho zakládajících 
členů – Evropské komise i společného podniku BIC – se v rámci této iniciativy podařilo 
dosáhnout stanovených strategických cílů. Výsledky a dopady financovaných projektů 
již překročily většinu cílů stanovených ve strategickém programu pro inovace a výzkum 
společného podniku BBI, což potvrdila studie, kterou nedávno provedli nezávislí externí 
odborníci. Další související informace jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti 
společného podniku BBI za rok 2020. 

3.7.13 

Celková výše příspěvků odvětvových členů společného podniku BBI je skutečně mírně 
nižší, než se očekávalo v této fázi iniciativy. Na základě prognóz se původně počítalo 
s tím, že věcné příspěvky na dodatečné činnosti a věcné příspěvky na provozní činnosti 
budou hrazeny postupně. Z nedávných zkušeností však vyplývá, že tyto investice jsou 
ve velké míře prováděny při uzavírání projektů společného podniku BBI. V důsledku 
pandemie COVID-19 navíc docházelo k odkládání investic a jejich ověřování externími 
auditory.  

Společný podnik BBI se domnívá, že uvedený rozdíl se v nadcházejících letech 
významně sníží, jelikož v souvislosti s uzavíráním jeho projektů budou věcné příspěvky 
(na dodatečné a na provozní činnosti) vykazovány a ověřovány mnohem vyšší měrou. 
Odvětvoví členové se navíc ve svých finančních výhledech předložených správní radě 
společného podniku BBI zavázali k dalším investičním cílům pro rok 2021 a následující 
roky. 
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3.8. Společný podnik Shift2Rail (S2R) 

Úvod 

3.8.1. Společný podnik Shift2Rail (S2R), který sídlí v Bruselu, byl založen v červnu 
201480 na období deseti let a samostatnou činnost zahájil dne 24. května 2016.  

3.8.2. Společný podnik S2R je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
v odvětví železniční dopravy. Zakládajícími členy společného podniku S2R je Evropská 
unie (EU), zastoupená Komisí, a partneři z odvětví železniční dopravy (hlavní 
zainteresované subjekty, včetně výrobců železničního vybavení, železničních 
společností, správců infrastruktury a výzkumných středisek). Na společném podniku se 
mohou jako přidružení členové podílet i jiné subjekty. 

3.8.3. Tabulka 3.8.1 obsahuje základní údaje o společném podniku81. 

Tabulka 3.8.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 72,5 61,8 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 77,9 79,1 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 75,8 81,6 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 84,1 83,1 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 24 23 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, 
které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané 
příjmy a prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

                                                      
80 Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku 

Shift2Rail (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9). 

81 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 
internetových stránkách: www.shift2rail.org. 

http://www.shift2rail.org/
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Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.8.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.8.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.8.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy82 a zprávy 
o plnění rozpočtu83 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.8.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
82 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

83 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.8.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.8.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.8.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.8.11. Tabulka 3.8.2 uvádí přehled příspěvků členů na společný podnik ke konci 
roku 2020. 

Tabulka 3.8.2 – Příspěvky členů na S2R (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.8.12. Ke konci roku 2020 vyčerpal společný podnik 100 % prostředků na závazky 
a 80 % prostředků na platby, které byly přiděleny na projekty programu Horizont 2020. 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené věcné 

příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ MOVE) 398,0 0,0 398,0 297,7 0,0 0,0 0,0 297,7
Členové ze soukromého 
sektoru 350,0 120,0 470,0 9,2 121,9 93,1 204,8 429,0

Celkem 748,0 120,0 868,0 306,9 121,9 93,1 204,8 726,7

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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Míra čerpání prostředků na operační platby se ve srovnání s rokem 2019 (88 %) snížila, 
protože do konce roku 2020 nebylo možné uzavřít jednu dohodu o grantu uděleném 
v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2020, a související předběžné financování 
tedy muselo být příslušně odloženo. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.8.13. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. Aby mohl 
společný podnik provádět každoroční sebehodnocení a sledovat účinnost kontrolních 
činností požadovaných rámcem vnitřní kontroly, vypracoval ke všem zásadám vnitřní 
kontroly a souvisejícím charakteristikám příslušné ukazatele. 

3.8.14. Rozhodnutí správní rady č. 07/2018, kterým se přijímají pravidla 
o předcházení střetům zájmů a jejich řešení, platná pro orgány společného podniku, 
vyžaduje, aby na internetových stránkách společného podniku byly zveřejněny aktuální 
životopisy a prohlášení o střetu zájmů členů správní rady společného podniku. Jelikož 
však informace řádně předložilo pouze několik členů správní rady, do konce roku 2020 
nebylo možné zveřejnit žádné prohlášení o střetu zájmů a byla zveřejněna pouze 
polovina životopisů.  

3.8.15. Za audit plateb programu Horizont 2020 ex post provedených společným 
podnikem odpovídá společný auditní útvar Komise. Na základě výsledků auditů ex post, 
které byly ke konci roku 2020 k dispozici, vykázal společný podniku projektů programu 
Horizont 2020 (zúčtování a konečné platby)84 reprezentativní míru chyb ve výši 2,9 % a 
míru zbytkových chyb ve výši 1,99 %. Komise ve svém návrhu nařízení programu 
Horizont 202085 uvedla, že „u výdajů na výzkum v rámci programu Horizont 2020 je 
riziko chyby v rozmezí 2–5 % ročně realistickým cílem, vezmou-li se v úvahu náklady 
kontrol, zjednodušení navržená ke snížení složitosti pravidel a související přirozené 
riziko spojené s náhradou nákladů výzkumného projektu. Konečným cílem je 
dosáhnout při uzavření programů (po zohlednění finančního dopadu všech auditů, 
nápravných opatření a zpětného získání) míry zbytkových chyb, která se bude co 
nejvíce blížit 2 %.“ 

                                                      
84 Výroční zpráva o činnosti SP BBI za rok 2020, s. 189. 

85 COM(2011) 809 final. 
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3.8.16. V rámci kontrol operačních plateb jsme na úrovni konečných příjemců 
prověřili náhodně vybraný vzorek plateb z programu Horizont 2020 provedených 
v roce 2020, abychom potvrdili míry chyb stanovené na základě auditů ex post86. Tyto 
podrobné audity odhalily v jednom případě systémovou chybu způsobenou špatnou 
metodou výpočtu vykázaných osobních nákladů. V jiném případě byl zjištěn systémový 
nevyčíslitelný kontrolní nedostatek spojený s tím, že příjemce neměl postup pro 
potvrzení vykázaných hodin práce na projektu. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.8.17. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 

 

                                                      
86 Pokud jde o grantové platební operace testované u příjemců, prahová hodnota pro hlášení 

vyčíslitelných chyb je 1 % kontrolovaných nákladů. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2017 

V reakci na doporučení hodnotitelů vypracoval společný podnik akční plán, který správní 
rada schválila dne 28. června 2018. Ačkoli v rámci programu stávajícího finančního rámce 
nebudou řešena všechna doporučení formulovaná v průběžném hodnocení, některá 
opatření z akčního plánu již byla zahájena a o jiných – v souladu s jejich povahou a se 
stávajícím právním rámcem – pojednává návrh Komise ze dne 23. února 2021 na zřízení 
evropského partnerství pro výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy. 

Není relevantní 
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Odpověď společného podniku 
3.8.14 

Společný podnik S2R přijal tato opatření: 

- členům správní rady bylo několikrát připomenuto, aby předložili chybějící 
prohlášení o střetu zájmů, 

- v červnu 2021 stále chybělo 28 % životopisů a prohlášení o střetu zájmů (od 12 ze 
43 stávajících aktivních zástupců), 

- na zasedání správní rady konaném dne 22. června 2021 byla členům správní 
rady předložena zpráva o stavu v souvislosti s těmito dokumenty. Bylo jim 
rovněž vysvětleno, že pokud některý z nich nepředloží prohlášení o střetu 
zájmů a životopis, jak je požadováno, má se za to, že se de facto nachází ve 
střetu zájmů, což povede k jeho vyloučení z rozhodování správní rady. 

3.8.16 

Na tuto skutečnost, tj. neexistenci postupu příjemce pro validaci vykazovaných hodin, 
poukázala zpráva o auditu ex post vypracovaná společným auditním útvarem Komise 
na konci roku 2020. Nebyly však požadovány žádné finanční úpravy. Zpráva dospěla 
k závěru, že systém příjemce pro vykazování odpracovaného času je celkově spolehlivý. 
Příjemce navíc potvrdil, že zavede zlepšení systému validace výkazů odpracovaného 
času, jež budou následně ověřena společným podnikem S2R. 
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3.9. Evropský společný podnik pro 
vysoce výkonnou výpočetní techniku 
(EuroHPC) 

Úvod 

3.9.1. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku 
(EuroHPC), se sídlem v Lucemburku, byl založen v říjnu 2018 na období do 
31. prosince 202687. Svou samostatnou činnost zahájil dne 23. září 2020. 

3.9.2. Společný podnik je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které 
umožňuje sdružování zdrojů z Evropské unie (EU), evropských zemí a soukromých 
partnerů pro vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky v Evropě. Zakládajícími členy 
společného podniku jsou EU zastoupená Komisí, zúčastněné členské státy88 a dva 
partneři ze soukromého sektoru, jimiž je sdružení Evropská technologická platforma 
pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (ETP4HPC) a Sdružení pro hodnotu dat 
velkého objemu (BDVA). 

                                                      
87 Nařízení Rady (EU) 2018/1488 ze dne 28. září 2018, kterým se zřizuje evropský společný 

podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Úř. věst. L 252, 8.10.2018, s. 8). 

88 Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, 
Malta, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko (zdroj: 
internetové stránky EuroHPC). 
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3.9.3. Tabulka 3.9.1 obsahuje základní údaje o společném podniku89. 

Tabulka 3.9.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet nových prostředků na platby (v mil. EUR) 181,5 Není 
relevantní 

Rozpočet nových prostředků na závazky (v mil. EUR) 509,1 Není 
relevantní 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 181,5 Není 
relevantní 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 509,1 Není 
relevantní 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 11 Není 
relevantní 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje nevyužité rozpočtové prostředky z předchozích let, které 
společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, účelově vázané příjmy a 
prostředky přerozdělené na příští rok. 

(2)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.9.4. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování detailních 
údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly doplněny 
důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a analýzou 
informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.9.5. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených správou a 
odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je uveden 
v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
89 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.eurohpc-ju.europa.eu. 

http://www.eurohpc-ju.europa.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.9.6. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy90 a zprávy 
o plnění rozpočtu91 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.9.7. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
90 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

91 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.9.8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.9.9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

3.9.10. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k plnění rozpočtu programu Horizont 2020 

3.9.11. Tabulka 3.9.2 uvádí přehled příspěvků členů na společný podnik 
EuroHPC ke konci roku 2020. 

Tabulka 3.9.2 – Příspěvky členů na EuroHPC (v mil. EUR) 

 
Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

Členové Činnosti SP
Další činnosti 

(1) Celkem
Peněžní 

příspěvky

Potvrzené 
věcné 

příspěvky

Nahlášené a 
nepotvrzené 

věcné příspěvky

Věcné 
příspěvky na 
další činnosti

Celkem

EU (GŘ CONNECT) 536,0 – 536,0 190,9 0,0 0,0 – 190,9
Účastnické státy 486,0 – 486,0 28,9 0,0 0,0 – 28,9
Členové ze soukromého 
sektoru 422,0 – 422,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Celkem 1 444,0 – 1 444,0 219,8 0,0 0,0 – 219,8

(1) Další činnosti jsou mimo rozsah auditu EÚD.

Příspěvky členů
(podle zakládacího nařízení)

Příspěvky členů
(k 31.12.2020)
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3.9.12. Pokud jde o rozpočet společného podniku na rok 2020 pro projekty 
programu Horizont 2020, míra plnění prostředků na závazky byla 95,5 % a míra plnění 
prostředků na platby 22,5 %. Nízkou míru plnění prostředků na platby lze částečně 
vysvětlit tím, že Komise na společný podnik poté, co dne 23. září 2020 dosáhl finanční 
autonomie, převedla celý roční rozpočet na platby.  

3.9.13. Zpoždění při přijímání klíčových zaměstnanců spolu s dopadem pandemie 
COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikaci, služební cesty, schůze, akce a další 
služby na konci roku 2020 výrazně snížilo míru plnění rozpočtu na správní platby (který 
představuje přibližně 1,5 % celkového dostupného rozpočtu) na 16,5 %. 

3.9.14. Na rok 2020 byl plánován provozní rozpočet společného podniku na 
předběžné financování související s pořízením tří prekurzorů exakapacitních 
superpočítačů a pěti peta-kapacitních superpočítačů (přibližně 135 milionů EUR) a na 
dokončené výzvy k předkládání návrhů (přibližně 44 milionů EUR). Na konci roku 2020 
však byly provedeny platby předběžného financování pouze u podepsaných smluv 
týkajících se superpočítačů LEONARDO a PetaSC v přibližné výši 34 milionů EUR a 
podepsaných grantových dohod v přibližné výši 6 milionů EUR. To vedlo k nízké míře 
plnění prostředků na operační platby ve výši 22,6 %. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.9.15. Společný podnik má spolehlivé postupy kontroly ex ante založené na 
finančních a operačních dokumentárních přezkumech. V roce 2020 zavedl rámec 
vnitřní kontroly Komise, který je z velké části založen na 17 zásadách vnitřní kontroly. 
Pokud však jde o zásady kontroly týkající se hodnocení rizik a kontrolních a 
monitorovacích činností, společný podnik musí ještě dokončit několik opatření, aby 
bylo zajištěno jejich účinné fungování. 

3.9.16. Na konci roku 2020 neměl společný podnik vypracované spolehlivé 
postupy pro validaci a certifikaci věcných příspěvků vykázaných členy ze soukromého 
sektoru a účastnickými státy, ani nestanovil vhodný účetní postup pro uznávání těchto 
věcných příspěvků. Tato situace neumožňuje společnému podniku řídit, monitorovat a 
podávat zprávy o dosažení minimální úrovně věcných příspěvků, které mají tito 
členové ze soukromého sektoru a účastnické státy poskytnout. 
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Jiné skutečnosti 

3.9.17. Vzhledem k současné pracovní zátěži společného podniku, pokud jde 
o administrativní a provozní procesy a zahájení jeho prvních důležitých činností, se 
domníváme, že personální obsazení společného podniku je v současné době 
nedostatečné. Během ustavení organizační struktury v roce 2020 se společný podnik 
soustředil především na zajištění hlavních provozních procesů a úkolů, ale opomněl 
potřebu klíčových administrativních pracovníků, zejména manažera administrativy a 
financí a manažera pro vnitřní kontrolu a koordinaci auditu. Nebude-li tento 
nedostatek zdrojů vyřešen, hrozí společnému podniku problémy ve finančním, 
rozpočtovém a personálním řízení i v postupech vnitřní kontroly, které se vztahují na 
operační platby a věcné příspěvky. Vysoký podíl smluvních zaměstnanců (74 %) může 
v blízké budoucnosti vést ke značné fluktuaci, což o to víc zvyšuje tlak na již tak 
svízelnou personální situaci společného podniku. 
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Odpověď společného podniku 
Společný podnik vzal zprávu EÚD na vědomí. 
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Společný podnik fungující v rámci 

Euratomu 
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3.10. Společný evropský podnik pro 
ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy 
(F4E) 

Úvod 

3.10.1. Společný evropský podnik pro ITER92 a rozvoj energie z jaderné syntézy 
(F4E) byl založen v dubnu 200793 na období 35 let. Jedním z jeho hlavních úkolů je 
poskytovat příspěvek Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) 
Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER (ITER-IO), která odpovídá za 
provádění projektu ITER. Hlavní zařízení pro jadernou syntézu mají být umístěna 
v Cadarache ve Francii, sídlo společného podniku se nachází v Barceloně. 

3.10.2. K zakládajícím členům společného podniku patří Euratom, zastoupený 
Komisí, členské státy Euratomu a Švýcarsko, které s Euratomem uzavřelo dohodu 
o spolupráci. 

                                                      
92 Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor. 

93  Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného 
evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod 
tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58), ve znění rozhodnutí Rady (Euratom) 
2013/791 ze dne 13. prosince 2013 (Úř. věst. L 349, 21.12.2013, s. 100), rozhodnutí Rady 
(Euratom) 2015/224 ze dne 10. února 2015 (Úř. věst. L 37, 13.2.2015, s. 8) a rozhodnutí 
Rady (Euratom) (2021/281 ze dne 22. února 2021 (Úř. věst. L 62, 23.2.2015, s. 41). 
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3.10.3. Tabulka 3.10.1 obsahuje základní údaje o společném podniku94. 

Tabulka 3.10.1 – Základní údaje o společném podniku 

 2020 2019 

Rozpočet prostředků na platby (v mil. EUR) 794,8 721,1 

Rozpočet prostředků na závazky (v mil. EUR) 878 689,5 

Disponibilní rozpočet na platby (v mil. EUR) (1) 816,5 761,2 

Disponibilní rozpočet na závazky (v mil. EUR) (1) 885,7 729,7 

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (2) 435 439 

(1)  Disponibilní rozpočet zahrnuje přenesené správní závazky a účelově vázané příjmy, které 
zatím správní rada neschválila. 

(2) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní 
odborníky. 

Zdroj: údaje poskytl společný podnik. 

3.10.4. Na konci roku 2020 činila míra čerpání disponibilních prostředků na 
závazky 100 % a míra čerpání prostředků na platby 98 %. 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

3.10.5. Náš audit je založen na analytických postupech, přímém testování 
detailních údajů operací ve společném podniku a u příjemců a na posouzení klíčových 
kontrol v systémech dohledu a kontroly společného podniku. Jeho výsledky byly 
doplněny důkazními informacemi získanými na základě práce jiných auditorů a 
analýzou informací poskytnutých vedením společného podniku. 

3.10.6. Popis východiska výroku, odpovědnosti vedení a osob pověřených 
správou a odpovědnosti auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací je 
uveden v oddíle 3.1 této zprávy. Nedílnou součást výroku tvoří podpis na straně 155. 

                                                      
94 Více informací o pravomocích a činnostech společného podniku je k dispozici na jeho 

internetových stránkách: www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané Evropským účetním 
dvorem Evropskému parlamentu a Radě – zpráva nezávislého 
auditora 

Výrok 
3.10.7. Provedli jsme audit: 

a) účetní závěrky společného podniku, jež obsahuje finanční výkazy95 a zprávy 
o plnění rozpočtu96 za rozpočtový rok 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

3.10.8. Podle našeho názoru účetní závěrka společného podniku za rok 2020 
zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci 
společného podniku k 31. prosinci 2020, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s 
účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. 

                                                      
95 Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz 

změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy. 

96 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka 

Příjmy 
Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.10.9. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka 
za rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Platby 
Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka 

3.10.10. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka 
za rozpočtový rok 2020, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Zdůraznění skutečností  

3.10.11. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výrok vyjádřený v bodech 3.10.8 
a 3.10.10, upozorňuje na body 3.10.13 až 3.10.15, v nichž se uvádí, že účetní 
závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2020 obsahuje odhad celkových 
nákladů společného podniku na splnění jeho závazků souvisejících s realizací 
projektu ITER, a to v odhadované výši 17,97 miliardy EUR. Změny v klíčových 
předpokladech, z nichž odhad a riziková expozice vychází, by však během realizace 
projektu mohly náklady výrazně zvýšit anebo vést k dalším zpožděním. 

3.10.12. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. 

Připomínky k odhadu nákladů na projekt ITER při dokončení 

3.10.13. Společný podnik provádí odhad celkových nákladů na splnění svých 
závazků v souvislosti s realizací projektu ITER v roce 2042, tzv. odhad nákladů při 
dokončení projektu. Na konci roku 2020 odhadl tyto celkové náklady na 17 968 milionů 
EUR (v hodnotách roku 2020). Jedná se o součet celkových učiněných plateb na konci 
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roku 2020 ve výši 7 345 milionů EUR a odhadu budoucích plateb ve výši 10 623 milionů 
EUR (v hodnotách roku 2020). 

3.10.14. Ve srovnání s roční účetní závěrkou za rok 2019, v níž byl uveden pouze 
odhad nákladů na dokončení v rámci kreditů ITER, v roční účetní závěrce za rok 2020 
společný podnik výrazně zlepšil kvalitu informací tím, že náklady na dokončení jsou 
odhadnuty v eurech a v hodnotách roku 2020, včetně dopadu brexitu a pandemie 
COVID-19. Změny klíčových předpokladů pro odhad a rizikovou expozici však mohou 
vést k významnému nárůstu nákladů a dalším zpožděním projektu. To ilustrují níže 
uvedené příklady: 

o Požadavky na jadernou bezpečnost: přestože společný podnik spolupracuje 
s ITER-IO na tom, aby návrhy splňovaly jednotlivé požadavky na jadernou 
bezpečnost, nejvyšší pravomoc má francouzský úřad pro jadernou bezpečnost a 
jakékoli budoucí změny požadavků na bezpečnost by mohly mít velký dopad na 
náklady; 

o Náklady na komplex horké komory: tyto náklady nebyly revidovány a stávající fáze 
pokročilosti požadavků na návrh ITER-IO neumožňuje společnému podniku F4E 
vypracovat jejich věrohodný odhad; 

o Změny požadavků: ačkoli veškeré nezbytné změny budou financovány 
z prostředků na nepředvídané události (tj. rezervního fondu ITER nebo 
nerozděleného rozpočtu ITER) a společný podnik si je vědom pozitivního dopadu 
této politiky, není možné je snížit na nulu. Tyto změny mohou vést k dalším 
zpožděním a nákladům na probíhající a budoucí stavební činnosti. 

3.10.15. Podle hodnocení společného podniku je dopad pandemie COVID-19 
vážný, ale nikoliv významný. Do dubna 2021 pandemie způsobila u některých dodávek 
zpoždění až o čtyři měsíce, což vedlo ke zvýšení celkových nákladů na projekt ITER 
přibližně o 47 milionů EUR (v hodnotách roku 2008). Pokud se pandemie v roce 2021 
zhorší, mohou se projevit další dopady. 

Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému 

3.10.16. Následující připomínky se vztahují na místní IT aplikace, které společný 
podnik používá pro řízení právních závazků a smluv (DACC) a pro správu dokumentů 
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(IDM)97. Nevztahují se na systémy a pracovní postupy centrálního finančního 
informačního systému Komise (ABAC). Týkají se příslušné schvalující osoby společného 
podniku na všech úrovních a zastupujících osob. 

3.10.17. V průběhu let vynaložil společný podnik značné úsilí na zavedení 
elektronického systému správy dokumentů. Na konci března 2020 výkonný ředitel 
společného podniku rozhodl, že zaručené elektronické podpisy v systému DACC by se 
jako dočasné administrativní opatření během pandemie COVID-19 měly používat nejen 
pro správu a podepisování smluvních dodatků, ale také pro původní smlouvy. 

3.10.18. Díky tomuto opatření mohl společný podnik od začátku pandemie 
COVID-19 zachovat kontinuitu činností a umožnit svým zaměstnancům pracovat 
z domova. Společný podnik plně nepřizpůsobil své lokální počítačové aplikace novým 
vnitřním postupům pro přenášení pravomocí. Jak je popsáno v následujících bodech, je 
třeba vyřešit významné nedostatky, pokud jde o: 

o právní aspekty týkající se plnění pověřovacího rámce společného podniku a 
používání zaručených elektronických podpisů, 

o technické aspekty nastavení aplikací DACC a IDM (uživatelská přístupová práva) 
pro příslušné schvalující osoby, používání účtů s virtuální identitou a rozhraní 
aplikací, 

o aspekty vnitřní kontroly týkající se jednak souladu lokálních počítačových systémů 
s přenášením schvalovacích pravomocí a jednak správnosti účetních a finančních 
údajů v účetním systému společného podniku. 

3.10.19. Na rozdíl od ABAC Workflow neumí aplikace DACC prokázat, že 
zaměstnanec správně porozuměl obsahu dokumentu a souhlasí s jeho stvrzením 
vlastním podpisem.  

3.10.20. Ve svém centralizovaném ověřovacím systému pro správu smluv 
společný podnik kromě individuálních uživatelských účtů vytvořil účty skupin uživatelů 
s virtuální identitou, aby usnadnil správu svých lokálních počítačových aplikací (DACC, 
IDM). Účet účelové skupiny vytvořený pro ředitele F4E se však až do konce roku 2020 
používal také ke schválení a podpisu řady důležitých dokumentů. Tento postup je 
v rozporu se základními zásadami politiky řízení přístupu k informačním a 

                                                      
97  Připomínky neberou v úvahu nedávné změny, které společný podnik provedl v roce 2021, 

aby zmírnil zjištěná rizika. 



148 

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) 

 

komunikačním technologiím společného podniku, která jednoznačně vyžaduje, aby 
uživatelské účty byly jedinečné a přiřazené jedinému uživateli. Jde tedy o zásadní 
nedostatek vnitřní kontroly, neboť umožňuje všem osobám zahrnutým do skupinového 
účtu provádět úkony vyhrazené pouze příslušné schvalující osobě. 

3.10.21. Cílem pověřovacího rámce společného podniku je soustředit pověřování 
do rukou příslušných schvalujících osob. Mimo jiné také poskytuje aktuální přehled 
všech schválených pověření a ujednání o zastupování ve společném podniku F4E. Na 
konci roku 2020 však pověřovací rámec v lokálních počítačových aplikacích společného 
podniku (DACC a IDM) neumožňoval automatické zadání technických pověření 
(tj. uživatelských práv schvalovat transakce). Místo toho každá příslušná schvalující 
osoba musela na základě rámce schváleného ředitelem společného podniku vybrat 
správnou osobu, která bude pověřena. Pověřovací pravomoci, které jsou upraveny 
smlouvami (například podepisovat za určitých podmínek závazná rozhodnutí), jsou 
uděleny i dalším zaměstnancům společného podniku vedle příslušné schvalující osoby 
(pracovníkům odpovědným za smlouvu). To se však neodráží v pověřovacím rámci 
společného podniku. 

3.10.22. Na rozdíl od pracovního postupu ABAC nebyla aplikace DACC nikdy 
podrobena internímu auditu, aby se zajistil soulad přístupových práv uživatelů ke 
schvalování operací s pravomocemi přenesenými na zaměstnance. Existuje proto 
vysoké riziko, že nebyl zjištěn ani zmírněn nesoulad, který mohl vzniknout v důsledku 
porušení politiky společného podniku v oblasti přenášení pravomocí. 

3.10.23. Ačkoli společný podnik začal v roce 2016 používat IT aplikaci DACC pro 
právní závazky a správu smluv (v roce 2020 i pro počáteční smlouvy), a tudíž jako 
dodatečný zdroj účetních a finančních údajů, nebyla od roku 2013 provedena validace 
jeho účetního systému. Tato situace je v rozporu s finančním nařízením společného 
podniku, které vyžaduje validaci účetního systému, kdykoli dojde k významné změně. 

3.10.24. Upozorňujeme na plánovaný audit pověření ve společném podniku, 
efektivnosti jeho rozhodování a mechanismů spolupráce s generálním ředitelstvím 
Komise pro energetiku, který útvar interního auditu Komise zahájí na začátku června 
2021. 
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Připomínky k najímání zaměstnanců 

3.10.25. Najímání zaměstnanců společného podniku v roce 2020 nebylo 
transparentní, pokud jde o sestavování konečného užšího seznamu uchazečů, kteří 
budou pozváni do další fáze hodnocení (pohovory a písemné testy). Zejména není 
jasné, jak výběrová komise při užším výběru kandidátů uplatňovala zvýhodňující 
kritéria. 

Jiné skutečnosti 

3.10.26. Metoda, kterou společný podnik použil k výpočtu členských příspěvků 
na rok 2020, nebyla v souladu s příslušnými ustanoveními jeho finančního nařízení. 
Místo toho, aby společný podnik použil odhady příspěvků přijaté jeho správní radou, 
vybíral příspěvky na základě ještě neschváleného předběžného odhadu. 

3.10.27. Společný podnik používá svůj vlastní portál elektronického zadávání 
veřejných zakázek, který není plně synchronizován se systémem Komise. 
Zdokonalování nástroje F4E v budoucnu by mohlo vést ke zbytečnému zdvojování 
vývojového úsilí a investic Komise. To by nepodporovalo zásadu jediného „prostoru 
pro výměnu elektronických údajů“ pro účastníky, jak je stanoveno ve finančním 
nařízení EU.  

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

3.10.28. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha. 
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Příloha – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky 
z předcházejících let 

Rok Připomínky EÚD 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Rozpočet na kapitolu 3.4 – Ostatní provozní výdaje se používá pro různé druhy výdajů 
(tj. výdaje pro nasmlouvané a interně zajištěné lidské zdroje, výdaje na služební cesty, 
výdaje na právní podporu atd.). Aby bylo zajištěno dodržování rozpočtových zásad 
transparentnosti a specifikace, měla by být pro každou kategorii výdajů vytvořena zvláštní 
rozpočtová kapitola. 

Dokončeno 

2019 

U jednoho zadávacího řízení na zakázku vysoké hodnoty byly původně zveřejněné rozvrhy 
a lhůty nerealistické. V jednom případě mohla administrativní zátěž spojená 
s prokazováním ekvivalence konkrétní certifikace, která byla jedním z výběrových kritérií, 
potenciální uchazeče s ekvivalentní certifikací od podání nabídky odradit. 

Není relevantní 

2019 

Společný podnik je každoročně posuzován externím panelem odborníků. Panel odborníků 
zjistil několik problémů a rizik na úrovni vyššího vedení a v oblasti podnikové kultury. 
Pokud se tyto problémy nebudou řešit, mohlo by to mít negativní vliv na výkonnost 
pracovníků. 

Probíhá 
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Rok Připomínky EÚD 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2019 

Kvůli omezením v plánu pracovních míst pro statutární zaměstnance F4E v rostoucí míře 
využívá nasmlouvané nebo interně zajištěné zdroje. V roce 2019 se míra těchto zdrojů na 
počtu statutárních zaměstnanců společného podniku podílela přibližně 62 %. Vedení 
personálního oddělení společného podniku nemá aktuální informace o objemu těchto 
zdrojů, neboť personální řízení je decentralizováno na úrovni oddělení nebo ředitelství. 
Tento stav přináší společnému podniku významná rizika, pokud jde o zachování klíčových 
kompetencí, nejasné vyvozování odpovědnosti, možné soudní spory a nízkou efektivnost 
zaměstnanců z důvodu decentralizovaného řízení. 

Probíhá 

2019 

V roce 2019 jmenovala správní rada společného podniku skupinu ad hoc, aby přezkoumala 
jeho systém vykazování a podávání zpráv a navrhla nutné změny. Skupina navrhla zavést 
nový systém řízení získané hodnoty a správní rada F4E tento návrh v dubnu 2019 
schválila98. Navrhovaný systém řízení hodnoty však nezohledňuje všechna doporučení 
nezávislých odborníků99 a neposkytuje jasné informace o tom, jakého technického pokroku 
bylo s dosud vzniklými náklady dosaženo, pokud jde o celkové realizační závazky 
společného podniku F4E týkající se projektu ITER. Vzhledem k významu nového systému 
řízení získané hodnoty pro sledování výkonnosti je zásadně důležité, aby společný podnik 
F4E ve fázi zavádění systému monitoroval jeho účinnost a informoval správní radu, kdykoliv 
se objeví zásadní problémy. 

Dokončeno 

                                                      
98 Správní rada společného podniku F4E č. 43 ze dne 5. dubna 2019. 

99 Sedmé roční posouzení nezávislou skupinou pro přezkum (30. listopadu 2018), s. 30–31. 
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Odpověď společného podniku 
3.10.16 až 3.10.20 

Platforma DACC (zkratka označující Deviations, Amendments and Contract Changes 
(Odchylky, pozměnění a smluvní změny)) pro řízení smluv podniku F4E je systém pro 
elektronickou výměnu informací, který byl vyvinut s cílem zabývat se zásadními 
doporučeními Útvaru interního auditu (IAS) Evropské komise v roce 2014 týkajícími se 
úprav smluv. První verze tohoto nástroje byla vydána v roce 2016 s cílem sjednotit 
odchylku/změnu s pozměněním (právní závazek) a zajistit kontrolu nad úpravami smluv 
uzavíraných podnikem F4E. Nástroj byl rovněž navržen za účelem monitorování 
nákladů na smluvní změny oproti odhadu při dokončení (Estimate at Completion, EaC) 
a s ustanoveními týkajícími se rizik. V druhé fázi byl nástroj dále rozvíjen tak, aby 
rovněž zahrnoval komerční úpravy (např. výměna dopisů), komerční aktivace (např. 
vydání opcí) a změny rámcových smluv atd. Kvůli situaci zapříčiněné krizí COVID-19 byl 
naléhavě vyvinut další modul, který umožňuje smlouvu podepsat přímo on-line. Tento 
modul byl pro provozní smlouvy uveden do provozu v dubnu 2020. Pro správní 
smlouvy byly různé moduly zaváděny od začátku roku 2021. Pokud jde o technické 
požadavky tohoto elektronického systému, podnik F4E vycházel z požadavků 
stanovených ve finančním nařízení podniku F4E (aktuálně z článku 88) s odkazem na 
obecné finanční nařízení (aktuálně článek 148). Na začátku roku 2021 odhalil v rámci 
každoročního posuzování systému vnitřní kontroly podniku F4E koordinátor vnitřní 
kontroly chyby týkající se fáze podpisu některých provozních smluv na platformě DACC. 
Podnik F4E určil některé transakce, kdy vedoucí pracovníci požádali jinou osobu, aby 
jejich jménem schválila právní závazek na platformě DACC. Takovéto jednání nemá 
oporu ve vnitřním finančním rámci podniku F4E týkajícím se přenášení finančních 
pravomocí a jmenování zástupce, a proto není v souladu s finančním nařízením 
podniku F4E. 

Ačkoliv smlouvy jsou stále považovány za legální podle španělského a francouzského 
práva, tento problém poukázal na závažné nedostatky v systémech vnitřní kontroly 
podniku F4E. Ředitel podniku F4E proto začlenil do svého každoročního prohlášení 
o věrohodnosti za rok 2020 nekvantifikovanou výhradu týkající se dobré pověsti.  

Přesto podnik F4E potvrzuje, že od roku 2021 rozšíří útvar interního auditu (Internal 
Audit Capability) působnost svého každoročního přezkumu přístupových práv v rámci 
systému ABAC tak, aby rovněž zahrnovala platformu DACC. Navíc útvar IAS zahájil 
v červnu 2021 audit „přenášení pravomocí a efektivity rozhodování v podniku F4E a 
mechanismů spolupráce s GŘ ENER“. Obě aktivity přispějí k posílení současných záruk 
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týkajících se dodržování pravidel politiky přenášení pravomocí a systému vnitřní 
kontroly platformy F4E. 

Zároveň zavedl podnik F4E okamžitá nápravná opatření s cílem odstranit tyto 
nedostatky a zajistit, aby se tyto chyby nemohly opakovat. Mezi tato opatření patří 
posílení finančních kontrol v rámci platformy DACC a zvyšování povědomí v řadách 
zaměstnanců podniku F4E.  

3.10.21 

Pokud jde o pravomoci na základě smluv přenesené na zaměstnance, kteří nejsou RAO, 
odpovídají výlučně každodenním činnostem v oblasti řízení dané smlouvy a nemění 
smlouvu jako takovou. Společný podnik F4E aktualizuje příslušné ustanovení ve 
vzorové smlouvě. 

3.10.22 

Podnik F4E potvrzuje, že ověřování uživatelských práv provádí třetí strana, a to za 
účelem poskytnutí záruky. 

3.10.23 

Podnik F4E potvrzuje, že v roce 2021 bude zahájeno ověřování účetních systémů. 
Podnik by však rád zdůraznil, že platforma DACC není automaticky synchronizována se 
systémem ABAC. Veškeré údaje zanesené do účetního systému se ověřují v souladu se 
systémem vnitřní kontroly: jsou zavedeny předběžné a následné kontroly s cílem 
zajistit kvalitu účetních údajů. 

3.10.25 

Podnik F4E i nadále rozvíjel své náborové postupy. Od začátku roku 2021 se mezi ně 
řadí i plně kvantitativní posuzování přihlášek. 

3.10.26 

Podnik F4E přijal opatření, zejména pak schválil návrh jednotného programového 
dokumentu na následující rok do posledního zasedání správní rady v tomto roce, aby 
se předešlo opakování tohoto problému. 

3.10.27 

Podnik F4E přijal rozhodnutí zavést komerčně dostupný nástroj pro elektronické 
podávání nabídek, protože nástroj Komise měl omezenou působnost (pouze pro 
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otevřená řízení), vykazoval vysoký počet hlášených incidentů a měl potíže se stabilitou. 
Až bude nástroj nabízený Komisí zahrnovat všechny druhy výběrových řízení, které jsou 
relevantní pro podnik F4E, a až se sníží míra incidentů, podnik zhodnotí případný 
přechod na soubor nástrojů Komise a přijme rozhodnutí na základě provozních 
požadavků podniku. Kromě toho je komerčně dostupný nástroj používaný podnikem 
F4E plně v souladu s ustanoveními směrnic EU o zadávání veřejných zakázek. Nabízí 
bezplatný elektronický přístup k výzvám k podávání návrhů zveřejněným podnikem F4E 
a je integrován s elektronickými oznámeními TED a s webovými stránkami TED, na 
kterých jsou zveřejňována oznámení o veřejných zakázkách podniku F4E. 
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Za Účetní dvůr 
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