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Akronymy
Zoznam akronymov zahŕňa spoločné podniky EÚ a iné orgány EÚ spomenuté v tejto
správe.
Akronym

Celý názov

7. RP

Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj
(2007 – 2013)

ABAC

Centrálny finančný informačný systém Komisie pre účtovanie na
základe časového rozlíšenia

ARES

Centrálny systém pre správu dokumentov

ARTEMIS

Spoločný podnik ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná
technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy

BBI

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické
materiály

CAS

Útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit

CFS

Osvedčenie o finančných výkazoch

COMPASS

Centrálny systém Komisie eGrants pre správu grantov

COSO

Výbor sponzorských organizácií komisie Treadway

Čisté nebo

Spoločný podnik Čisté nebo

EASA

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

ECSEL

Spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy

EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút

ENIAC

Poradná rada európskej iniciatívy pre nanoelektroniku

EÚ

Európska únia

EUAN

Sieť agentúr Európskej únie

EURATOM

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
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Akronym

Celý názov

EuroHPC

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú
techniku

EVM

Riadenie získanej hodnoty

F4E

Spoločný podnik Fusion for Energy

FCH

Spoločný podnik pre palivové články a vodík

GR RTD

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie

Horizont 2020

Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 –
2020)

IFAC

Medzinárodná federácia účtovníkov

IIL

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky

IKAA

Nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti

IKOP

Nepeňažné príspevky na prevádzkové činnosti

IKT

informačné a komunikačné technológie

INTOSAI

Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií

ISA

Medzinárodné audítorské štandardy IFAC

ISSAI

Medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií
INTOSAI

ITER

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor

Medzinárodná
organizácia
ITER

Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER

MUS

Výber podľa hodnoty peňažnej jednotky

NPE

Nástroj na prepájanie Európy

OLAF

Európsky úrad pre boj proti podvodom

PMO

Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov
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Akronym

Celý názov

S2R

Spoločný podnik Shift2Rail (európska iniciatíva v oblasti železníc)

SBA

Jednotný základný akt, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v
rámci programu Horizont Európa

SESAR

Spoločný podnik pre výskum riadenia letovej prevádzky
jednotného európskeho vzdušného priestoru

TEN-T

Program transeurópskej dopravnej siete

TRL

Úroveň technologickej pripravenosti

VFR

Viacročný finančný rámec

ZFEÚ

Zmluva o fungovaní Európskej únie
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Kapitola 1
Spoločné podniky EÚ a audit EDA

8

Úvod
1.1. Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor finančných prostriedkov

Európskej únie (EÚ) 1. V tejto funkcii vystupujeme ako nezávislý ochranca finančných
záujmov občanov Únie a prispievame k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ. Viac
informácií o našej práci môžete nájsť v našich správach o činnosti, výročných správach
o plnení rozpočtu EÚ, osobitných správach, preskúmaniach a stanoviskách k novým či
aktualizovaným právnym predpisom EÚ alebo k iným rozhodnutiam s vplyvom na
finančné riadenie.

1.2. Na základe tohto mandátu vykonávame preskúmanie ročnej účtovnej závierky
a príslušných transakcií spoločných podnikov EÚ (spolu ďalej len „spoločné podniky“),
ktoré sú subjektmi verejno-súkromného partnerstva zriadené na základe článku 187
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v prípade spoločného podniku Fusion for
Energy (F4E) podľa článkov 45 až 51 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu (Zmluva o Euratome).

1.3. V tejto správe predkladáme výsledky nášho auditu spoločných podnikov za
rozpočtový rok 2020. Správa má takúto štruktúru:
o

v kapitole 1 sa opisujú spoločné podniky a povaha auditu,

o

v kapitole 2 predkladáme celkové výsledky auditu,

o

v kapitole 3 uvádzame vyhlásenie o vierohodnosti za každý z deviatich spoločných
podnikov spolu s naším stanoviskom a pripomienkami jednak k spoľahlivosti
účtovných závierok spoločných podnikov, ako aj k zákonnosti a správnosti
príslušných transakcií, a tiež záležitosti a pripomienky, ktoré tieto stanoviská
nespochybňujú.

1.4. Celkovo sa pri našom audite spoločných podnikov za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020 potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Vo
vyhláseniach o vierohodnosti vydaných za každý spoločný podnik sme vyjadrili:
o

1

audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k spoľahlivosti účtovných závierok
všetkých deviatich spoločných podnikov,

Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012,
s. 169 – 171).
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o

a audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti príslušných
transakcií zaznamenaných v účtovných závierkach všetkých deviatich spoločných
podnikov,

1.5. Vyjadrili sme sa však k oblastiam, v ktorých sa vyžaduje zlepšenie, a to v bodoch
obsahujúcich ďalšie pripomienky, ako aj v pripomienkach, ktoré nemajú vplyv na
audítorské stanoviská.
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Spoločné podniky EÚ
Verejno-súkromné partnerstvá ako efektívny nástroj podpory
výskumu a inovácií v Európe

1.6. Spoločné podniky sú partnerstvá medzi Komisiou a priemyslom a v niektorých

prípadoch aj výskumnými a medzivládnymi organizáciami, zriadené podľa článku 187
ZFEÚ alebo v prípade spoločného podniku F4E podľa článkov 45 až 51 Zmluvy o
Euratome s cieľom podporovať trhovo orientované projekty v strategických oblastiach
výskumu a inovácií. Týchto deväť spoločných podnikov a oblastí výskumu a inovácií, v
ktorých každý z nich pôsobí, je znázornených na ilustrácii 1.1.

Ilustrácia 1.1 – Spoločné podniky EÚ

DIGITALIZÁCIA

Zdroj: EDA.
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1.7. Ako subjekty s odlišnou právnickou subjektivitou spoločné podniky schvaľujú
vlastný výskumný plán a poskytujú financovanie, najmä prostredníctvom výziev na
predkladanie návrhov. Výnimkou je spoločný podnik F4E zodpovedný za
zabezpečovanie príspevku EÚ na projekt Medzinárodného termonukleárneho
experimentálneho reaktora (ITER) a spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú
výpočtovú techniku (EuroHPC), ktorý hlavne organizuje obstarávanie a údržbu
európskych superpočítačov.

1.8. V rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického

rozvoja (7. RP) Rada na základe návrhu Komisie prijala nariadenia, ktorými sa zriaďuje
prvých šesť spoločných podnikov: výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného
európskeho neba (SESAR), Čisté nebo, iniciatíva pre inovačné lieky (IIL), palivové články
a vodík (FCH), nanoelektronika (ENIAC) a vstavané systémy (ARTEMIS).

1.9. Činnosť všetkých spoločných podnikov, ktoré boli zriadené v rámci 7. RP, bola v

roku 2014 predĺžená programom Horizont 2020 na obdobie ďalších 10 rokov (t. j. do
roku 2024 a celkový finančný príspevok EÚ pre spoločné podniky bol zdvojnásobený).
Okrem toho boli vytvorené dva nové spoločné podniky (priemyselné odvetvia
využívajúce biologické materiály (BBI) a Shift2Rail (S2R)) a ARTEMIS a ENIAC boli
zlúčené do jedného spoločného podniku – Elektronické komponenty a systémy pre
vedúce postavenie Európy (ECSEL) (pozri ilustráciu 1.2).
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Ilustrácia 1.2 – Vývoj európskych spoločných podnikov
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K AUTONÓMII

Zdroj: Európska komisia na základe nariadení Rady, ktorými sa zriaďujú spoločné podniky; upravil EDA.

1.10. Jednotlivé spoločné podniky sa líšia, pokiaľ ide o ich oblasti výskumu a
inovácií, ciele a financovanie. V tabuľke 1.1 je prehľad deviatich existujúcich
spoločných podnikov.
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Tabuľka 1.1 – Prehľad spoločných podnikov EÚ
Spoločný podnik

SESAR

Čisté nebo
IIL
FCH

ECSEL

BBI

S2R

EuroHPC

F4E

Spoločný podnik pre
výskum manažmentu
letovej prevádzky
jednotného
európskeho
vzdušného priestoru
Spoločný podnik Čisté
nebo
Iniciatíva
pre inovačné lieky
Spoločný podnik pre
palivové články a
vodík
Spoločný podnik
Elektronické
komponenty a
systémy pre vedúce
postavenie Európy
Spoločný podnik pre
priemyselné odvetvia
využívajúce biologické
materiály
Spoločný podnik
Shift2Rail – inovačné
riešenia železničných
produktov
Spoločný podnik pre
európsku
vysokovýkonnú
výpočtovú techniku
Spoločný podnik
Fusion for Energy
(ITER)

Rok získania
autonómie

Konečný
rozpočet
na rok 2020
(mil. EUR)

Celkový počet
zamestnancov na
konci roku 2020
(dočasní zam.,
zmluvní zam., vyslaní
nár. experti)

Rámcový program
pre výskum
s platbami
v roku 2020

Partnerské GR

Manažment letovej
prevádzky

2007

119.5

42

Horizont 2020, NPE

GR MOVE

Ekologické lietadlá

2006

356.6

44

Horizont 2020

GR RTD

Inovačné lieky

2009

241.6

56

7. RP, Horizont 2020

GR RTD

Palivové články a vodík

2010

103.8

29

7. RP, Horizont 2020

GR RTD

Elektronické komponenty a
systémy

2014

215.8

31

7. RP, Horizont 2020

GR CONNECT

Priemyselné odvetvia
využívajúce biologické
materiály

2015

196.6

23

Horizont 2020

GR RTD

Železničná doprava v Európe

2016

75.8

24

Horizont 2020

GR MOVE

Vývoj superpočítačov a
spracovanie veľkých dát

2020

181.5

15

Horizont 2020, NPE

GR CONNECT

Rozvoj a demonštrácia
energie jadrovej syntézy

2008

816.4

453

Euratom

GR ENER

Oblasť výskumu

Zdroj: EDA na základe údajov spoločných podnikov.

Spoločné podniky fungujúce v rámci programu Horizont 2020

1.11. Tieto spoločné podniky vykonávajú osobitné časti výskumnej a inovačnej

stratégie v rámci programu Horizont 2020 v oblastiach dopravy, energetiky, zdravia,
priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály a elektronických
komponentov a systémov.

1.12. Spoločný podnik Čisté nebo vyvíja nové generácie ekologickejších lietadiel.
Medzi jeho doterajšie hlavné úspechy patrí demonštrátor otvoreného rotora,
laminárne krídla, inovačné rotorové listy a vysokokompresný motor pre ľahké
vrtuľníky, inovačné snímače detektora námrazy a vyspelé avionické systémy.

1.13. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL) urýchľuje vývoj a

prístup pacientov k inovačným liekom, najmä v oblastiach, kde sú nenaplnené liečebné
a sociálne potreby. K jeho doterajším hlavným úspechom patrí celoeurópska sieť
stoviek nemocníc a laboratórií podporujúca vývoj antibiotík, testy na zlepšenie

14
bezpečnosti liekov, nový prístup ku klinickým skúškam na liečbu demencie a lepšie
pochopenie základných príčin chorôb, ako je cukrovka, reumatoidná artritída a závažná
astma, ako aj rozvoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom.

1.14. Spoločný podnik Shift2Rail (S2R) vyvíja inovácie v oblasti železníc na podporu
dosiahnutia jednotného európskeho železničného priestoru. K jeho hlavným cieľom
patrí zníženie nákladov na životný cyklus železničnej dopravy o polovicu,
zdvojnásobenie železničnej kapacity a zvýšenie spoľahlivosti a dochvíľnosti až o 50 %.

1.15. Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného

európskeho neba (SESAR) vyvíja ďalšiu generáciu manažmentu letovej prevádzky v
súlade s víziou opísanou v európskom akčnom pláne riadenia letovej prevádzky
(„ATM“) a plní funkciu európskeho koordinátora na účely globálnej interoperability
zabezpečovanej Medzinárodnou organizáciou civilného letectva. Medzi jeho doterajšie
hlavné úspechy patrí prvý štvordimenzionálny let na svete (3D + čas), služby letiskovej
veže na diaľku, voľné plánovanie letových tratí na zníženie emisií z letov a paliva a
plynulá výmena informácií medzi všetkými poskytovateľmi a používateľmi informácií o
ATM.

1.16. Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) vyvíja čisté riešenia pre

prepravu, energiu a uskladňovanie. K jeho doterajším hlavným činnostiam patrí
zavedenie autobusov poháňaných palivovými článkami pre čistú verejnú dopravu,
vytvorenie hodnotového reťazca EÚ pre súbor palivových článkov so zlepšenou
výkonnosťou a zníženými nákladmi, vývoj technológie elektrolýzy na výrobu zeleného
vodíka, vývoj a komercializácia jednotiek na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (mCHP) na dodávku tepla a elektriny v bytových priestoroch, ako aj zlepšená
výkonnosť a trvanlivosť materiálov a zníženie nákladov na komponenty a systémy. Od
roku 2016 FCH podporuje aj iniciatívu zameranú na regióny, na ktorej sa zúčastňuje 90
regiónov a miest a 55 partnerov zastupujúcich priemysel, ktorí rozvíjajú snahy na
dosiahnutie synergií a inteligentnej špecializácie v Európe.

1.17. Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(BBI) realizuje program výskumných a inovačných činností v Európe, ktoré posudzujú
dostupnosť obnoviteľných biologických zdrojov, ktoré sa môžu použiť na výrobu
biologických materiálov, a na tomto základe podporujú vytvorenie udržateľných
hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály. Jeho doterajšie hlavné
úspechy zahŕňajú výrobu celého radu inovatívnych výrobkov z biologických materiálov.

1.18. Spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie
Európy (ECSEL) je trojstranný program za účasti EÚ, priemyselných združení,
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zúčastnených štátov, ktorý financuje špičkové elektronické komponenty a systémy.
ECSEL sa výrazne podieľa na utváraní digitálnych inovácií tým, že umožňuje
inteligentné a udržateľné riešenia v kľúčových sektoroch, ako je mobilita, zdravie,
životné prostredie, energia a digitálna spoločnosť. Predstavuje tak strategický program,
ktorý je v súlade s cieľmi „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená na digitálny
vek“ a zároveň posilňuje celkovú konkurencieschopnosť výrobnej kapacity EÚ.

1.19. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)

je spoločná iniciatíva EÚ a ďalších európskych krajín s cieľom vytvoriť v Európe špičkový
superpočítačový ekosystém. EuroHPC sa stal nezávislým 23. septembra 2020 a prvý
audit sa v ňom realizoval za rozpočtový rok 2020.

Spoločný podnik F4E pôsobiaci v rámci Euratomu

1.20. Projekt ITER začal oficiálne fungovať v roku 1988, hoci činnosti súvisiace s

koncepciou a konkrétnou podobou sa vyvíjali niekoľko rokov. Účastníci projektu
21. novembra 2006 formálne odsúhlasili vybudovanie a prevádzkovanie
experimentálneho zariadenia na preukázanie vedeckej životaschopnosti jadrovej
syntézy ako budúceho udržateľného zdroja energie. Dohoda o projekte ITER nadobudla
účinnosť 24. októbra 2007 a k tomuto dátumu bola oficiálne zriadená Medzinárodná
organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER (ITER-IO). Nachádza sa v Saint-Paul-lèsDurance (Francúzsko), pričom hlavné zariadenia jadrovej syntézy sa budujú v
Cadarache (Francúzsko).

1.21. Do projektu ITER sú zapojení siedmi globálni partneri: EÚ zastúpená

Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) 2, Spojené štáty, Rusko,
Japonsko, Čína, Južná Kórea a India. EÚ 3 prevzala vedúcu úlohu so 45 % podielom na
stavebných nákladoch. Podiel každého z ostatných členov projektu ITER predstavuje
približne 9 % (pozri ilustráciu 1.3). Toto rozdelenie nákladov sa zmení v prevádzkovej
fáze, keď bude EÚ znášať 34 % prevádzkových nákladov.

1.22. Približne 90 % príspevkov členov má nepeňažnú formu. To znamená, že

namiesto prevodu peňazí členovia dodávajú komponenty, systémy a budovy priamo
organizácii ITER-IO. Výstavba projektu ITER zahŕňa výrobu viac než 10 miliónov
komponentov a systémov. Rozdelenie nepeňažných výrobných prác bolo založené na
záujmoch a na technických a priemyselných kapacitách jednotlivých členov. Na výrobe
2

Členmi Euratomu sú členské štáty EÚ a pridružené štáty Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

3

Členské štáty EÚ a pridružené štáty Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
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kľúčových komponentov (pozri ilustráciu 1.3) sa v podstate podieľajú všetci. Napríklad
výroba vákuových nádob je rozdelená medzi EÚ (päť sektorov) a Kóreu (štyri sektory);
na centrálnom solenoide spolupracujú Spojené štáty americké a Japonsko; výroba a
testovanie divertorov je rozdelená medzi EÚ, Rusko a Japonsko; India a Spojené štáty
spoločne zodpovedajú za kryostatovú nádobu a vodné chladiace systémy; systém
opláštenia sa bude vyrábať v Číne, EÚ, Kórei, Rusku a Spojených štátoch; a na výrobe
magnetov ITER sa podieľajú všetci členovia okrem Indie.

Ilustrácia 1.3 – Príspevky členov projektu ITER
Kryostatová nádoba

Rusko

Montáž

India

Vodné chladiace
systémy

USA

Iné

EÚ

Diagnostika
CODAC

Magnetické
systémy a
solenoid

Distribúcia
dodávok energie

Čína
Kórejská republika

Japonsko

Rozdelenie nepeňažných
príspevkov členov ITER

Budovy

Komponenty vákuovej
nádoby, plášť a divertor

Rozdelenie kľúčových
komponentov a systémov ITER

Zdroj: EDA, na základe informácií ITER-IO a F4E.

1.23. Približne 75 % z týchto investícií sa vynakladá na vývoj nových poznatkov a

najmodernejších materiálov a technológií. To ponúka európskym špičkovým
priemyselným odvetviam a malým a stredným podnikom (MSP) cennú príležitosť
inovovať a vyvíjať vedľajšie produkty, ktoré sa budú využívať mimo jadrovej syntézy,
ako napríklad širší energetický sektor, letectvo a špičkové technologické nástroje, ako
sú skenery pracujúce na základe jadrovej magnetickej rezonancie.

1.24. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) bol
zriadený v apríli 2007 na obdobie 35 rokov ako domáca agentúra zodpovedná za
zabezpečenie európskeho príspevku k projektu ITER. Medzi jeho hlavné úlohy patrí
manažovanie príspevku Euratomu pre medzinárodnú organizáciu ITER-IO, ktorá
zodpovedá za projekt ITER, a zabezpečenie činností v rámci širšieho prístupu spoločne
s Japonskom na rýchlu realizáciu využitia energie jadrovej syntézy. Koordinuje činnosti
a organizuje potrebné obstarávanie v rámci prípravy na výstavbu demonštračného
reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia
na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy.
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1.25. Spoločný podnik F4E financuje hlavne Euratom (približne 80 %) a Francúzsko

ako hostiteľský členský štát projektu ITER (približne 20 %). Najnovší odhad
Komisie (2018) týkajúci sa celkového rozpočtu Euratomu potrebného pre spoločný
podnik F4E na financovanie európskej časti realizácie projektu ITER predstavuje
približne 15 mld. EUR (v súčasnej hodnote) vrátane nákladov na prevádzku jadrového
zariadenia od roku 2028 do roku 2035 4. Hostiteľský členský štát (Francúzsko) a členské
štáty Euratomu (vrátane Švajčiarska a Spojeného kráľovstva ako pridružených krajín)
prispejú ďalšími 3,3 mld. EUR (v súčasných hodnotách).

1.26. Dňa 31. januára 2020 vystúpilo Spojené kráľovstvo z EÚ a Euratomu.

Prechodné obdobie, stanovené v dohode o vystúpení, pre rokovania o novej dohode o
partnerstve s Euratomom sa skončilo 31. decembra 2020. Spojené kráľovstvo sa stane
pridruženým členským štátom Euratomu za rovnakých podmienok ako plnoprávne
členské štáty až do ratifikácie protokolu o pridružení Spojeného kráľovstva k
programom EÚ, ktorý je pripojený k Dohode o obchode a spolupráci medzi Spojeným
kráľovstvom a EÚ. Rada EÚ vo februári 2021 schválila približne 5,6 mld. EUR (v súčasnej
hodnote) ako príspevok Euratomu do spoločného podniku F4E za VFR na obdobie 2021
až 2027.

Sídla spoločných podnikov v Európskej únii

1.27. Sedem spoločných podnikov sídli v Bruseli (SESAR, Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL,
BBI a S2R). EuroHPC má sídlo v Luxembursku a spoločný podnik F4E v Barcelone v
Španielsku (pozri ilustráciu 1.4).

4

Odhady vychádzajú z rozhodnutí Rady 2013/791/Euratom a (Euratom) 2021/281, ktorými
sa mení rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný
podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy na obdobie 2007 až 2027, a zo záverov
Rady č. 7881/2018 a súvisiaceho pracovného dokumentu útvarov Komisie týkajúceho sa
obdobia jadrovej prevádzky od roku 2028 do roku 2035.
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Ilustrácia 1.4 – Spoločné podniky v Európskej únii v roku 2020

Belgicko, Brusel
SESAR
ČISTÉ NEBO
IIL
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxembursko, Luxemburg
EUROHPC

Španielsko,
Barcelona
F4E

Francúzsko,
Cadarache
ITER

Zdroj: EDA.

1.28. Pri vykonávaní svojich výskumných a inovačných činností spoločné podniky

združujú účastníkov z celého sveta zastupujúcich priemysel aj výskumu. Približne
88,5 % ich finančných prostriedkov sa používa na spolufinancovanie činností účastníkov
z členských štátov EÚ a približne 11,5 % na spolufinancovanie činností účastníkov z
krajín mimo EÚ (pozri ilustráciu 1.5).
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Ilustrácia 1.5 – Účastníci v spoločných podnikoch z celého sveta
Účastníci z EÚ
88,5 % z príspevkov EÚ
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Švédsko

Účastníci z krajín mimo EÚ
11,5 % z príspevkov EÚ
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Spojené kráľovstvo
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Zdroj: EDA na základe údajov zo systému CORDA.

Spoločné podniky fungujúce v rámci 7. RP a programu Horizont
2020 dodržiavajú bipartitné alebo tripartitné modely riadenia

1.29. Spoločné podniky majú rovnakú právnu štruktúru, no každý z nich má

špecifické charakteristiky a zaoberajú sa inováciami a výskumom v rôznych sektoroch
zameraných na rozličné trhy. Väčšina spoločných podnikov sa riadi bipartitným
modelom, v rámci ktorého sú Komisia a súkromní partneri z priemyselných odvetví
(v niektorých prípadoch aj výskum) zastúpení v správnej rade a prispievajú na činnosti
spoločného podniku (Čisté nebo, IIL, FCH, BBI a S2R). Zvyšok sa riadi tripartitným
modelom, v rámci ktorého sú zúčastnené štáty alebo medzivládne organizácie, Komisia
a súkromní partneri vo väčšine prípadov zastúpení v správnej rade a prispievajú na
činnosti spoločného podniku (ECSEL a EuroHPC).
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1.30. Na ilustrácii 1.6 je znázornená všeobecná štruktúra riadenia spoločných
podnikov.

Ilustrácia 1.6 – Všeobecná štruktúra správy spoločných podnikov

Správna rada
Poradná skupina
členských štátov
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Výkonný riaditeľ

Oddelenie
vnútornej kontroly
a poradná funkcia
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úradník pre právne
záležitosti

Prevádzkové
oddelenie

Komunikácia
a zúčastnené strany

Finančná kontrola

Zdroj: EDA.

Výskumné a inovačné činnosti spoločných podnikov v rámci
7. RP a programu Horizont 2020 financujú spoločne všetci
členovia

1.31. Všetci členovia prispievajú k financovaniu výskumných a inovačných činností

spoločných podnikov. Na jednej strane poskytuje Komisia finančné prostriedky zo 7. RP
a z programu Horizont 2020 na spolufinancovanie projektov v oblasti výskumu a
inovácií spoločných podnikov zo strany EÚ. Spoločný podnik SESAR dostával
financovanie počas predchádzajúceho finančného rámca (VFR 2007 – 2013) aj z
programu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) 5. SESAR a EuroHPC dostávajú ďalšie
finančné prostriedky aj z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) 6 v súčasnom VFR na
5

350 mil. EUR.

6

SESAR: 10 mil. EUR; EuroHPC: 100 mil. EUR.
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obdobie 2014 – 2020. Na druhej strane, súkromní partneri zastupujúci priemysel a
výskum poskytujú nepeňažné príspevky tým, že vykonávajú výskumné a inovačné
činnosti spoločných podnikov, do ktorých investujú svoje vlastné finančné a ľudské
zdroje, aktíva a technológie. Na činnosti spoločného podniku v niektorých prípadoch
finančne prispievajú aj zúčastnené štáty a medzivládne organizácie. EÚ aj jej partneri
poskytujú peňažné prostriedky na financovanie administratívnych nákladov.

1.32. Pokiaľ ide o VFR na obdobie 2007 – 2013, spoločné podniky plnili približne

3,6 mld. EUR, teda zhruba 7 % celkového rozpočtu 7. RP. Keďže výška nepeňažných
príspevkov súkromných partnerov sa musí aspoň rovnať výške spolufinancovania zo
strany EÚ, na projekty v oblasti výskumu a inovácií v rámci 7. RP sa prostredníctvom
finančných prostriedkov EÚ vo výške 3,6 mld. EUR získa približne 8,7 mld. EUR.

1.33. V súčasnom VFR na obdobie 2014 – 2020 spoločné podniky spravujú približne
7,7 mld. EUR, teda 10 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020. Ako je uvedené
na ilustrácii 1.7, očakáva sa, že finančné prostriedky EÚ prilákajú na projekty v oblasti
výskumu a vývoja v oblastiach programu Horizont 2020, ktoré boli pridelené
spoločným podnikom, financovanie v približnej výške 19,7 mld. EUR vrátane priamych
príspevkov zúčastnených štátov pre ECSEL a EuroHPC.

Ilustrácia 1.7 – Peňažné príspevky EÚ pre spoločné podniky a získané
príspevky od ostatných členov v rámci programu Horizont 2020
Finančné zdroje spoločných podnikov
19,7 mld. EUR

Horizont 2020
76,4 mld. EUR

Ostatní členovia
IKAA
3,1 mld. EUR

Zdroj: EDA.

Ostatní členovia Peňažný príspevok
IKOP
EÚ
7,7 mld. EUR
8,8 mld. EUR
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1.34. Pokiaľ ide o program Horizont 2020, v jednotlivých zakladajúcich

nariadeniach spoločných podnikov sa stanovuje maximálna výška peňažného príspevku
EÚ, ako aj minimálna výška nepeňažných a/alebo peňažných príspevkov súkromných
členov a ostatných partnerov na agendu spoločných podnikov v oblasti výskumu a
inovácií 7 v rámci programu Horizont 2020 (pozri ilustráciu 1.8).

Ilustrácia 1.8 — Príspevky členov počas celého fungovania spoločného
podniku (v mil. EUR)
Horizont 2020
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Minimálne príspevky súkromných členov na ďalšie činnosti (IKAA)

Príspevok iných partnerov

Zdroj: EDA.

1.35. V rámci programu Horizont 2020 existujú dva typy príspevkov súkromných
členov: nepeňažné príspevky na operačné činnosti (IKOP) a nepeňažné príspevky na
ďalšie činnosti (IKAA). Podrobné informácie pozri v rámčeku 2.1.

1.36. Celkový rozpočet všetkých spoločných podnikov na platby na rok 2020

predstavoval 2,3 mld. EUR (2019: 1,9 mld. EUR). Celkový rozpočet ôsmich spoločných
podnikov, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti výskumu a inovácií, na platby na rok 2020
predstavoval 1,5 mld. EUR (2019: 1,2 mld. EUR) a 0,8 mld. EUR v prípade F4E (2019:
0,7 mld. EUR).

1.37. Koncom roka 2020 zamestnávali spoločné podniky pôsobiace v rámci

programu Horizont 2020 241 zamestnancov (dočasných a zmluvných zamestnancov)
a deväť vyslaných národných expertov (2019: 229 zamestnancov a osem vyslaných
národných expertov). Spoločný podnik F4E mal 433 zamestnancov (úradníkov,
dočasných a zmluvných zamestnancov) a dvoch vyslaných národných expertov

7

V prípade spoločného podniku SESAR je výška príspevkov súkromných partnerov a
príspevku Eurocontrolu stanovená v samostatných dohodách.
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(2019: 437 zamestnancov a dvoch vyslaných národných expertov). Počet obsadených
pracovných miest koncom roka 2019 a 2020 je zobrazený na ilustrácii 1.9.

Ilustrácia 1.9 – Počet obsadených pracovných miest na konci roka 2019
a 2020
Prehľad zamestnancov spoločných podnikov
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Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.
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Rozpočtové postupy a udeľovanie absolutória sú
harmonizované pre všetky spoločné podniky

1.38. Európsky parlament a Rada sú v prípade spoločných podnikov zodpovední za
každoročný rozpočtový postup a udeľovanie absolutória. Harmonogram postupu
udelenia absolutória je znázornený na ilustrácii 1.10.

Ilustrácia 1.10 – Ročný postup udeľovania absolutória
EDA prijíma
predbežné
pripomienky
spoločných podnikov

EDA zasiela svoju výročnú
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parlamentu a Rade
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predkladá ich Európskemu
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Spoločné podniky
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predbežné účtovné
závierky Európskemu
dvoru audítorov

Spoločné podniky
schvaľujú svoje
konečné účtovné
závierky

Vypočutia riaditeľov spoločných
podnikov vo Výbore EP pre
kontrolu rozpočtu (CONT) a v
rozpočtovom výbore Rady

Prijatie správ Parlamentu
na plenárnej schôdzi –
Parlament rozhoduje, či
sa absolutórium udelí
alebo odloží na neskôr

Zdroj: EDA.
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Náš audit
Náš mandát zahŕňa audit ročnej účtovnej závierky a príslušných
transakcií spoločných podnikov

1.39. V súlade s požiadavkami v článku 287 ZFEÚ sme kontrolovali:
ročnú účtovnú závierku všetkých deviatich spoločných podnikov za rozpočtový rok
končiaci sa 31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií.

1.40. Na základe výsledkov nášho auditu poskytujeme Európskemu parlamentu a
Rade za každý spoločný podnik jedno vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa
spoľahlivosti účtovnej závierky spoločných podnikov a zákonnosti a správnosti
príslušných transakcií. V príslušných prípadoch dopĺňame k vyhláseniam o
vierohodnosti dôležité audítorské pripomienky (pozri kapitolu 3).

1.41. Podľa článku 70 ods. 6 a článku 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ

sa audit spoľahlivosti účtovnej závierky všetkých spoločných podnikov zadáva na
vykonanie nezávislým externým audítorským firmám. V súlade s medzinárodnými
audítorskými štandardmi sme preskúmali kvalitu práce externých audítorských firiem a
získali sme dostatočné uistenie, že sa na ňu môžeme spoľahnúť pri formulovaní
audítorských stanovísk k spoľahlivosti ročných účtovných závierok spoločných
podnikov za rok 2020.

Náš audit sa zameriava na kľúčové riziká a rieši ich

1.42. Naše audity sú koncipované tak, aby sa zameriavali na určené kľúčové riziká.
Audit ročných účtovných závierok a príslušných transakcií spoločných podnikov za rok
2020 sme vykonali na základe posúdenia rizika na rok 2020, ktoré je stručne opísané v
nasledujúcej časti.

Riziko z hľadiska spoľahlivosti účtovných závierok je nízke až stredné

1.43. Celkovo sme považovali riziko z hľadiska spoľahlivosti ročných účtovných
závierok za nízke. Účtovné závierky spoločných podnikov sa zostavujú na základe
účtovných pravidiel schválených účtovníkom Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z
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medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. Určité oneskorenia
(BBI) a nedostatky (ECSEL, EuroHPC) sme zaznamenali v postupe vykazovania
nepeňažných príspevkov.

Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti príjmov je celkovo nízke

1.44. Príjmy spoločných podnikov v roku 2019 pozostávali najmä z finančných

príspevkov z rozpočtu programu Komisie Horizont 2020 a rozpočtu Euratomu. Ako sa
stanovuje v nariadeniach o spoločnom podniku, rozpočty a súvisiace príjmy sa
dohodnú spolu s rozpočtovými orgánmi v rámci každoročného rozpočtového procesu.

Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti platieb na zamestnancov
a administratívu je celkovo nízke

1.45. Riziko súvisiace so zákonnosťou a správnosťou platieb sa v prípade

zamestnancov a administratívnych platieb považovalo za nízke, pretože ide hlavne o
rutinné platby. Platy navyše spravuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych
nárokov (PMO), ktorý kontrolujeme v rámci špecifických hodnotení administratívnych
výdavkov. V posledných rokoch sme v súvislosti s výdavkami na zamestnancov nezistili
žiadne významné chyby. Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti postupov prijímania
zamestnancov bolo vo všeobecnosti nízke, ale zvýšilo sa na stredné v prípade
spoločného podniku, ktorý v prvých rokoch svojej existencie prijíma väčší počet
zamestnancov (EuroHPC), a spoločného podniku, v ktorom boli v minulosti zistené
nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov (F4E).
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Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti operačných platieb je celkovo
stredné

1.46. Riziko súvisiace s priebežnými a konečnými grantovými platbami bolo

vyhodnotené ako stredné, pretože platby sú založené na výkazoch nákladov
prijímateľov, ktoré sú spravidla komplexné. Okrem toho, pokiaľ ide o grantové platby v
rámci programu Horizont 2020, osvedčenia o finančných výkazoch (CFS) 8 sa od
prijímateľa požadujú len v prípade platieb zostatku (zásada dôvery). Pokiaľ ide o
postupy udeľovania grantov, riziko je vo všeobecnosti nízke. Riziko pri spoločnom
podniku EuroHPC sa však považovalo za stredné, pretože svoj postup udeľovania
grantov stanovil až v roku 2019.

1.47. Pokiaľ ide o zmluvné platby a postupy verejného obstarávania, vzhľadom na

obmedzený počet takýchto postupov spoločných podnikov vykonávacích činnosti v
rámci 7. RP a programu Horizont 2020 sa riziko vo všeobecnosti hodnotilo ako nízke.
Riziko bolo vyhodnotené ako stredné v prípade spoločného podniku F4E, ktorý používa
zložité postupy verejného obstarávania pri zmluvách s vysokou hodnotou, a v prípade
spoločného podniku EuroHPC, ktorý zaviedol svoj postup verejného obstarávania až v
roku 2019.

Riziko z hľadiska rozpočtového riadenia je nízke až stredné

1.48. Riziko bolo vyhodnotené ako nízke až stredné z dôvodu nedostatkov

zistených v plánovaní a monitorovaní rozpočtu súvisiacich buď so zložitosťou a
viacročným charakterom zmlúv (F4E, EuroHPC) a grantových opatrení v rámci
programu Horizont 2020 alebo so skutočnosťou, že spoločné podniky vykonávajúce
program Horizont 2020 pri stanovovaní rozpočtových potrieb na daný rok v plnej miere
nezohľadňujú nahromadené nevyužité platobné rozpočtové prostriedky z
predchádzajúcich rokov (SESAR, ECSEL a IMI).

8

Osvedčenie o finančných výkazoch je vecná správa vypracovaná nezávislým audítorom
alebo úradníkom verejnej správy. Jej účelom je umožniť Komisii alebo orgánu EÚ, ktorý
prideľuje granty, skontrolovať, či sú náklady vykázané vo finančných výkazoch oprávnené.
V rámci programu Horizont 2020 sa musí predložiť samostatné osvedčenie o finančných
výkazoch za každého prijímateľa (a prepojenú tretiu stranu), ktorý žiada o preplatenie
priamych skutočných nákladov alebo a jednotkových nákladov v celkovej výške
325 000 EUR alebo viac. V programe Horizont 2020 sa v zásade predpokladá, že za celý
projekt bude za každého prijímateľa predložené jedno osvedčenie, ktoré sa predloží na
konci projektu spolu so záverečnou správou.
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Riziko z hľadiska správneho finančného riadenia je nízke až stredné

1.49. Hoci posúdenie správneho finančného riadenia nie je výslovným cieľom

auditu, počas predchádzajúcich auditov sme v tejto súvislosti zistili problémy, ktoré sa
týkali koncepcie grantov a riadenia ľudských zdrojov a projektov spoločného podniku
F4E.

Iné riziká

1.50. Cestovné obmedzenia v dôsledku pandémie COVID-19 nám zabránili vykonať
kontroly na mieste a viesť osobné rozhovory so zamestnancami kontrolovaných
subjektov a značne skomplikovali získavanie originálnych dokladov. Tieto činnosti
nahradili administratívne kontroly o rozhovory s kontrolovaným subjektmi na diaľku.
Hoci vynechanie fyzických kontrol môže zvýšiť detekčné riziko, od kontrolovaných
subjektov sme získali dostatočné audítorské dôkazy, ktoré nám umožnili prácu
dokončiť a dospieť k záverom.

Náš audítorský prístup ku grantovým platbám

1.51. V roku 2018 a 2019 EDA preskúmal vzorku ex post auditov vykonaných

útvarom GR RTD Komisie pre spoločný audit a ním najatými externými audítormi. Ako
informujeme v príslušnej kapitole výročnej správy EDA za roky 2018, 2019 a 2020 9, pri
týchto preskúmaniach sme odhalili pretrvávajúce nedostatky v kvalite auditov a
metodické rozdiely, ktoré viedli k výraznému podhodnoteniu chybovosti platieb v
rámci programu Horizont 2020. Okrem toho zvyšková chybovosť vykázaná spoločnými
podnikmi realizujúcimi program Horizont 2020 v ich výročných správach o činnosti nie

9

Pozri výročnú správu EDA za rok 2018, kapitolu 5 (body 5.31 – 5.34), výročnú správu EDA za
rok 2019, kapitolu 4 (body 4.28 a 4.29) a výročnú správu EDA za rok 2020, kapitolu 4 (body
4.23 a 4.30), v ktorých sa uvádza, že na rozdiel od spôsobu výpočtu EDA je percentuálna
reprezentatívna chybovosť každej kontrolovanej transakcie programu Horizont 2020
vypočítaná útvarom pre spoločný audit na základe celkovej výšky výkazu nákladov namiesto
výšky nákladových položiek vybraných do vzorky na podrobný audit a opätovné vykonanie.

29
je priamo porovnateľná s chybovosťou vo výdavkoch Komisie na výskum uverejnenou
vo výročnej správe EDA za rok 2020 10.

1.52. Z tohto dôvodu sme v prípade auditu grantových platieb uhradených

spoločnými podnikmi doplnili uistenie odvodené z ex post auditov o podrobný audit u
prijímateľov (priame testovanie vecnej správnosti) na vzorke transakcií grantových
platieb spoločných podnikov. Tieto transakcie boli vybrané náhodne (výber vzorky
podľa hodnoty peňažnej jednotky) zo súboru všetkých priebežných a konečných
grantových platieb vykonaných v roku 2020 siedmimi spoločnými podnikmi, ktoré
realizujú projekty v rámci 7. RP a programu Horizont 2020 11.

1.53. Pri každom spoločnom podniku sme vo svojom stanovisku k zákonnosti a

správnosti príslušných platieb vychádzali zo samostatných posúdení týchto
kvantitatívnych prvkov:

individuálna reprezentatívna a zvyšková chybovosť grantových platieb spoločných
podnikov založená na výsledkoch ex post auditov Komisie. Zahŕňalo to posúdenie
správnosti a úplnosti výpočtov reprezentatívnej a zvyškovej chybovosti;
chybovosť založenú výsledkoch nášho testovania vecnej správnosti;
chybovosť týkajúcu sa transakcií konkrétneho spoločného podniku v rámci nášho
testovania vecnej správnosti.

10

Na rozdiel od chybovosti vypočítanej EDA zvyšková chybovosť vypočítaná spoločnými
podnikmi (na základe výsledkov ex post auditov a v súlade so vzorcom útvaru pre spoločný
audit v stratégii ex post auditov programu Horizont) zahŕňa opravu všetkých chýb zistených
v kontrolovaných platbách, ako aj opravu systémových chýb v nekontrolovaných platbách
kontrolovaných príjemcov (tzv. rozšírenie).

11

EuroHPC bol vylúčený, pretože v roku 2020 uskutočnil na základe svojich dohôd o grante len
platby predbežného financovania.
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Kapitola 2
Prehľad výsledkov auditu
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Úvod
2.1. Táto kapitola obsahuje prehľad výsledkov nášho ročného finančného auditu a
auditu zhody v spoločných podnikoch za rozpočtový rok 2020, ako aj pripomienky
týkajúce sa horizontálnych otázok riadenia, ktoré vyplynuli z auditu.

Vyhlásenia o vierohodnosti (audítorské stanoviská) k spoľahlivosti ročných
účtových závierok spoločných podnikov a k zákonnosti a správnosti príslušných
transakcií, ktoré sú základom týchto účtovných závierok, ako aj všetky záležitosti a
pripomienky bez vplyvu na tieto stanoviská sa uvádzajú v kapitole 3 tejto správy.
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Na základe ročného auditu za rok 2020
vydávame za všetky spoločné podniky
čistý audítorský výrok
2.2. Celkovo sme pri audite ročných účtovných závierok spoločných podnikov za

rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2020 a príslušných transakcií, podobne ako v
predchádzajúcich rokoch, zaznamenali pozitívne výsledky.

Výroky bez výhrad k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých
spoločných podnikov

2.3. K ročným účtovným závierkam všetkých spoločných podnikov sme vydali výrok
bez výhrad (tzv. čistý výrok). Zastávame názor, že tieto účtovné závierky vyjadrujú
verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločných podnikov k 31.
decembru 2020 a výsledky ich transakcií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok
v súlade s ustanoveniami platných nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými
pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Zdôraznenie skutočnosti týkajúcej sa príspevku EÚ na projekt ITER

2.4. V porovnaní s ročnou účtovnou závierkou za rok 2019, v ktorej bol odhad

nákladov na dokončenie uvedený len v kreditoch ITER, spoločný podnik F4E v účtovnej
závierke za rok 2020 výrazne zlepšil kvalitu informácií, a to tým, že poskytol odhad
celkových nákladov na splnenie svojich záväzkov v súvislosti s projektom ITER vo výške
17,97 mld. EUR (v hodnotách za rok 2020). V bode obsahujúcom zdôraznenie
skutočnosti upozorňujeme na skutočnosť, že akékoľvek zmeny kľúčových predpokladov
týkajúcich sa odhadu rizikovej expozície 12 by mohli viesť k významnému zvýšeniu
nákladov a/alebo ďalším oneskoreniam pri realizácii projektu ITER 13.

12

Riziková expozícia je odhadovanou hodnotou dosahu rizika (rizík) vynásobenou
pravdepodobnosťou rizika spojeného s danou činnosťou.

13

Zdôraznením skutočnosti upozorňujeme na záležitosť, ktorá síce nie je v účtovnej závierke
významne skreslená, je však natoľko dôležitá, že je nevyhnutné ju uviesť pre pochopenie
účtovnej závierky používateľmi.
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Výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti príjmov
zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých spoločných
podnikov

2.5. V prípade všetkých spoločných podnikov sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý
výrok) k zákonnosti a správnosti príjmov zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za
rok končiaci sa 31. decembra 2020. Zastávame názor, že transakcie boli zo všetkých
významných hľadísk zákonne a správne.

Výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti platieb
zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých spoločných
podnikov

2.6. V prípade všetkých spoločných podnikov sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý
výrok) k zákonnosti a správnosti platieb zaznamenaných v ročnej účtovnej závierke za
rok končiaci sa 31. decembra 2020. Zastávame názor, že transakcie boli zo všetkých
významných hľadísk zákonne a správne.

2.7. Na ilustrácii 2.1 je znázornený prehľad vývoja našich ročných audítorských

stanovísk k ročným účtovným závierkam, príjmom a platbám spoločných podnikov od
roku 2018 do roku 2020.

Ilustrácia 2.1 — Vývoj stanovísk EDA týkajúcich sa spoločných podnikov
v rokoch 2018 až 2020
Platby
Príjmy
Účtovná závierka

2018

2019

2020
Stanoviská
Výrok bez výhrad (čistý výrok)
Výrok s výhradou
Záporný výrok

Zdroj: EDA.
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Naše pripomienky sú zamerané na
niekoľko oblastí, ktoré je potrebné
zlepšiť
2.8. Bez toho, aby boli spochybnené naše stanoviská, uvádzame rôzne pripomienky,
aby sme poukázali na možné zlepšenia v oblasti rozpočtového a finančného riadenia,
nepeňažných príspevkov, rámca vnútornej kontroly a monitorovania grantových
platieb, ľudských zdrojov, postupov verejného obstarávania a správneho finančného
riadenia. Tieto pripomienky, ktoré sú podrobne opísané v kapitole 3, a niektoré
horizontálne otázky riadenia sú zhrnuté v nasledujúcej časti správy.

Opakujúce sa nedostatky v ročnom plánovaní platieb

2.9. V prípade EuroHPC sa na základe zmlúv na obstaranie superpočítačov a dohôd

o grante uhradili podstatne nižšie platby predbežného financovania, ako sa plánovalo,
čo viedlo k nízkej miere plnenia rozpočtu na operačné platby vo výške približne 23 %.

2.10. V roku 2020 spoločný podnik ECSEL opätovne aktivoval v prevádzkovom

rozpočte na činnosti programu Horizont 2020 nevyužité platobné rozpočtové
prostriedky vo výške 57,2 mil. EUR. Spoločný podnik však pred použitím platobných
rozpočtových prostriedkov na daný rok mohol využiť len 70 % z týchto prostriedkov.
Podobne spoločný podnik Čisté nebo nevyužil opätovne aktivovaný rozpočet na
operačné platby na projekty programu Horizont 2020 vo výške približne 13 mil. EUR
pred tým, ako použil platobné rozpočtové prostriedky na daný rok.

Opatrenie 1
V súlade s rozpočtovými pravidlami by spoločné podniky mali pred použitím
nových platobných rozpočtových prostriedkov na daný rok použiť opätovne
aktivované platobné rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov.
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Miera plnenia programu Horizont 2020 spoločnými podnikmi a
úroveň príspevkov členov zo súkromného sektora by sa mohli
zlepšiť
Hoci spoločné podniky takmer v plnej miere zrealizovali svoje činnosti
v rámci 7. RP a TEN-T...

2.11. Spoločnými podnikmi, ktoré realizujú činnosti v rámci 7. RP a programu TEN-T

(VFR 2007 – 2013), sú SESAR, Čisté nebo, IIL, FCH a ECSEL. V roku 2020 tri spoločné
podniky (IIL, FCH a ECSEL) ešte nemali ukončenú implementačnú fázu svojich opatrení
v rámci 7. RP. SESAR v roku 2020 vrátil členom nadmerné peňažné príspevky, ktoré
dostal na projekty 7. RP a TEN-T.

2.12. Tabuľka 2.1 obsahuje prehľad príspevkov členov na činnosti týchto

spoločných podnikov v rámci 7. RP na konci roka 2020. Tieto príspevky predstavovali v
priemere 91 % cieľov stanovených v zakladajúcich nariadeniach spoločných podnikov
na celé programové obdobie 7. RP.

Tabuľka 2.1 – Príspevky členov na 7. RP a TEN-T (v mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho
nariadenia)
EÚ
700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Ostatní
členovia
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Spolu
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Spoločné podniky
v rámci 7. RP
SESAR 1
Čisté nebo 1
IIL 1
FCH 1
Spolu

EÚ
610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Ostatní
členovia
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Spolu
1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Miera
plnenia
86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

2.13. V rozpore s ustanoveniami zakladajúcich nariadení spoločných podnikov

ARTEMIS a ENIAC, v správach a ročnej účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL
nebol zverejnený odhad:
o

finančných príspevkov zúčastnených štátov na projekty 7. RP realizované
spoločnými podnikmi ARTEMIS a ENIAC (vo výške minimálne 1,8 násobku
operačného finančného príspevku EÚ,

o

nepeňažných príspevkov organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú zapojené
do projektov ARTEMIS a ENIAC v rámci 7. RP.
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... niektoré spoločné podniky majú problémy s realizáciou programu
Horizont 2020

2.14. Na konci roku 2020, ktorý je siedmym rokom desaťročného životného cyklu

spoločných podnikov, vykazovali spoločné podniky rôznu mieru plnenia cieľov
stanovených v ich príslušných zakladajúcich nariadeniach pre činnosti programu
Horizont 2020 (VFR 2014 – 2020). Čiastočne to možno zdôvodniť rôznymi oblasťami
výskumu, v ktorých každý spoločný podnik pôsobí. Napríklad projekty spoločného
podniku IIL trvajú dlho, čo je dané povahou jeho výskumu a značnou veľkosťou
medzinárodných konzorcií, ktoré ich realizujú. Tento stav prináša riziko, že úroveň
administratívnych zdrojov potrebných na včasné riadenie týchto finančných
prostriedkov nemusí byť dostatočná vzhľadom na rastúci počet projektov programov
viacročného finančného rámca, ktoré sa realizujú súčasne. EuroHPC, pre ktorý bol rok
2020 druhým rokom fungovania, stále nemal spoľahlivé postupy na validáciu a
osvedčovanie nepeňažných príspevkov deklarovaných jej súkromnými členmi a
zúčastnenými štátmi.

2.15. Tabuľka 2.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na činnosti týchto

spoločných podnikov v rámci programu Horizont 2020 na konci roka 2020. Do konca
roka 2020 tieto spoločné podniky splnili v priemere 62 % cieľov týkajúcich sa
príspevkov svojich členov (vrátane IKAA) a len 54 % bez IKAA.

Tabuľka 2.2 – Horizont 2020 – Príspevky členov (v mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia
a právnych rozhodnutí)

585,0

1 000,0

1 755,0

1 228,5

1 638,0

1 638,0

665,0

95,0

1 185,0

2 827,5

835,0
398,0

504,6
350,0

536,0

908,0

7 597,0

8 551,6

Nevzťahuje
sa
965,3
Nevzťahuje
sa
285,0
Nevzťahuje
sa
2 234,7
120,0
Nevzťahuje
sa
3 605,0

Spolu

Spoločné
podniky v rámci
programu
Horizont 2020

EÚ

Validované
IKOP

Vykázané,
nevalidované
IKOP

1 585,0

SESAR 2020

441,6

358,3

93,2

3 948,8

Čisté nebo 2

1 451,0

604,4

136,3

3 276,0

IIL 2

643,2

380,0

263,0

1 045,0

FCH 2

498,6

20,6

35,0

4 012,5

ECSEL

944,9

574,6

896,5

3 574,3
868,0

BBI
S2R

603,2
297,7

57,8
131,1

53,7
93,1

1 444,0

EuroHPC

19 753,5

Spolu

190,9

28,9

0,0

5 071,1

2 155,7

1 570,8

(1) Nepeňažné príspevky na prevádzkové činnosti spoločného podniku
(2) Nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti mimo plánu práce spoločného podniku

Zdroj: EDA na základe údajov spoločného podniku.

IKAA

Nevzťahuje
sa
1 144,2
Nevzťahuje
sa
1 095,0
Nevzťahuje
sa
929,2
204,8
Nevzťahuje
sa
3 373,2

Spolu

Miera plnenia
bez IKAA

IKAA iných
členov (2)

Miera plnenia s
IKAA

EÚ

IKOP a
peňažné
príspevky
ostatných
členov (1)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)

893,1

56 %

3 335,9

84 %

56 %
73 %

1 286,2

39 %

39 %

1 649,2

158 %

73 %

2 416,0

60 %

60 %

1 643,9
726,7

46 %
84 %

53 %
70 %

219,8

15 %

15 %

12 170,8

62 %

54 %
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Členovia zo súkromného sektora prispievajú výrazne viac na ďalšie
činnosti nad rámec pracovných programov spoločných podnikov

2.16. Súkromní členovia musia poskytovať rôzne druhy nepeňažných príspevkov
spoločným podnikom vykonávajúcim činnosti programu Horizont 2020. V prípade
štyroch spoločných podnikov (Čisté nebo, FCH, BBI a S2R) musia súkromní členovia
poskytnúť aj minimálny objem nepeňažných príspevkov na tzv. ďalšie činnosti
vykonávané nad rámec pracovných programov spoločných podnikov, ktoré však
spadajú pod ich všeobecné ciele (pozri rámček 2.1).

Rámček 2.1
Nepeňažné príspevky členov zo súkromného
sektora na operačné činnosti spoločných
podnikov v rámci programu Horizont 2020
(všetky spoločné podniky)

Nepeňažné príspevky členov zo súkromného
sektora na ďalšie činnosti v rámci programu
Horizont 2020
(len Čisté nebo, FCH, BBI, S2R)

Ako sa stanovuje v zakladajúcich nariadeniach
všetkých spoločných podnikov, členovia všetkých
spoločných podnikov zo súkromného sektora
musia na celkové náklady na projekty spoločných
podnikov v oblasti výskumu a inovácií v rámci
programu Horizont 2020 prispieť určitou
minimálnou sumou (IKOP). Nepeňažné príspevky
na prevádzkové činnosti (IKOP) sú celkové
náklady, ktoré súkromným členom vznikajú pri
vykonávaní opatrení spoločného podniku v
oblasti výskumu a inovácií, po odpočítaní
príspevkov ostatných členov spoločného podniku
(spolufinancovanie EÚ, príspevok zúčastnených
štátov alebo medzivládnych organizácií) a
akéhokoľvek ďalšieho príspevku EÚ na tieto
náklady. V súlade s článkom 4 ods. 3
zakladajúcich nariadení sa IKOP musia vykazovať
spoločnému podniku každý rok a súvisiace
náklady musí osvedčiť nezávislý externý audítor.
Osvedčené a validované IKOP sa zaznamenávajú v
ročnej účtovnej závierke spoločného podniku.

Ako sa stanovuje v článku 4 ods. 2 písm. b)
príslušných zakladajúcich nariadení týchto
štyroch spoločných podnikov, členovia zo
súkromného sektora musia poskytnúť aj
minimálny objem nepeňažných príspevkov na
tzv. dodatočné činnosti nad rámec pracovných
programov a rozpočtov spoločných podnikov,
ktoré však spadajú pod všeobecné ciele (IKAA).
Príslušné činnosti by mali byť vymedzené v
ročnom pláne dodatočných činností spolu s
odhadom hodnoty príspevkov. V súlade s
článkom 4 ods. 4 zakladajúcich nariadení náklady
na dodatočné činnosti osvedčuje nezávislý
externý audítor a nepodliehajú auditu zo strany
EDA ani žiadneho iného orgánu EÚ. Celková
suma osvedčených a validovaných IKAA sa
uverejňuje v poznámkach k ročnej účtovnej
závierke spoločného podniku.

2.17. Ako sa uvádza v tabuľke 2.2, členovia spoločných podnikov zo súkromného

sektora, zúčastnené štáty alebo medzivládne organizácie prispeli do konca roka 2020
sumou 7,1 mld. EUR, čo predstavuje 58 % dohodnutých celkových príspevkov v
približnej výške 12,2 mld. EUR. Túto sumu tvoria nepeňažné príspevky vo výške
3,7 mld. EUR 14 na vlastné činnosti spoločných podnikov v rámci programu Horizont
2020 (IKOP) a nepeňažné príspevky vo výške 3,4 mld. EUR na ďalšie činnosti nad rámec
14

Do konca roka 2020 bola z tejto sumy osvedčená suma v približnej výške 2,1 mld. EUR
(57 %).
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pracovných programov spoločného podniku, ktoré však spadajú pod všeobecné ciele
(IKAA).

2.18. Na ilustrácii 2.2 je znázornený vývoj priemerných nepeňažných príspevkov

súkromných členov za obdobie 2017 až 2020. Napriek značnému nárastu a dôležitosti
nepeňažných príspevkov (IKAA) na ďalšie činnosti, nie je povinné zverejňovať ich v
ročnej účtovnej závierke, a náš audit sa preto na ne nevzťahuje 15. Vzniká tak riziko, že
IKAA nebudú úplne v súlade s cieľmi spoločného podniku. Spoločné podniky sú toho
názoru, že keď sa v zakladajúcom nariadení nestanovuje minimálna úroveň IKOP, ale
len IKAA (Čisté nebo, FCH a BBI), súkromní členovia môžu svoju povinnosť poskytnúť
nepeňažné príspevky splniť poskytnutím IKAA.

Ilustrácia 2.2 – Vývoj nepeňažných príspevkov členov zo súkromného
sektora
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017

2018
Priemerné IKOP

2019
Priemerné IKAA

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

15

Článok 4 ods. 4 príslušných zakladajúcich nariadení spoločných podnikov.

2020
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Spoločné podniky narážajú na vážne prekážky pri získavaní peňažných
príspevkov členov zo súkromného sektora na svoje prevádzkové náklady

2.19. Avšak pokiaľ ide o spoločný podnik BBI, celkový nepeňažný príspevok členov

zastupujúcich priemysel na ďalšie činnosti dosiahol podľa odhadu z konca roku 2020
len približne polovicu z minimálneho cieľa stanoveného v zakladajúcom nariadení
spoločného podniku. Okrem toho napriek tomu, že bolo jeho zakladajúce nariadenie
osobitne zmenené v roku 2018 tak, aby umožnilo členom zastupujúcim priemysel
poskytovať peňažné príspevky na úrovni projektov, a to aspoň vo výške 182,5 mil. EUR,
títo členovia neposkytli v roku 2020 žiadne ďalšie peňažné príspevky na prevádzkové
náklady. Svedčí to o tom, že spoločný podnik sa pri výbere týchto príspevkov od
súkromných členov stretáva so značnými prekážkami a že minimálny cieľ nebude do
konca programu Horizont 2020 dosiahnutý. Komisia (GR RTD) preto znížila svoje
peňažné príspevky spoločnému podniku o 140 mil. EUR. Toto výrazné zníženie
príspevkov členov predstavovalo riziko pre plnenie agendy spoločného podniku v
oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 2020.

Členovia sa už zaviazali poskytnúť príspevky na vykonanie približne 77 %
agendy spoločných podnikov v oblasti výskumu a inovácií v programe
Horizont 2020

2.20. Do konca roka 2020 spoločné podniky dokončili všetky výzvy súvisiace s

realizáciou agendy v oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 2020. V
súvislosti s týmito výzvami sa ostatní členovia spoločných podnikov (súkromní členovia,
zúčastnené štáty a iné medzinárodné organizácie) zaviazali poskytnúť nepeňažné
príspevky investovaním vlastných finančných zdrojov, ľudských zdrojov, aktív a
technológií (IKOP).

2.21. Ako sa uvádza v tabuľke 2.3, do konca roka 2020 spoločné podniky už udelili

a/alebo podpísali grantové zákazky, ktoré tvorili (v priemere) 88 % maximálneho
peňažného príspevku, ktorý bol k dispozícii na spolufinancovanie ich činností v rámci
programu Horizont 2020. Ostatní členovia sa zároveň zaviazali poskytnúť nepeňažné
príspevky na tieto projekty, ktoré tvoria (v priemere) 68 % ich cieľov IKOP a operačných
peňažných príspevkov stanovených v príslušných zakladajúcich nariadeniach
spoločných podnikov. Výsledkom na konci roku 2020 bola odhadovaná priemerná
miera vykonania agendy spoločných podnikov v oblasti výskumu a vývoja v programe
Horizont 2020 na úrovni 77 %.
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Tabuľka 2.3 – Horizont 2020 – viazané príspevky členov na konci roku
2020 (v mil. EUR)
Príspevky členov na prevádzkové náklady
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Spolu

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Spoločné
podniky
v rámci
programu
Horizont 2020
SESAR 2020
Čisté nebo 2
IIL 2
FCH 2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Spolu

Viazané
spolufinancovanie EÚ
548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

IKOP a
peňažné
príspevky
%
ostatných
členov
(odhad)
573,7 60 %
717,6 60 %
1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

Spolu

Miera plnenia
programu

EÚ

IKOP
a peňažné
príspevky
ostatných
členov

Udelené a/alebo podpísané dohody o grante a zákazky
(k 31. 12. 2020)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Príspevky ostatných členov zahŕňajú príspevky zúčastnených štátov
(2) Ciele pre IKOP dohodnuté v ročných pracovných plánoch spoločného podniku a znížené operačné peňažné príspevky.

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

Vnútorné kontroly grantových platieb boli vo všeobecnosti
účinné
Väčšina spoločných podnikov zaviedla nový rámec vnútornej kontroly
Komisie

2.22. Spoločné podniky zaviedli spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na

finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. S výnimkou spoločného
podnik EuroHPC, spoločné podniky v roku 2020 plne zaviedli rámec vnútornej kontroly
Komisie, založený na 17 zásadách vnútornej kontroly. Tieto spoločné podniky
vypracovali pre všetky zásady vnútornej kontroly relevantné ukazovatele, vykonali
ročné sebahodnotenia a zlepšili monitorovanie účinnosti svojich kontrolných činností.
Zavedený rámec vnútornej kontroly však predstavuje nepretržitý proces, ktorého
kvalita závisí od neustáleho zlepšovania kľúčových kontrolných ukazovateľov a
každoročného sebahodnotenia spoločných podnikov.

Výsledky ex post auditov naznačujú, že chybovosť v grantových platbách
väčšiny spoločných podnikov je pod prahom významnosti

2.23. V súvislosti so zákonnosťou a správnosťou kontrol grantových platieb

spoločných podnikov v rámci 7. RP vykonávajú nezávislé externé audítorské firmy
najaté spoločnými podnikmi ex post audity u prijímateľov. Za ex post audity grantových
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platieb spoločných podnikov v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá útvar
Komisie pre spoločný audit, ktorý zhruba tri štvrtiny týchto auditov zadáva externým
audítorským firmám. Všetky spoločné podniky využívali ex post audity na posúdenie
zákonnosti a správnosti svojich grantových platieb.

2.24. V roku 2020 konečné grantové platby v rámci 7. RP stále uhrádzali len tri

spoločné podniky (IIL, FCH a ECSEL). Spoločné podniky IIL a FCH na základe výsledkov
ex post auditov na konci roka 2020 vykázali zvyškovú chybovosť pod 2 % prahom
významnosti. Pokiaľ ide o spoločný podnik ECSEL, značné rozdiely v metodikách a
postupoch vnútroštátnych finančných orgánov zúčastnených štátov neumožňujú
vypočítať jednotnú zvyškovú chybovosť v platbách v 7. RP. Preto sme pri týchto
platbách uplatnili zvyškovú chybovosť, ktorú stanovilo GR RTD pre celý 7. RP a ktorá na
konci roka 2020 predstavovala 3,51 %. Vzhľadom na nízky podiel platieb v rámci 7. RP v
roku 2020 (približne 8,6 %) sa teda zvyšková chybovosť za celkové operačné platby
spoločného podniku ECSEL v roku 2020 považuje za nižšiu ako prah významnosti.

2.25. Pokiaľ ide o grantové platby v rámci programu Horizont 2020, všetky

spoločné podniky realizujúce projekty v rámci programu Horizont 2020 vykázali na
základe výsledkov ex post auditov na konci roka 2020 zvyškovú chybovosť
nepresahujúcu 2 % prah významnosti.

Pri audite grantových platieb z roku 2020 u prijímateľov sme zistili
pretrvávajúce systémové chyby v deklarovaných osobných nákladoch

2.26. Pri našich auditoch u príjemcov sa potvrdili systémové chyby týkajúce sa

hlavne deklarovaných osobných nákladov, ktoré na základe ex post auditov pravidelne
vykazoval aj CAS a jeho externí audítori. Hlavnými zdrojmi chýb zistených v grantových
platbách za rok 2020 sú:
o

použitie nesprávnej metódy na výpočet deklarovaných osobných nákladov,

o

použitie hodinových sadzieb, ktoré neboli založené na skončenom rozpočtovom
roku,

o

nedodržanie stropov pre počet hodín odpracovaných na projekte,

o

neodôvodnená oprava už deklarovaných a schválených osobných nákladov v
nasledujúcom období vykazovania,

o

náklady, ktoré nie sú priamo pripísateľné projektu, deklarované ako iné priame
náklady,
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o

nákupy od iného prijímateľa konzorcia deklarované ako iné priame náklady,

o

použitie nesprávneho výmenného kurzu na prepočet deklarovaných nákladov na
eurá.

2.27. Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných grantových platobných

transakcií spoločných podnikov, z výsledkov nášho auditu vyplýva, že hlavným zdrojom
chýb sú osobné náklady a že malé a stredné podniky (MSP) sú na chyby náchylnejšie
ako iní prijímatelia. Ďalšie zefektívnenie pravidiel programu Horizont 2020 týkajúcich
sa deklarovania osobných nákladov a zníženie právnej neistoty ďalším využívaním
zjednodušeného vykazovania nákladov je podmienkou na to, aby sa v budúcich
rámcových programoch v oblasti výskumu stabilizovala chybovosť pod úrovňou
významnosti.

Opatrenie 2
Spoločné podniky by mali posilniť svoje systémy vnútornej kontroly s cieľom riešiť
zvýšené riziko týkajúce sa MSP a nových prijímateľov a takisto by mali častejšie
využívať zjednodušené vykazovanie nákladov.

Nedostatky v miestnej IT aplikácii spoločného podniku F4E na správu
zmlúv

2.28. V marci 2020 sa v reakcii na pandémiu COVID-19 rozšírilo používanie miestnej
IT aplikácie spoločného podniku F4E na riadenie zmlúv (DACC), ktorá sa dovtedy
používala len na správu dodatkov k zmluvám, aj na správu nových zmlúv. Hoci toto
opatrenie umožnilo spoločnému podniku F4E zachovať kontinuitu činností, spoločný
podnik F4E úplne neprispôsobil svoje miestne IT aplikácie s internými procesmi
týkajúcimi sa delegovania právomocí. Spoločný podnik F4E síce prijal zmierňujúc
opatrenia na riešenie situácie, stále je však potrebné vyriešiť významné nedostatky,
ako je správne používanie účtov s virtuálnou identitou a správne uplatňovanie práv a
delegovania právomocí schvaľovať právne záväzky. A napokon od zavedenia systému
DACC nebol účtovný systém F4E validovaný.
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Opatrenie 3
Spoločný podnik F4E by mal vykonať potrebné opatrenia týkajúce sa miestneho IT
systému na správu zmlúv (DACC), aby bol tento systém v súlade s vnútornými
postupmi pre delegáciu právomocí a aby zabezpečoval správne používanie účtov s
virtuálnou identitou. Spoločný podnik by mal navyše potvrdiť účtovný systém.

Nedostatky v riadení dočasných zamestnancov a postupoch
verejného obstarávania
Nedostatok stálych zamestnancov vedie k zvýšenému využívaniu
dočasných agentúrnych zamestnancov

2.29. Nedostatok stálych zamestnancov v spoločných podnikoch vedie k

zvýšenému využívaniu dočasných agentúrnych zamestnancov alebo zmluvnému
internému zabezpečovaniu pracovníkov. S tým sú spojené určité riziká, napríklad v
súvislosti s udržaním kľúčových kompetencií, nejasným vyvodzovaním zodpovednosti a
nízkou efektívnosťou zamestnancov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celkovú
výkonnosť spoločného podniku.

2.30. Spoločný podnik Čisté nebo napríklad výrazne zvýšil využívanie dočasných

agentúrnych zamestnancov z 8 % v roku 2017 na 24 % v roku 2020 v prípade úloh
trvalej povahy (napr. asistent právnej služby, sekretárska podpora, komunikačný
asistent a asistent projektového úradníka). Veľký počet zmluvných zamestnancov
zvyčajne výrazne zvyšuje mieru fluktuácie zamestnancov spoločného podniku a ešte
viac destabilizuje situáciu v oblasti ľudských zdrojov.

2.31. Spoločný podnik EuroHPC sa v prvom roku fungovania sústredil najmä na

prevádzkové procesy a úlohy. Vzhľadom na to, že potreba kľúčových administratívnych
zamestnancov sa ešte nevyriešila, vznikajú riziká v podobe nedostatkov vo finančnom,
v rozpočtovom a personálnom riadení, ako aj v postupoch vnútornej kontroly, ktoré sa
vzťahujú na operačné platby a nepeňažné príspevky. Navyše vysoký podiel zmluvných
zamestnancov (74 %) môže v blízkej budúcnosti viesť k značnej fluktuácii, čo ešte viac
zvyšuje riziká z hľadiska systémov riadenia.
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Opatrenie 4
Spoločný podnik EuroHPC by mal obsadiť kľúčové administratívne miesta potrebné
na zabezpečenie finančného, rozpočtového a personálneho riadenia, ako aj
postupov vnútornej kontroly.

Využitie verejnej súťaže v situácii znalostnej výhody

2.32. V roku 2020 vyhlásil spoločný podnik FCH verejnú súťaž na uzavretie

rámcovej zmluvy na realizáciu tretej fázy projektu na vytvorenie certifikačného
systému H2. Jediným uchádzačom, ktorý predložil ponuku, bolo konzorcium, ktoré už
zrealizovalo prvé dve fázy projektu a bolo preto v pozícii subjektu so znalostnou
výhodou. Jeho finančná ponuka sa približovala maximálnej predpokladanej hodnote
zákazky stanovenej v špecifikáciách obstarávania.

Opatrenie 5
V situácii znalostnej výhody by spoločné podniky mali uskutočniť predbežný
prieskum trhu o cene a vopred konzultovať s ostatnými spoločnosťami
pôsobiacimi na trhu, čo im umožní vykonať lepší odhad ceny a stanoviť najlepší
pomer medzi cenou a kvalitou.

Spoločné podniky nevyužívajú v plnej miere nástroj Komisie na
elektronické obstarávanie a F4E vytvoril vlastný portál

2.33. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby všetky inštitúcie a

orgány EÚ vrátane spoločných podnikov navrhli a zaviedli nástroje na predkladanie,
uchovávanie a spracúvanie údajov poskytnutých v rámci postupov udeľovania zákazky
a aby na tento účel zaviedli pre účastníkov tzv. jednotnú oblasť výmeny elektronických
údajov. Z tohto dôvodu Komisia pracuje na vývoji riešenia elektronického obstarávania
(eProcurement) s integrovaným portálom pre financovanie a verené súťaže (Funding
and Tenders) a portálom TED eTendering, na ktorom budú verejne prístupné všetky
uverejnené verejné súťaže. Nástroj eProcurement ponúka harmonizovaný prístup a
zavedené spoločné postupy pre obstarávanie, ktoré budú podporované plne
integrovaným elektronickým riešením. Napríklad umožňuje potenciálnym
dodávateľom bezplatný elektronický prístup ku všetkým súťažným podkladom,
súvisiacim technickým špecifikáciám, prílohám, otázkam a odpovediam,
elektronickému predkladaniu ponúk, hodnoteniu ponúk a konečnému zadaniu zákazky
(zákaziek). Nástroj eProcurement už podporuje verejné a užšie postupy (vrátane
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zrýchlených), obstarávania so strednou a s nízkou hodnotou a mimoriadne rokovacie
konania pre inštitúcie a orgány EÚ vrátane spoločných podnikov.

2.34. Spoločné podniky Čisté nebo, FCH a S2R využili eProcurement na verejné

postupy obstarávania v roku 2020, IIL a SESAR ich začal používať začiatkom roku 2021.
BBI a ECSEL však neplánujú používať všetky moduly platformy z dôvodu nízkeho počtu
postupov obstarávania s vysokou hodnotou.

2.35. Spoločný podnik F4E používa vlastný nástroj elektronického obstarávania,

ktorý nie je úplne synchronizovaný s nástrojom eProcurement, ktorý prevádzkuje
Komisia. Ak sa bude nástroj spoločného podniku F4E v budúcnosti zdokonaľovať,
mohlo by to viesť k zbytočnej duplikácii vývojových snáh a investícií Komisie. To by
bolo v rozpore so zásadou jednotnej oblasti výmeny elektronických údajov pre
účastníkov, ktorej vytvorenie sa predpokladá v nariadení o rozpočtových pravidlách
EÚ.

Opatrenie 6
Spoločné podniky by sa mali pripojiť k nástroju eProcurement prevádzkovanému
Komisiou v súlade so zásadou jednotnej výmeny elektronických údajov,
stanovenou v nariadení o rozpočtových pravidlách, aby tak pri obstarávaní
zabezpečili čo najširšiu možnú mieru hospodárskej súťaže.
Spoločný podnik F4E by mal koordinovať budúce vylepšovanie svojho nástroja
elektronického obstarávania s vývojovým úsilím a investíciami Komisie.

Spoločné podniky využili synergie na prekonanie krízy
spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020
Metodika nášho preskúmania

2.36. V roku 2020 sme analyzovali opatrenia, ktoré spoločné podniky prijali na

zachovanie kontinuity činností počas pandémie COVID-19, a možný vplyv pandémie na
poskytovanie služieb. Na ilustrácii 2.3 sú uvedené opatrenia, na ktoré sme sa pri
našom preskúmaní zamerali. Analýza vychádzala z finančných údajov dostupných v
centrálnom finančnom informačnom systéme Komisie o akruálnom účtovníctve (ABAC)
a platforme eGrant (COMPASS). Údaje sme doplnili o rozhovory so zamestnancami
spoločných podnikov a analýzu dokumentov spoločných podnikov. Zistenia sú skôr
analytické a opisné ako hodnotiace. Preto nepredkladáme odporúčania, ale skôr
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vyzdvihujeme osvedčené postupy. Spoločný podnik EuroHPC nebol súčasťou tejto
analýzy, pretože začal samostatne fungovať až v septembri 2020.

Ilustrácia 2.3 – Oblasti, na ktoré sme sa zamerali

Pripravenosť a
zavádzanie opatrení na
zabezpečenie
kontinuity činnosti

Rozhodovacie
kapacity,
každodenné
operácie

Opatrenia na
podporu
dobrých
podmienok a
odolnosti
zamestnancov

Vykonávanie
prevádzkových
činností

Zdroj: EDA.

Spoločné podniky úzko spolupracovali s cieľom zabezpečiť kontinuitu
činností v kontexte pandémie COVID-19

2.37. Spoločné podniky so sídlom v Bruseli (SESAR, Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL, BBI

a S2R) z veľkej časti prekonali vplyv pandémie COVID-19, a to aj napriek ich malej
veľkosti a obmedzeným zdrojom, vďaka úzkej spolupráci na spoločnej pripravenosti na
začiatku pandémie v marci 2020.

2.38. Keďže spoločné podniky Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL, BBI a S2R majú sídlo v tej
istej budove, v januári 2019 prijali spoločný plán na zabezpečenie kontinuity činnosti
vrátane spoločného plánu obnovy po havárii IT, ktorý bol aktualizovaný vo februári
2020. Spoločný podnik SESAR prijal dokument týkajúci sa riadenia kontinuity činnosti v
roku 2016 a F4E v roku 2017 a aktualizovali ich v roku 2019. Plány sú založené na
posúdeniach rizík a plánovaní scenárov a tvoria zásadnú súčasť rámca vnútornej
kontroly spoločných podnikov (pozri rámček 2.2).
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Rámček 2.2
Spoločný plán na zabezpečenie kontinuity činnosti spoločných
podnikov Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL, BBI a S2R
Základné kľúčové informácie
o kontinuite činnosti:
o

núdzové kontakty

o

zoznam kritických
zamestnancov

o

komunikácia (v závislosti
od scenára)

Zásady kontinuity činnosti:
o

definície a rozsah

o

súhrn kritických a základných
funkcií a postupov

o

rozsah a scenáre

o

odborná príprava a zvyšovanie
informovanosti

o

testovanie

Reakcia a odpoveď:

Plán obnovy po havárii IT:

o

referenti pre zabezpečenie
kontinuity činnosti

o

plná prevádzka na mieste
pre prípad pohotovosti

o

zoznam závislých objektov
v rámci spoločných
infraštruktúr

o

obnova pôvodných operácií

o

záložné pracovisko GR RTD

Zdroj: Spoločný plán na zabezpečenie kontinuity činnosti spoločných podnikov.

2.39. Spoločné podniky Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL, BBI a S2R otestovali spoločný
plán obnovy po havárii IT už v januári 2019, pričom sa zamerali na:
o

dostupnosť miesta pre záložné pracovisko a prístup k nemu,

o

dostupnosť IT infraštruktúry (hardvér a softvér),

o

funkčnosť účtov EU Login a prístup na diaľku k aplikáciám.

Výsledky testov boli analyzované a pre zistené chyby boli vypracované riešenia.

2.40. Vďaka tomu mali všetky spoločné podniky pred vypuknutím pandémie

COVID-19 aktuálne a formálne schválené plány na zabezpečenie kontinuity činnosti
(pozri ilustráciu 2.4).
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Ilustrácia 2.4 – Všetky spoločné podniky mali schválený plán
na zabezpečenie kontinuity činnosti

Pri vypuknutí pandémie COVID-19
mali všetky spoločné podniky
schválený a zavedený plán
kontinuity činnosti

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

2.41. V marci 2020 v rámci koordinačných opatrení spoločného podniku ECSEL

vykonali všetky spoločné podniky so sídlom v Bruseli záťažový test s cieľom posúdiť
kapacity IT na prácu na diaľku za predpokladu, že všetci zamestnanci budú pracovať na
diaľku určitý čas. To umožnilo rýchly prechod všetkých zamestnancov spoločného
podniku na prácu na diaľku od 18. marca 2020, keď belgická vláda zaviedla pracovné
obmedzenia. Spoločný podnik F4E vykonal podobné testy v marci 2020 a práca na
diaľku sa od začiatku pandémie stala pravidlom vo všetkých lokalitách spoločného
podniku F4E (Barcelona, Cadarache a Garching).

Spoločné podniky koordinovali svoje zmierňujúce opatrenia a zabezpečili
riadenie

2.42. Ďalším faktorom úspechu spoločných podnikov so sídlom v Bruseli bola

koordinácia ich opatrení na prekonanie inherentných prekážok, najmä ich malej
veľkosti a obmedzených zdrojov.

2.43. Riaditelia spoločných podnikov so sídlom v Bruseli diskutovali na týždennej

báze o dôsledkoch pandémie, rizikách pre operácie a spoločnom prístupe k ich
zmierňovaniu. Podobné porady organizovali aj vedúci administratívnych oddelení a
útvarov pre vnútorný audit. Spoločné podniky začali v máji 2020 spoločné obstarávanie
ochranných prostriedkov pod vedením IIL v záujme zaistenia bezpečnosti svojich
zamestnancov, keď bolo potrebné, aby pracovali v kanceláriách.

2.44. Správne rady spoločných podnikov sa nakoniec rýchlo prispôsobili pandémii
COVID-19 tak, že porady organizovali na diaľku a v roku 2020 udržali podobné tempo
prijímania rozhodnutí ako v roku 2019. Počet zasadnutí správnej rady zostal v roku
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2020 stabilný na čísle 27 (2019: 25) a správna rada prijala v roku 2020 110 rozhodnutí
(2019: 108).

Spoločné podniky splnili svoju povinnosť poskytnúť zamestnancom
náležitú starostlivosť...

2.45. S cieľom poskytnúť zamestnancom primeranú podporu, pokiaľ ide o to, ako

čo najlepšie zvládnuť nové výzvy spôsobené pandémiou COVID-19, spoločné podniky
so sídlom v Bruseli zaviedli program odbornej prípravy v oblasti dobrých podmienok a
odolnosti. V októbri 2020 sa zamestnanci všetkých spoločných podnikov so sídlom v
Bruseli zúčastnili na kurze s názvom Zvládanie situácie v čase COVID-u (Coping in a time
of COVID), ktorú inicioval SESAR a sprostredkoval certifikovaný profesionálny
inštruktor. Súčasťou kurzu boli aktivity v menších skupinách v oddelených virtuálnych
triedach, kde si mohli účastníci vymieňať názory na pracovné podmienky.

2.46. S cieľom vyjadriť podporu svojim zamestnancom a informovať ich počas

pandémie COVID-19 organizovali riaditelia spoločných podnikov pravidelné online
schôdze, počas ktorých mohli zamestnanci klásť aj otázky. Pravidelnosť online schôdzí
sa v jednotlivých spoločných podnikoch líšila v závislosti od intenzity pandémie a konali
sa raz týždenne až raz za mesiac. V rámčeku 2.3 uvádzame príklady bežných opatrení
zavedených v agentúrach na podporu zamestnancov počas tohto obdobia.
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Rámček 2.3
Opatrenia spoločných podnikov na podporu dobrých podmienok a
odolnosti zamestnancov
Pravidelná
komunikácia a správy
vrátane pravidelných
online schôdzí so
všetkými zamestnancami

Kurz o zvyšovaní odolnosti
s názvom Zvládanie situácie
v čase COVID-u pre všetkých
zamestnancov spoločných
podnikov s cieľom výmeny
názorov o pracovných
podmienkach

Rýchle prispôsobenie IT
prostredia s cieľom
optimálneho využitia
virtuálnych technológií a
zabezpečenia práce na
diaľku

Spoločenské stretnutia
online, napríklad tzv.
četové rulety

Niekoľko prieskumov
medzi zamestnancami
na získanie odozvy na
manažovanie práce počas
pandémie COVID-19

Finančné príspevky na
kancelárskej vybavenie
na zariadenie domácej
kancelárie

V prípade potreby
zaistenie bezpečného
pracovného prostredia
v podobe ochranných
prostriedkov (rúška,
dávkovače na
antibakteriálny gél),
upratovania
kancelárskych priestorov
a informácií o obmedzení
fyzického kontaktu a
ďalších ochranných
opatreniach

Program zameraný na
duševné zdravie ponúka
webináre o psychickej a
fyzickej pohode,
meditačné cvičenia, kurzy
na podporu bdelej
pozornosti (mindfulness),
individuálne sedenia atď.

Osobitné
brainstormingové
porady na identifikáciu
nových vznikajúcich rizík
spojených s pandémiou
COVID-19 so zapojením
všetkých zamestnancov

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

2.47. S cieľom získať spätnú väzbu od zamestnancov o pracovných podmienkach

počas pandémie COVID-19 päť spoločných podnikov (SESAR, Čisté nebo, IIL, ECSEL a
BBI) uskutočnilo v období od apríla do novembra 2020 prieskumy medzi
zamestnancami. Prieskumy boli zamerané predovšetkým na dva aspekty: pracovné
podmienky, ako je dostupnosť a fungovanie IT vybavenia a podpora zo strany vedenia,
a osobné skúsenosti z dôvodu obmedzenia pohybu (napr. miera interakcie s kolegami,
úroveň stresu v dôsledku zmeny pracovného zaťaženia atď.). Z výsledkov prieskumov
vyplynulo, že väčšina zamestnancov spoločných podnikov bola spokojná s vedením a
podporou, ktorú poskytol manažment, a v súvislosti s IT nemala žiadne významné
problémy, pričom účinnosť kontinuity činností hodnotila ako vysokú.
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2.48. Hoci väčšina sa vyjadrila, že situáciu zvládali dobre, uviedli aj určité negatívne
skúsenosti s prácou na diaľku, najmä pocit povinnosti byť nepretržite k dispozícii,
ťažkosti udržiavať dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom či
problémy týkajúce sa starostlivosti o deti a domáceho vzdelávania.

... čo počas krízy prispelo k stabilnej situácii v oblasti ľudských zdrojov

2.49. Pandémia COVID-19 nemala merateľný vplyv na počet zamestnancov ani na

mieru voľných pracovných miest v spoločných podnikoch. V prípade spoločných
podnikov so sídlom v Bruseli sa počet zamestnancov v roku 2020 ešte mierne zvýšil
o 1,3 %, čo je porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi (2019: + 2,2 %; 2018: + 2,2 %).
Počet zamestnancov v spoločnom podniku F4E v roku 2020 naďalej mierne klesal –
o 0,9 % , čo je porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi (2019: - 0,7 %; 2018: - 1,6 %).
Rovnaký trend sa prejavil pri miere voľných pracovných miest v spoločných podnikoch:
v prípade spoločných podnikov so sídlom v Bruseli sa mierne zvýšila a v prípade
spoločného podniku F4E sa znížila.

2.50. Spoločné podniky so sídlom v Bruseli v súčasnosti postupujú podľa akčného

plánu Komisie týkajúceho sa postupného návratu na pracovisko. Plán (pozri
rámček 2.4) zahŕňa deeskalačné postupy, ako napríklad postupný návrat
zamestnancov na pracovisko. Postupný prístup umožňuje kontrolovanú eskaláciu alebo
deeskaláciu v závislosti od vývoja pandémie. Zavádzanie eskalačných/deeskalačných
opatrení sa má riadiť odporúčaniami a pokynmi národných a regionálnych
zdravotníckych orgánov a posúdeniami rizík a usmerneniami Európskej komisie.
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Rámček 2.4
Fázy návratu na pracovisko
FÁZA 0

FÁZA 1

FÁZA 2

FÁZA 3

Všeobecná práca
na diaľku

Opatrné prvé
uvoľňovanie
obmedzení

Postupné
rušenie
obmedzení

Všeobecné zrušenie
obmedzení v „novej
normalite“

Pravidlo: Práca
na diaľku +
obmedzený, opatrný a
dobrovoľný návrat na
pracovisko so
striedaním
zamestnancov.

Pravidlo: Systém
plného pracovného
času na pracovisku je
normou, práca na
diaľku je
možnosťou. Práca na
diaľku ostáva normou
len pre určité kategórie
zamestnancov.

Pravidlo: Normou
je prítomnosť na
pracovisku. Na základe
získaných skúseností sa
zvážia nové všeobecné
pravidlá pre prácu na
diaľku. Vytvoria sa
príslušné kapacity v
oblasti IT.

Všetci zamestnanci sa
rozdelia do dvoch
tímov, ktoré sa budú
striedať každý týždeň.
Systém striedania
zavedený vo fáze 1 platí
automaticky pre
všetkých
zamestnancov.
Uplatňovať sa budú
široké možnosti práce
na diaľku.

Špecifické okolnosti:

Organizácia práce:
Pravidlo: Práca
na diaľku
Špecifické okolnosti:
zamestnanci v
kritických/základných
funkciách, ktorých
úlohy sa nemôžu
vykonávať na diaľku.
Prítomnosť v kancelárii
sa strieda s prácou na
diaľku v týždenných
intervaloch. Na
zamestnancov v
kritických/základných
funkciách s chronickými
chorobami (alebo
žijúcich v domácnosti
so zraniteľnou osobou)
sa povinnosť práce z
kancelárie nevzťahuje.

Ako vo fáze 0 + malý
počet zamestnancov z
každého oddelenia
(max. 10 % – 20 %)
bude môcť pracovať v
kancelárii na
dobrovoľnej báze a s
týždňovým striedaním
za predpokladu, že
bude možné dodržať
fyzické obmedzenie
kontaktu a iné
bezpečnostné
opatrenia. Práca na
diaľku je stále normou,
najmä pre
zamestnancov, ktorých
zdravotný stav zvyšuje
ich riziko.

Zamestnancom,
pre ktorých môže
COVID-19
predstavovať zvýšené
riziko, môže byť
ponúknutá práca na
diaľku za osobitných
podmienok.

Zdroj: Akčný plán Komisie týkajúci sa postupného návratu na pracovisko.

Aj napriek pandémii COVID-19 spoločné podniky zabezpečili udelenie
grantov...

2.51. Napriek zložitej situácii zostali rozpočtové záväzky spoločných podnikov v

rámci programu Horizont 2020 na dohody o grante v roku 2020 stabilné na úrovni
889,2 mil. EUR (2019: 855,6 mil. EUR). Pokiaľ ide o spoločný podnik F4E, činnosti
prevádzkového obstarávania prebiehali naďalej podobným tempom a jeho rozpočtové
záväzky na operačné zmluvy sa zvýšili zo 670,5 mil. EUR v roku 2019 na 826,1 mil. EUR
v roku 2020.

2.52. IIL významne prispel k spoločnej európskej reakcii na pandémiu COVID-19,

ktorú koordinovala Komisia. Spoločný podnik prerozdelil 45 mil. EUR zo svojho
rozpočtu na rok 2020 na zrýchlenú výzvu na predloženie návrhov zverejnenú v marci
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2020 a zameranú na vývoj liečby a diagnostiky v boji proti infekciám spôsobených
koronavírusom. Dodatočné finančné prostriedky z programu Horizont 2020 od Komisie
zvýšili sumu vo výzve na 72 mil. EUR. Viac ako 140 doručených návrhov bolo
vyhodnotených na diaľku a v rekordnom čase po tom, ako bol výrazne upravený
postup spoločného podniku na vyhodnocovanie ponúk. Osem projektov (tri týkajúce sa
liečby a päť týkajúcich sa diagnostiky), ktoré zmobilizovali viac než 115 mil. EUR, bolo
vybraných a uzavreli sa k nim dohody o grante, a ich realizácia sa začala pred letom v
roku 2020.

2.53. Okrem toho pokiaľ ide o spoločné podniky vykonávajúce opatrenia v rámci

programu Horizont 2020, priemerný čas potrebný na udelenie grantu, čo je obdobie od
konečného termínu na predloženie návrhov do podpísania dohôd o grante, zostal v
roku 2020 stabilný v dĺžke 220 dní (2019: 221 dní) 16. To bolo dostatočne kratšie ako
maximálna povolená lehota osem mesiacov alebo približne 240 dní stanovená v
pravidlách účasti na programe Horizont 2020 17 (pozri ilustráciu 2.5). Tento výkon
možno vysvetliť najmä značným úsilím spoločných podnikov včas zaviesť vhodné
postupy na vyhodnotenie návrhov externými expertmi na diaľku.

16

V údajoch sú zohľadnené všetky výzvy spoločných podnikov programu Horizont 2020 na
predkladanie návrhov uverejnené v roku N – 1 s príslušnými dohodami o grante
podpísanými v roku N.

17

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým
sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a
inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).
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Ilustrácia 2.5 – Priemerný čas potrebný na udelenie grantu v dňoch
240

220

200

2017

2018

2019

2020

Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

... aj platby prijímateľom

2.54. V roku 2020 si spoločné podniky zapojené do programu Horizont 2020 a

spoločný podnik F4E udržali podobnú dynamiku úrovne platieb na prevádzkové
činnosti, aká bola v posledných štyroch rokov (pozri ilustráciu 2.6). V prípade
spoločných podnikov v programe Horizont 2020 sa celkové platby na prevádzkové
činnosti znížili len mierne z 847,1 mil. EUR v roku 2019 na 827,8 mil. EUR v roku 2020.
V prípade spoločného podniku F4E sa operačné platby na zmluvy zvýšili zo 681,3 mil.
EUR v roku 2019 na 741,1 mil. EUR v roku 2020.
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Ilustrácia 2.6 – Operačné platby spoločných podnikov (v tis. EUR)

Spoločné podniky v rámci
programu Horizont 2020
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Zdroj: EDA na základe údajov spoločných podnikov.

2.55. Napriek problémom s udržaním procesov vnútornej kontroly v podmienkach
práce na diaľku, najmä v prípade operačných priebežných a konečných grantových
platieb a komplexných zmluvných platieb, sa počet oneskorených platieb znížil z
priemerných 8 % v roku 2019 na priemerne 6 % v roku 2020 (pozri ilustráciu 2.7).
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Ilustrácia 2.7 – Pokles oneskorených platieb (priemer za všetky spoločné
podniky) ako % z celkového ročného počtu schválených platobných
transakcií
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Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov.

Niektoré spoločné podniky vykázali v dôsledku pandémie COVID-19
všeobecné oneskorenie svojich činností v rámci programu Horizont 2020

2.56. Spoločný podnik ECSEL oznámil, že niektorí prijímatelia mali problémy

dokončiť demonštračné projekty a požiadali o predĺženie času na realizáciu. Aj kontroly
a preskúmanie projektov boli poznačené obmedzeniami v dôsledku pandémie
COVID-19.

2.57. Spoločný podnik S2R odhadol všeobecné oneskorenie projektov, ktoré si

vyžadujú spoluprácu v rôznych lokalitách v Európe, na približne dva až šesť mesiacov.
Tieto projekty sa oneskorili v dôsledku cestovných obmedzení alebo iných prekážok
spôsobených pandémiou. Okrem toho validácia na mieste sa v roku 2020
neuskutočnila, ako sa pôvodne plánovalo, a to z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z
pandémie COVID-19.

2.58. Spoločnosť Čisté nebo predpovedala všeobecné oneskorenie projektov v

rámci programu Horizont 2020 približne o štyri až šesť mesiacov. V dôsledku pandémie
COVID-19 došlo k spomaleniu uzatvárania dohôd o grante pre partnerov a
nedostatočnému plneniu dohôd o grante z rokov 2018 – 2019. Nedostatočné plnenie
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viedlo k vymáhaniu značného objemu preplatkov predbežného financovania v roku
2020. Tým sa zvýšil disponibilný rozpočet na operačné platby (pripísané príjmy) na rok
2020, čo nepriaznivo ovplyvnilo mieru plnenia rozpočtu spoločného podniku na
prevádzkové platby.

2.59. SESAR reagoval na vážny vplyv pandémie COVID-19 na svojich členov z

odvetvia letectva súborom rozpočtových opatrení (napr. zvýšenie sadzieb
predbežného financovania na základe dohôd o grante a odklad peňažných príspevkov
na administratívne náklady spoločného podniku) s cieľom poskytnúť im okamžité
zlepšenie peňažného toku.

2.60. V niektorých spoločných podnikoch (Čisté nebo, IIL, FCH a EuroHPC) sa vplyv
pandémie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikáciu, služobné cesty,
schôdze, podujatia a ďalšie služby prejavil vo výraznom znížení miery plnenia
administratívneho rozpočtu na platby v roku 2020, ktorý tvorí približne 2 až 3 %
celkového dostupného rozpočtu na platby na rok 2020.

Činnosti spoločného podniku F4E v rámci projektu ITER sa oneskorili

2.61. Spoločný podnik F4E uviedol, že mnohí z jeho dodávateľov boli zasiahnutí

pandémiou COVID-19 a súvisiacimi obmedzeniami. Odhadol, že pandémia do konca
roka 2020 spôsobila pri niektorých dodávkach oneskorenie až o štyri mesiace, čo viedlo
k zvýšeniu celkových nákladov na produkty, ktorými má F4E prispieť k projektu ITER, o
približne 47 mil. EUR (v hodnotách z roku 2008).

2.62. Komisia uskutočnila v októbri 2020 online prieskum, prostredníctvom

ktorého sa snažila pochopiť dôsledky pandémie COVID-19 na spoločnosti zapojené do
projektu ITER a do akej miery im ich účasť na projekte ITER pomohla na ceste k
obnove.

2.63. Ako sa uvádza v rámčeku 2.5, účasť na projekte ITER mala na spoločnosti,

ktoré na prieskum odpovedali, merateľný vplyv (z hľadiska počtu zamestnancov a
obratu). Pandémia negatívny vplyv na dve tretiny respondentov, napríklad v podobe
oneskorení (70 %) a pokles dopytu s negatívnymi finančnými dôsledkami (50 %). Na
druhej strane 31 % respondentov uviedlo, že vďaka zapojeniu do projektu ITER bola ich
spoločnosť odolnejšia voči dôsledkom krízy.
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Rámček 2.5
Vplyv pandémie COVID-19 na súčasné aktivity spoločností
zapojených do projektu ITER
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Zdroj: Správa ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies involved in the project,
december 2020.

Spoločné podniky prijímajú opatrenia na základe kontrolných
zistení z predchádzajúcich rokov

2.64. Vo väčšine prípadov prijali spoločné podniky nápravné opatrenia v

nadväznosti na pripomienky uvedené v našich špecifických ročných správach z
predchádzajúcich rokov. Podrobnosti o nich môžete nájsť v prílohách k našim
stanoviskám v kapitole 3.

2.65. Z ilustrácie 2.8 vyplýva, že k 19 pripomienkam, ktoré neboli na konci roku

2019 vyriešené, boli v roku 2020 prijaté nápravné opatrenia, takže opatrenia k 16
pripomienkam (84 %) boli dokončené a riešenie troch pripomienok (16 %) stále
prebiehalo alebo ešte na konci roku 2020 prebiehali alebo ešte neboli vyriešené 18.

18

Poznámka: V prípade spoločných podnikov SESAR, Čisté nebo, IIL, FCH, ECSEL a S2R boli
všetky pripomienky z predchádzajúcich rokov dokončené, pretože spoločné podniky prijali
nápravné opatrenia v priebehu auditu za rok 2020. V prípade spoločného podniku EuroHPC
bol rok 2020 prvým rokom auditu.
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Ilustrácia 2.8 – Opatrenia spoločných podnikov na riešenie pripomienok
z predchádzajúcich rokov
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Výsledky auditu vyplývajúce z iných
nedávnych produktov EDA týkajúcich
sa spoločných podnikov
2.66. Okrem výročnej audítorskej správy týkajúcej sa ročných účtovných závierok

spoločných podnikov sme v priebehu roka 2020 vydali aj osobitné audítorské správy a
preskúmania, ktoré sa týkali spoločných podnikov (pozri ilustráciu 2.9).
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Ilustrácia 2.9 – Výsledky auditu vyplývajúce z iných produktov týkajúcich sa spoločných podnikov a/alebo výskumu,
ktoré vydal EDA v poslednom období
Preskúmanie EDA č. 1/2021:
Prvotný príspevok EÚ k reakcii na ochorenie COVID-19 v oblasti
verejného zdravia

Osobitná správa EDA č. 19/2020:
Digitalizácia európskeho priemyslu: ambiciózna iniciatíva,
ktorej úspech závisí od pokračujúceho záväzku EÚ, vlád a
podnikov

Osobitná správa EDA č. 2/2020:
Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí
pred výzvami

Svetová zdravotnícka organizácia označila COVID-19 za pandémiu
11. marca 2020. V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa EÚ
poveruje len podpornou a koordinačnou úlohou v oblasti
verejného zdravia, za ktoré nesú v prvom rade zodpovednosť
členské štáty.

Hoci digitálna transformácia je pre mnohé podniky v EÚ zásadne
dôležitá na to, aby zostali konkurencieschopné, nevyužívajú v
plnej miere moderné technológie na inovácie.
V tejto súvislosti Komisia v roku 2016 spustila iniciatívu
digitalizácie európskeho priemyslu zameranú na posilnenie
konkurencieschopnosti EÚ v oblasti digitálnych technológií.

Nástroj pre MSP bol zriadený na základe rámcového programu
pre výskum Horizont 2020 na podporu inovácie v malých a
stredných podnikoch (MSP). Cieľom nástroja je rozvinúť a
zužitkovať inovačný potenciál MSP vyplnením medzery vo
financovaní vysoko rizikových projektov v ranej fáze a zvýšením
komercializácie výsledkov výskumu v súkromnom sektore. Je
zameraný na inovačné MSP v EÚ a 16 pridružených krajinách. S
celkovým rozpočtom 3 mld. EUR na obdobie 2014 – 2020 sa z
nástroja poskytujú granty pre spoločnosti s vysokým
potenciálom.

Preskúmali sme počiatočnú reakciu EÚ na pandémiu, opatrenia
EÚ prijaté od 3. januára do 30. júna 2020 so zameraním na
využitie rámca EÚ na riešenie cezhraničných ohrození zdravia,
dodatočné opatrenia EÚ prijaté na podporu poskytovania
dodávok zdravotníckeho ochranného vybavenia, a podporu EÚ
na vývoji testov a vakcín proti ochoreniu COVID-19.
Komisia podporovala výmenu informácií medzi členskými štátmi
a opatrenia ako výskum ochorenia COVID-19 a predbežné
dohody o nákupe vakcín. Ďalej spoločný podnik pre iniciatívu pre
inovačné lieky (IIL) uverejnil výzvu týkajúcu sa liečby ochorenia
spôsobeného koronavírusom a testovania.
Upozornili sme na niektoré výzvy, ktorým EÚ čelila pri podpore
reakcie členských štátov na COVID-19, ako napríklad vytvorenie
vhodného rámca pre cezhraničné ohrozenia zdravia, uľahčenie
poskytovania primeraných zásob a podpora vývoja vakcín.

Podrobné informácie o záveroch z auditu, súvisiacich
odporúčaniach a odpoveď kontrolovaného orgánu možno nájsť
na webovom sídle EDA eca.europa.eu.

Zdroj: EDA.

Skúmali sme, do akej miery sa EÚ darilo účinne podporovať
vnútroštátne stratégie v oblasti digitalizácie priemyslu a centier
digitálnych inovácií, ako aj to, či Komisia a členské štáty túto
stratégiu implementovali účinne.
Zistili sme, že stratégia Komisie na podporu digitalizácie stojí na
pevných základoch a má podporu členských štátov, ale
neobsahuje informácie o predpokladaných účinkoch,
ukazovateľoch výsledkov a cieľových hodnotách. To Komisii a
členským štátom sťažuje riadenie činností a maximalizáciu
vplyvu, a členské štáty neboli podnecované k tomu, aby na túto
iniciatívu vyčlenili finančné prostriedky z fondov EŠIF.
Odporúčame, aby Komisia spolu s členskými štátmi poskytla
členským štátom podporu pri identifikácii medzier vo
financovaní, zlepšovaní monitorovania a prijímaní ďalších
opatrení na dosiahnutie primeranej úrovne širokopásmového
pripojenia.
Podrobné informácie o záveroch z auditu, súvisiacich
odporúčaniach a odpoveď kontrolovaného orgánu možno nájsť
na webovom sídle EDA eca.europa.eu.

Skúmali sme, či sa zameriava na správny typ MSP, či dosiahol
široké geografické pokrytie, či bol proces výberu účinný a či
Komisia nástroj vhodne monitorovala.
Zistili sme, že nástroj poskytuje účinnú podporu malým a
stredným podnikom pri rozvoji ich inovačných projektov, ale
identifikovali sme riziko, že sa z nástroja financujú niektoré MSP,
ktoré by mohli byť financované na trhu, že účasť v nástroji sa
medzi krajinami zreteľne líši a že opätovné predkladanie
neúspešných návrhov stále viac zaťažuje zdroje určené na
riadenie a hodnotenie, no neprináša pridanú hodnotu.

Podrobné informácie o záveroch z auditu, súvisiacich
odporúčaniach a odpoveď kontrolovaného orgánu možno nájsť
na webovom sídle EDA eca.europa.eu.
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Odpoveď spoločných podnikov týkajúca
sa kapitoly 2
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32 a 2.58
Spoločné podniky berú tieto pripomienky na vedomie. Chápeme, že tieto pripomienky sú
relevantné pre jednotlivé spoločné podniky, pričom však nepredstavujú prierezové otázky.
Naďalej budeme obozretní a berieme na vedomie tieto zistenia
2.18
Spoločné podniky sa domnievajú, že žiadne takéto riziko neexistuje, pretože zaviedli postup
validácie osobitne pre nepeňažné príspevky na doplnkové činnosti (IKAA), ktorý pozostáva
zo zabezpečenia príspevku doplnkových činností k cieľom jednotlivých spoločných podnikov,
ako aj certifikácie vykazovaných hodnôt nezávislými audítormi v súlade s nariadeniami
spoločných podnikov.
2.34
Spoločný podnik BBI a spoločný podnik ECSEL sa domnievajú, že zavedenie praktického
používania nástroja eProcurement v plnom rozsahu nie je opodstatnené vzhľadom na
mimoriadne nízky počet postupov verejného obstarávania s vysokou hodnotou a osobitné
právne požiadavky. Obidva spoločné podniky plánujú prehodnotiť jeho použitie, ak to
umožnia podmienky v budúcnosti.
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Kapitola 3
Vyhlásenia o vierohodnosti
spoločných podnikov EÚ
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3.1. Informácie na podporu vyhlásení
o vierohodnosti
Základ pre vyjadrenie stanovísk

3.1.1. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi

(ISA) a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných
inštitúcií INTOSAI (ISSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov sú ďalej
opísané v časti tejto správy týkajúcej sa zodpovednosti audítora. Sme nezávislí v súlade
s etickým kódexom profesionálnych účtovníkov, ktorý vydala Medzinárodná rada pre
etické štandardy pre účtovníkov (kódex IESBA), ako aj s etickými požiadavkami, ktoré
sú relevantné pre náš audit, a splnili sme i ďalšie etické povinnosti v súlade s týmito
požiadavkami a kódexom IESBA. Sme presvedčení, že sme získali dostatočné a
primerané audítorské dôkazy na vyjadrenie stanoviska.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

3.1.2. V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadeniami o rozpočtových

pravidlách spoločných podnikov vedenie spoločných podnikov zodpovedá za
vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a správnosť príslušných
transakcií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných
kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež
zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné transakcie a informácie
uvedené vo finančných výkazoch v súlade s regulačným rámcom orgánov, ktoré ich
spravujú.

3.1.3. Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie

schopnosti spoločného podniku zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných
prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie
účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti, ak vedenie nezamýšľa
subjekt zrušiť alebo ukončiť jeho činnosť, prípadne ak nemá inú reálnu možnosť, ako to
urobiť.

3.1.4. Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom

finančného výkazníctva spoločných podnikov.
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných
transakcií

3.1.5. Naším cieľom je získať primerané uistenie, že v účtovnej závierke spoločných

podnikov sa nenachádzajú významné nesprávnosti a príslušné transakcie sú zákonné a
správne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade
vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a
správnosti príslušných transakcií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň
uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalia významné nesprávnosti či
porušenie pravidiel. Nesprávnosti a porušenie pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku
podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na
základe tejto účtovnej závierky.

3.1.6. V súvislosti s príjmami overujeme príspevky prijaté od Komisie, iných

partnerov alebo zúčastnených krajín, a posudzujeme postupy spoločných podnikov na
výber prípadných ďalších príjmov.

3.1.7. V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné transakcie v okamihu, keď

výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje na všetky
kategórie platieb (vrátane platieb za nákup majetku) okrem záloh v momente, keď sa
uhrádzajú. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady
o ich riadnom využití a spoločný podnik tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej
platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

3.1.8. V súlade so štandardmi ISA a ISSAI uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Rovnako:
—

identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností v účtovnej
závierke, ako i toho, či v súvislosti s príslušnými transakciami nedošlo k
významnému porušeniu požiadaviek právneho rámca Európskej únie, či už z
dôvodu podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy,
ktoré na tieto riziká reagujú, a získavame audítorské dôkazy, ktoré predstavujú
dostatočný a primeraný základ pre vyjadrenie stanovísk. Riziko, že neodhalíme
významné nesprávnosti či porušenie pravidiel, ku ktorým došlo v dôsledku
podvodu, je väčšie než riziko neodhalenia významnej nesprávnosti či porušenia
pravidiel spôsobených chybou, pretože podvod môže zahŕňať kolúziu, falšovanie,
úmyselné opomenutie, skresľovanie skutočností alebo obchádzanie vnútorných
kontrol.
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—

sa zoznamujeme s vnútornými kontrolami, ktoré sú relevantné pre audit, s cieľom
navrhnúť také audítorské postupy, ktoré zodpovedajú daným okolnostiam, nie
však s cieľom vyjadriť stanovisko k účinnosti vnútornej kontroly,

—

posudzujeme vhodnosť uplatnených účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a súvisiacich údajov zverejnených vedením,

—

vyjadrujeme záver o tom, či vedenie vhodne uplatnilo účtovníctvo založené na
predpoklade nepretržitosti činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov,
aj o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami a podmienkami,
ktoré môžu vyvolať vážne pochybnosti o schopnosti spoločného podniku naďalej
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota
existuje, sme povinní vo svojej audítorskej správe upozorniť na súvisiace
informácie zverejnené v účtovnej závierke alebo ak takéto informácie nie sú
dostatočné, stanovisko pozmeniť. Naše závery sa zakladajú na audítorských
dôkazoch získaných do dátumu našej audítorskej správy. Budúce udalosti či
podmienky však môžu viesť k tomu, že subjekt už nebude ďalej nepretržite
pokračovať v činnosti.

—

hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane
zverejnených informácií, a to, či účtovná závierka verne odráža príslušné
transakcie a udalosti.

—

získavame dostatok primeraných audítorských dôkazov, pokiaľ ide o finančné
informácie spoločných podnikov, ktoré umožnia vyjadriť stanovisko k účtovnej
závierke a príslušným transakciám. Zodpovedáme za zameranie auditu, dohľad
nad ním a jeho vykonanie. Za audítorské stanoviská nesieme výhradnú
zodpovednosť.

—

v relevantných prípadoch zohľadňujeme audítorskú prácu nezávislého externého
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou spoločných podnikov v súlade
s článkom 70 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ 19.

3.1.9. S vedením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a načasovaní

auditu a o významných kontrolných zisteniach vrátane prípadných závažných
nedostatkov vo vnútorných kontrolách, ktoré zistíme v priebehu auditu.

19

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 193,
26.10.2012, s. 1).
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3.1.10. Zo záležitostí, o ktorých sme informovali spoločné podniky, určíme tie,

ktoré boli pre audit účtovnej závierky za príslušné obdobie najvýznamnejšie, a tie
potom predstavujú hlavné záležitosti týkajúce sa auditu. Tieto skutočnosti opisujeme v
audítorskej správe, ak zákon alebo právne predpisy nezakazujú tieto skutočnosti
zverejniť alebo keď v mimoriadne ojedinelých prípadoch usúdime, že daná skutočnosť
by nemala byť zverejnená v našej správe, pretože možno reálne predpokladať, že
negatívne dôsledky tohto kroku prevážia nad výhodami zverejnenia pre verejný
záujem.
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Spoločné podniky vykonávajúce
rámcové programy EÚ
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3.2. Spoločný podnik pre výskum
manažmentu letovej prevádzky
jednotného európskeho neba (SESAR)
Úvod

3.2.1. Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného

európskeho neba (SESAR), so sídlom v Bruseli, bol zriadený vo februári 2007 na
obdobie ôsmich rokov 20 (SESAR 1). V júni 2014 Rada zmenila zakladajúce nariadenie a
predĺžila fungovanie spoločného podniku do 31. decembra 2024 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Spoločný podnik je verejno-súkromné partnerstvo pre rozvoj

modernizovaného manažmentu letovej prevádzky (air traffic management – ATM) v
Európe. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európska únia (EÚ) zastúpená Komisiou (GR
MOVE) a Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) 22. Po
výzve na vyjadrenie záujmu v roku 2015 sa 19 verejných a súkromných podnikov z
odvetvia letectva stalo členmi spoločného podniku. Sú medzi nimi výrobcovia lietadiel,
výrobcovia pozemných a leteckých zariadení, poskytovatelia leteckých navigačných
služieb a poskytovatelia leteckých služieb.

20

Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na
vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ
L 64, 2.3.2007, s. 1), zmenené nariadením (ES) č. 1361/2008 (Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008,
s. 12).

21

Nariadenie Rady (EÚ) č. 721/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému
riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie existencie spoločného podniku
do roku 2024 (Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 1).

22

Eurocontrol je medzinárodná organizácia, ktorú vlastní 41 členských štátov. EÚ delegovala
časť svojich nariadení o jednotnom európskom nebi na Eurocontrol, čím sa stala ústrednou
organizáciou na koordinovanie a plánovanie riadenia letovej prevádzky pre celú Európu.
Samotná EÚ je signatárom organizácie Eurocontrol a členmi Eurocontrolu sú všetky členské
štáty EÚ.
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3.2.3. V tabuľke 3.2.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

23

.

Tabuľka 3.2.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

119,5

125,7

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

151,3

119,6

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

179,2

183,3

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

163,2

161,0

38

40

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní
experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.2.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.2.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

23

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.sesarju.eu.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.2.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov24 a výkazov o plnení rozpočtu 25, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.2.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

24

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

25

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.2.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.2.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.2.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienky k plneniu rozpočtu 7. RP

3.2.11. Program SESAR 1 bol formálne ukončený v roku 2016 a posledné

nápravné platby prijímateľom za nadmerné peňažné príspevky, ktoré boli prijaté v
rámci projektov 7. RP, boli dokončené v roku 2020.

3.2.12. Tabuľka 3.2.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na program SESAR 1 na

konci roka 2020.
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Tabuľka 3.2.2 – Príspevky členov na program SESAR 1 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR Move)
Eurocontrol
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Doplnkové
činnosti (1)
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Peňažné
príspevky
610,2
133,0
23,7
766,9

Validované
nepeňažné
príspevky
0,0
422,9
512,6
935,5

Oznámené
nevalidované
nepeňažné
príspevky
0,0
0,0
0,0
0,0

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
610,2
555,9
536,3
1 702,4

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Pripomienka k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.2.13. Tabuľka 3.2.3 obsahuje prehľad príspevkov členov na program
SESAR 2020 na konci roka 2020.

Tabuľka 3.2.3 – Príspevky členov na program SESAR 2020 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR Move)
Eurocontrol
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Doplnkové
činnosti (1)
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Peňažné
príspevky
441,6
14,9
6,6
463,1

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
Nepeňažné
Validované
nevalidované príspevky na
nepeňažné
nepeňažné
doplnkové
príspevky
príspevky
činnosti
0,0
0,0 Nevzťahuje sa
186,3
51,4 Nevzťahuje sa
150,5
41,8 Nevzťahuje sa
336,8
93,2 Nevzťahuje sa

Spolu
441,6
252,6
198,9
893,1

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.2.14. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k

dispozícii na projekty v rámci programu Horizont 2020, miera čerpania viazaných
rozpočtových prostriedkov bola 87,1 % a platobných rozpočtových prostriedkov
81,9 %.

3.2.15. V januári 2020 spoločný podnik dostal od GR MOVE dodatočné finančné

prostriedky v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) vo výške šiestich miliónov eur
v rámci dohody o delegovaní EÚ pre kozmický priestor (druhá a posledná splátka).
Spoločný podnik však nezačlenil prijaté finančné prostriedky NPE do rozpočtu na rok
2020 prostredníctvom opravného rozpočtu, ani ich nezohľadnil pri plánovaní
skutočných potrieb v rozpočtovom riadku 3700. V dôsledku toho spoločný podnik z
konečného celkového disponibilného rozpočtu na platby v rozpočtovom riadku 3700
vo výške 36,8 mil. EUR využil na konci roka 2020 len 21,2 mil. EUR (alebo 58 %).
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Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.2.16. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2020. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.2.17. V prípade platieb v rámci programu Horizont 2020 je za ex post audity

zodpovedný útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov,
ktoré boli k dispozícii ku koncu roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade projektov
programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť
3,46 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,00 % 26. Komisia vo svojom návrhu nariadenia
týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 27, že „v prípade výdavkov na výskum v
rámci programu Horizont 2020 je miera chybovosti na ročnom základe vo výške 2 % až
5 % realistickým cieľom s prihliadnutím na náklady na kontroly, opatrenia na
zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné
riziko spojené s úhradou nákladov na výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť
dosiahnuť zvyškovú chybovosť čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po
zohľadnení finančného vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a
vymáhania.“

3.2.18. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej

vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni
konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 28. Tieto podrobné
audity nepreukázali žiadne chyby ani nedostatky, ktoré podliehajú oznamovaniu, v
kontrolách u prijímateľov spoločného podniku zaradených do vzorky.

26

Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku SESAR za rok 2020, bod 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.

28

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.2.19. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2018

Koncom roka 2018 v záverečnej fáze programu SESAR 1 spoločný podnik stále vykazoval
otvorené záväzky vo výške 61,4 mil. EUR. Keďže program bol uzavretý na konci roku 2016 a
posledná platba grantu bola uhradená koncom roka 2017, zdroje pridelené spoločnému
podniku sa nevyužijú v plnej miere.

2019

Koncom roka 2019 predstavoval prebytok peňažných príspevkov pre program SESAR 1 sumu
30,7 mil. EUR. Na základe účtovných údajov spoločného podniku je potrebné túto sumu uhradiť
príslušným členom spoločného podniku takto: 23,8 mil. EUR pre Komisiu, 4,8 mil. EUR pre
Eurocontrol a 2,1 mil. EUR pre členov zastupujúcich priemysel. Keďže neexistuje pragmatické
riešenie predčasného splatenia, tieto prostriedky zostávajú v spoločnom podniku bez toho, aby
sa použili na výskumné projekty, čo je v rozpore so zásadou správneho finančného riadenia.

Dokončené

2019

Spoločný podnik je povinný zaviesť nový rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na
17 zásadách vnútornej kontroly. Ku koncu roka 2019 už spoločný podnik dokončil analýzu
nedostatkov na základe existujúceho systému vnútornej kontroly a stanovených ukazovateľov
(tzv. prostriedkov) pre väčšinu nových zásad vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.
Väčšina týchto ukazovateľov sa však týkala skôr existencie kontrolnej činnosti než jej účinnosti.
Spoločný podnik ešte potrebuje vypracovať ďalšie relevantné kľúčové ukazovatele kontroly na
posudzovanie účinnosti svojich kontrolných činností a odhalenie nedostatkov v kontrolách.

Dokončené

Nevzťahuje sa
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Odpoveď spoločného podniku
3.2.15
Spoločný podnik SESAR súhlasí s pripomienkou, ale chcel by zdôrazniť, že pripísané
príjmy spomínané Dvorom audítorov sa používajú výlučne na financovanie súvisiacich
úloh zverených Európskou komisiou, ako je ustanovené v dohode o príspevku na USpace so značkou MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010 (podpísanou 13. 12. 2017).
Spoločný podnik SESAR vykazuje činnosti, ktoré sa uskutočnili v rámci plnenia dohody o
príspevku na U-Space na ročnom základe, ako je to vymedzené v článku 21.1 spomínanej
dohody. Správa sa predkladá aj Európskej komisii a Európskemu parlamentu, pričom sa
plnenie dôsledne sleduje prostredníctvom osobitných a špecifických tabuliek peňažného
toku. Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku SESAR okrem toho
obsahuje osobitnú kapitolu venovanú plneniu činností v súvislosti s U-Space.
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3.3. Spoločný podnik Čisté nebo
(Čisté nebo)
Úvod

3.3.1. Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy v

letectve (ďalej len „Čisté nebo“), so sídlom v Bruseli, bol zriadený v decembri 2007 v
rámci siedmeho rámcového programu pre výskum (7. RP) na obdobie desiatich rokov 29
(Čisté nebo 1). Rada 6. mája 2014 predĺžila fungovanie spoločného podniku do
31. decembra 2024 30 (Čisté nebo 2).

3.3.2. Spoločný podnik je verejno-súkromné partnerstvo pre výskum a inovácie v

oblasti letectva. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú podľa nového nariadenia
Európska únia (EÚ) zastúpená Komisiou (GR RTD) a súkromní členovia, a medzi nimi
vedúce subjekty z oblasti priemyslu a pridružení členovia v rámci integrovaných
technologických demonštrátorov (Integrated Technology Demonstrators – ITD),
inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (Innovative Aircraft Demonstrator
Platforms – IADP) a prierezových oblastí. Spoločný podnik ďalej spolupracuje s tzv.
hlavnými partnermi z oblasti priemyslu, ktorí boli vybraní prostredníctvom otvorených
súťažných výziev na prekladanie návrhov 31. Títo partneri získali na základe nariadenia o
zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 štatút súkromných členov.

29

Nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik
Čisté nebo (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1).

30

Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté
nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

31

Do prvej fázy spoločného podniku Čisté nebo (program Čisté nebo 1) sa v roku 2008 zapojilo
16 vedúcich subjektov a 66 pridružených členov. V súlade s článkom 4 ods. 6 stanov, ktoré
tvoria prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 558/2014, si pridružení členovia v rámci programu
Čisté nebo 1 ponechávajú svoj status do skončenia svojich výskumných činností, no
najneskôr do 31. decembra 2017. V roku 2017, po ukončení štvrtej výzvy pre hlavných
partnerov iniciovanej v roku 2016, spoločný podnik uzavrel postup výberu a pristúpenia
členov, a na jeho základe sa do programu Čisté nebo 2 zapojilo spolu vyše 230 právnych
subjektov. Zahŕňa 16 vedúcich subjektov s ich pridruženými subjektmi a prepojenými
tretími stranami a vybraných hlavných partnerov s ich pridruženými predstaviteľmi a
prepojenými tretími stranami.
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3.3.3. V tabuľke 3.3.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

32

.

Tabuľka 3.3.1: Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

315,6

327,8

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

315,7

294,9

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

356,6

341,4

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

346,7

305,8

43

42

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2)

Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní
experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.3.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.3.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

32

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.cleansky.eu.
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Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti predkladané
Európskemu parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.3.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov33 a výkazov o plnení rozpočtu 34, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.3.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

33

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

34

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.3.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.3.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.3.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienka k plneniu rozpočtu 7. RP

3.3.11. Tabuľka 3.3.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na Čisté nebo 1 na
konci roka 2020. V roku 2020 nedošlo k žiadnej zmene príspevkov členov do 7. RP.

Tabuľka 3.3.2 – Príspevky členov na Čisté nebo 1 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

800,0 Nevzťahuje sa
600,0 Nevzťahuje sa
1 400,0 Nevzťahuje sa

Spolu
800,0
600,0
1 400,0

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Peňažné
príspevky
800,0
14,9
814,9

Oznámené
nevalidované Nepeňažné príspevky
nepeňažné na doplnkové činnosti
príspevky
0,0
0,0
Nevzťahuje sa
593,0
0,0
Nevzťahuje sa
593,0
0,0
Nevzťahuje sa

Validované
nepeňažné
príspevky

Spolu
800,0
607,9
1 407,9
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Pripomienka k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.3.12. Tabuľka 3.3.3 obsahuje prehľad príspevkov členov na Čisté nebo 2 na
konci roka 2020.

Tabuľka 3.3.3 – Príspevky členov na Čisté nebo 2 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

1 755,0
1 228,5
2 983,5

0,0
965,3
965,3

Spolu
1 755,0
2 193,8
3 948,8

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
Nepeňažné
nevalidované príspevky na
nepeňažné
doplnkové
príspevky
činnosti
1 451,0 Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa
23,1
581,3
136,3
1 144,2
1 474,1
581,3
136,3
1 144,2

Peňažné
príspevky

Validované
nepeňažné
príspevky

Spolu
1 451,0
1 884,9
3 335,9

(1) Doplnkové činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.3.13. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na platby na rok 2020, ktorý bol
k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, v dôsledku pandémie COVID-19 došlo
k spomaleniu uzatvárania dohôd o grante pre partnerov a navyše k nedostatočnému
plneniu dohôd o grante z rokov 2018 – 2019. V druhom prípade to viedlo k spätnému
získaniu značných preplatkov predbežného financovania, čím sa operačné platobné
rozpočtové prostriedky (vnútorné pripísané príjmy) zvýšili v roku 2020 na 22,6 mil.
EUR. Táto situácia nepriaznivo ovplyvnila mieru plnenia rozpočtu na operačné platby,
ktorá bola na konci roka 2020 na úrovni 82,6 % (2019: 97,2 %). Spoločný podnik
napokon v rozpore so svojimi rozpočtovými pravidlami nevyužil v plnej miere
rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 13,3 mil. EUR, ktoré boli
opätovne zahrnuté do prevádzkového rozpočtu na rok 2020, pred použitím platobných
rozpočtových prostriedkov na daný rok.

3.3.14. Spoločný podnik viac ako zdvojnásobil platobný rozpočet určený na

výdavky na infraštruktúru a komunikáciu (čo predstavuje približne 1,5 % celkového
disponibilného platobného rozpočtu spoločného podniku) na rozpočtový rok 2020.
Toto zdvojnásobenie rozpočtu na platby spolu s vplyvom pandémie COVID-19 na
plánované náklady na IT, komunikáciu, podujatia a iné externé služby viedlo ku koncu
roka 2020 k nízkej miere plnenia 42,7 % (2019: 98,7 %).

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.3.15. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
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rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2020. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.3.16. V prípade platieb v rámci programu Horizont 2020 je za ex post audity

zodpovedný útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov,
ktoré boli k dispozícii na konci roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade projektov
programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť vo
výške 1,60 % a zvyškovú chybovosť vo výške 0,91 % 35. Komisia vo svojom návrhu
nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 36, že „v prípade výdavkov na
výskum v rámci programu Horizont 2020 je miera chybovosti na ročnom základe vo
výške 2 % až 5 % realistickým cieľom s prihliadnutím na náklady na kontroly, opatrenia
na zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné
riziko spojené s úhradou nákladov na výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť
dosiahnuť zvyškovú chybovosť čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po
zohľadnení finančného vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a
vymáhania.“

3.3.17. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej

vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni
konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 37. Tieto podrobné
audity odhalili v jednom prípade chybu presahujúcu 1 % kontrolovaných nákladov,
ktorá sa týkala vykázaných osobných nákladov, keď prijímateľ nedodržal v plnej miere
strop hodín odpracovaných na projekte, pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí pracovali
výlučne na tomto projekte, bez zaznamenávania odpracovaného času.

Ďalšie pripomienky

3.3.18. Hoci počet stálych zamestnancov spoločného podniku zostal v rokoch
2017 až 2020 nemenný na úrovni 42, počas toho istého obdobia spoločný podnik
výrazne zvýšil využívanie dočasných agentúrnych zamestnancov z troch na desať
35

Návrh výročnej správy o činnosti spoločného podniku Čisté nebo za rok 2020, s. 97.

36

COM(2011) 809 final.

37

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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ekvivalentov plného pracovného času (FTE), t. j. z 8 % na 24 % stálych zamestnancov
spoločného podniku. Úlohy, ktoré vykonávajú dočasní agentúrni zamestnanci, však nie
sú jednorazového alebo dočasného charakteru, ani nesúvisia s mimoriadnym zvýšením
pracovného zaťaženia alebo výkonu jednorazovej činnosti, ale majú skôr trvalý
charakter (napr. asistent právneho servisu, administratívna podpora, asistent v oblasti
komunikácie a asistent projektového manažéra). Spoločný podnik tak vytvára v
podstate stále pracovné miesta nad rámec pracovných miest uvedených v plánoch
pracovných miest. To naznačuje, že počet stálych zamestnancov spoločného podniku
nie je na vykonávanie jeho programu v oblasti výskumu a inovácií a súvisiacich
pracovných plánov dostatočný. Tento stav tiež prináša značné riziká pre spoločný
podnik, pokiaľ ide o zachovanie kľúčových kompetencií, nejasné vyvodzovanie
zodpovednosti a nižšiu efektívnosť zamestnancov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
celkovú výkonnosť spoločného podniku.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.3.19. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb z
programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2019 na úrovni konečných prijímateľov s
cieľom podporiť chybovosť ex post auditov. Tieto podrobné audity odhalili systémové
chyby týkajúce sa vykázaných nákladov na zamestnancov. Hlavným zdrojom chýb bolo
používanie individuálne odpracovaných hodín, čo je zakázané v prípade, že sú výkazy
nákladov založené na mesačných hodinových sadzbách, a používanie jednotkových sadzieb
vrátane odhadovaných prvkov, ktoré sa významne odlišujú od skutočných jednotkových
sadzieb. Výsledky poukazujú na zvýšené riziko chýb v spoločnom podniku, a to z dôvodu
veľkého počtu súkromných členov a zúčastnených pridružených skupín vykonávajúcich
projekty spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020.

Dokončené
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Odpoveď spoločného podniku
3.3.13
Začiatkom roka 2020 mal spoločný podnik Čisté nebo 2 len platobné prostriedky z
finančných zdrojov C1. Po prvej zmene rozpočtu v danom roku boli nepoužité
rozpočtové prostriedky v máji 2020 opätovne aktivované ako finančné zdroje C2. Nástroj
EK na riadenie grantov však neuprednostnil použitie finančných prostriedkov C2 bez
manuálneho zásahu pre každú platbu. Rozpočtové prostriedky C1 sa preto vyčerpali ako
prvé.
Spoločný podnik Čisté nebo 2 napokon plánoval použiť finančné prostriedky C2 na platby
dodatočných súm predbežného financovania pre grantové dohody pre členov
2020 – 2021 v posledných mesiacoch roku 2020. Niektoré z týchto platieb sa však museli
odložiť na začiatok roka 2021. Spoločný podnik zavedie dodatočné monitorovacie
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa opätovne aktivované finančné prostriedky použili
ako prvé.
3.3.18
Spoločný podnik Čisté nebo 2 bol počas predchádzajúcich rokov povinný neustále
zvyšovať mieru používania dočasných agentúrnych zamestnancov v dôsledku
obmedzení prísneho plánu pracovných miest pod podmienkou zvyšovania úloh
a pracovného zaťaženia. Očakáva sa, že tento vzostupný trend bude pokračovať, pretože
spoločný podnik v súčasnosti vstupuje do druhej fázy, počas ktorej budú súbežne
fungovať dva programy – Čisté nebo 2 a nový program Čisté letectvo – čo povedie k ešte
väčšiemu objemu práce. Okrem úsilia vynaloženého na zvýšenie efektivity
zamestnancov je jedinou alternatívou na zvládnutie rastúceho pracovného zaťaženia
využívanie dočasných agentúrnych zamestnancov.
Spoločný podnik Čisté nebo 12 zaviedol zmierňujúce opatrenia (ako sú vhodné
mechanizmy dohľadu, obmedzenie úloh dočasných agentúrnych zamestnancov
na vedľajšie úlohy a zabezpečenie primeranej odbornej prípravy a mentorskej podpory).
Táto situácia však nie je optimálna zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Riešením
by bolo zabezpečiť spoločnému podniku väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o počet pracovných
miest zmluvných zamestnancov v pláne pracovných miest.
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3.4. Spoločný podnik pre iniciatívu
pre inovačné lieky (IIL)
Úvod

3.4.1. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL), so sídlom v Bruseli,

bol zriadený v decembri 2007 38 na obdobie desiatich rokov (IIL 1). Rada prijala v máji
2014 nové zakladajúce nariadenie a predĺžila obdobie trvania spoločného podniku do
31. decembra 2024 39 (IIL 2).

3.4.2. Spoločný podnik je verejno-súkromné partnerstvo pre výskum a inovácie v

oblasti zdravia. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Európska únia (EÚ)
zastúpená Komisiou (GR RTD) a farmaceutický sektor, ktorý zastupuje Európska
federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA).

38

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik
pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (Ú. v. EÚ L 30,
4.2.2008, s. 38).

39

Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre
iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54).

88
Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL)

3.4.3. V tabuľke 3.4.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

40

.

Tabuľka 3.4.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

233,8

200,1

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

260,5

134,1

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

241,6

231,3

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

276,5

261,4

53

53

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní
experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.4.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.4.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

40

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.imi.europa.eu.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.4.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov41 a výkazov o plnení rozpočtu 42, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.4.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

41

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

42

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.4.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.4.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.4.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienka k plneniu rozpočtu 7. RP

3.4.11. Tabuľka 3.4.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na IIL 1 na konci roka
2020.

Tabuľka 3.4.2 – Príspevky členov na IIL 1 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

1 000,0 Nevzťahuje sa
1 000,0 Nevzťahuje sa
2 000,0 Nevzťahuje sa

Spolu
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
Validované
nevalidované
Peňažné
nepeňažné
nepeňažné
príspevky
príspevky
príspevky
931,1
0,0
0,0
21,9
737,6
42,2
953,0
737,6
42,2

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.4.12. Na celý program 7. RP na konci roka 2020 spoločný podnik vyčlenil

965,7 mil. EUR na podpísané dohody o grante v rámci 7. RP, z čoho 94,5 mil. EUR
(alebo 10 %) sa má ešte vyplatiť v nadchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o platobný

Spolu
931,1
801,7
1 732,8
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rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k dispozícii na projekty 7. RP,
miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 96 %.

Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.4.13. V tabuľke 3.4.3 sa uvádza prehľad príspevkov členov do IIL 2 na konci roka
2020.

Tabuľka 3.4.3 – Príspevky členov do IIL 2 (v mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR RTD)
EFPIA
Pridružení partneri
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Doplnkové
činnosti (1)
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Peňažné
príspevky
643,2
20,7
7,1
671,0

Validované
nepeňažné
príspevky
0,0
317,2
35,0
352,2

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
nevalidované
nepeňažné
príspevky
0,0
207,7
55,3
263,0

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
643,2
545,6
97,4
1 286,2

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.4.14. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k

dispozícii na projekty programu Horizont 2020, miera plnenia viazaných rozpočtových
prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 99,7 %.

3.4.15. Administratívny rozpočet spoločného podniku sa spravuje ako oddelený

rozpočet a opätovné uvoľnenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z
predchádzajúcich rokov by sa malo vykonávať len v mieste, v akej platobné rozpočtové
prostriedky na daný rok nepostačujú na pokrytie zmluvných záväzkov v danom roku.
Spoločný podnik reaktivuje sumu nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z
predchádzajúcich rokov v rozsahu otvorených administratívnych záväzkov, čo vedie k
nahromadeniu nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov. Vplyv pandémie
COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikáciu, služobné cesty, schôdze, podujatia
a ďalšie služby sa prejavil vo výraznom znížení miery plnenia administratívneho
rozpočtu spoločného podniku (v ktorom výdavky na infraštruktúru v hlave 2
predstavujú približne 3 % celkového dostupného rozpočtu spoločného podniku na
platby), ktorý na konci roka 2020 predstavoval 51 %.
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Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.4.16. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2018. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.4.17. V prípade priebežných platieb a záverečných platieb v rámci 7. RP

spoločný podnik vykonáva ex post audity u prijímateľov, zatiaľ čo v prípade žiadostí o
preplatenie nákladov projektov v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá za ex post
audity útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré
boli k dispozícii na konci roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade projektov v
rámci 7. RP reprezentatívnu chybovosť vo výške 2,16 % a zvyškovú chybovosť vo výške
1,14 % 43 a v prípade projektov programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné
platby) reprezentatívnu chybovosť 1,13 % a zvyškovú chybovosť vo výške 0,74 % 44.
Komisia vo svojom návrhu nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 45,
že „v prípade výdavkov na výskum v rámci programu Horizont 2020 je miera
chybovosti na ročnom základe vo výške 2 % až 5 % realistickým cieľom s prihliadnutím
na náklady na kontroly, opatrenia na zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť
náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné riziko spojené s úhradou nákladov na
výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť dosiahnuť reziduálnu mieru
chybovosti čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po zohľadnení finančného
vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a vymáhania.“

3.4.18. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej

vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni
konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 46. Tieto podrobné
audity odhalili v jednom prípade systémovú chybu presahujúcu 1 % kontrolovaných
nákladov súvisiacich s deklarovanými priamymi nákladmi. Prijímateľ nesprávne vykázal

43

Výročná správa o činnosti spoločného podniku IIL 2 za rok 2020, bod 2.5.2.

44

Výročná správa o činnosti spoločného podniku IIL 2 za rok 2019, bod 2.5.2.

45

COM(2011) 809 final.

46

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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ako iné priame náklady viaceré nepriame nákladové položky, ktoré nie sú priamo
pripísateľné projektu. Na takéto nepriame náklady sa však vzťahuje paušálna sadzba vo
výške 25 % sumy priamych nákladov.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.4.19. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

Po vykonaní viacerých nápravných opatrení spoločným podnikom IIL spoločný podnik v
roku 2019 výrazne zlepšil plánovanie a monitorovanie svojich potrieb nových platobných
rozpočtových prostriedkov. Spoločný podnik však musel vrátiť viazané rozpočtové
prostriedky na rok 2019 vo výške 139,1 mil. EUR do rozpočtu EÚ z dôvodu nižšieho počtu
tém vo výzvach na predkladanie návrhov v pláne práce na rok 2019. Z dôvodu následnej
menšej potreby hodnotiacich expertov spoločný podnik využil len 2,8 mil. EUR (alebo 49 %)
z rozpočtu na rok 2019 vo výške 5,8 mil. EUR na výdavky na infraštruktúru (rozpočtová
hlava 2).

Nevzťahuje sa
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Odpoveď spoločného podniku
3.4.15
Plán rozpočtu na rok 2020 bol vypracovaný už v roku 2018 v súlade s ročným
rozpočtovým postupom Európskej komisie, ktorým sa riadi spoločný podnik IIL2.
Rigorózne rozpočtové plánovanie a mechanizmus jeho úprav neumožňovali primeranú
reakciu na rýchlo sa meniacu a neistú situáciu v dôsledku globálnej pandemickej krízy.
Vplyv pandémie a práce na diaľku sa premietol do čerpania rozpočtu
na administratívne výdavky spoločného podniku na konci roku 2020, ale jednoduchým
znížením rozpočtu uprostred roku sa už nepodarilo vyriešiť určité problematické
aspekty.
Koncom roku 2019 dosiahla výška nevyužitých administratívnych platobných rozpočtových
prostriedkov 4 mil. EUR, pričom administratívne platobné rozpočtové prostriedky
reaktivované v súvislosti s C2 v roku 2020 boli znížené na 2,1 mil. EUR a ich použitie bolo
prísne obmedzené iba na pokrytie prenesených záväzkov podľa dátumu konečného
plnenia do konca roku 2020.
K nízkej miere plnenia rozpočtu v hlave 2 Výdavky na infraštruktúru C1 došlo
predovšetkým kvôli vplyvu pandémie COVID-19 na plánované schôdze vedenia a
stretnutia týkajúce sa projektov, externé podujatia a komunikáciu, ako aj kvôli poklesu
výdavkov na expertov, keďže pracovali z domu. Ďalším príkladom, ako pandémia
ovplyvnila plnenie administratívneho rozpočtu, je fórum partnerov spoločného
podniku IIL2, čo je podujatie, na ktorom sa zúčastňuje približne 400 osôb. V roku 2020
sa toto podujatie uskutočnilo online a hoci bolo prihlásených 954 účastníkov, pôvodne
vyčlenený rozpočet sa takmer nečerpal.
V roku 2021 spoločný podnik plánuje preniesť menej administratívnych platobných
rozpočtových prostriedkov ako je objem záväzkov prenesených do roku 2021 v hlave 2.
Rozdiel sa bude hradiť z aktuálneho ročného rozpočtu (rozpočtové prostriedky C1).
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3.5. Spoločný podnik pre palivové
články a vodík (FCH)
Úvod

3.5.1. Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy v

oblasti palivových článkov a vodíka (FCH), so sídlom v Bruseli, bol založený v máji 2008
na obdobie do 31. decembra 2017 47 (FCH 1). V máji 2014 Rada predĺžila fungovanie
spoločného podniku do 31. decembra 2024 48 (FCH 2).

3.5.2. Spoločný podnik je verejno-súkromným partnerstvom v oblasti výskumu

vodíkovej technológie a technológie palivových článkov. Zakladajúcimi členmi
spoločného podniku sú Európska únia (EÚ) zastúpená Komisiou, priemyselné
zoskupenie (Hydrogen Europe) a výskumné zoskupenie (Hydrogen Europe Research).

47

Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre
palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1) zmenené nariadením Rady (EÚ)
č. 1183/2011 (Ú. v. L 302, 19.11.2011, s. 3).

48

Nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre
palivové články a vodík 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108).
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3.5.3. V tabuľke 3.5.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

49

.

Tabuľka 3.5.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

85,4

104,2

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

86,3

87,1

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

103,8

113,9

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

104,2

91,7

29

28

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní
experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.5.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.5.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

49

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.fch.europa.eu.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.5.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov50 a výkazov o plnení rozpočtu 51, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.5.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

50

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

51

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.5.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.5.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.5.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko EDA.
Pripomienka k plneniu rozpočtu 7. RP

3.5.11. Tabuľka 3.5.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na FCH 1 na konci roka
2020.

Tabuľka 3.5.2 – Príspevky členov na FCH 1 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

470,0 Nevzťahuje sa
470,0 Nevzťahuje sa
940,0 Nevzťahuje sa

Spolu
470,0
470,0
940,0

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Peňažné
príspevky
407,0
17,9
424,9

Oznámené
nevalidované
nepeňažné
príspevky
19,1
0,0
440,4
0,0
459,5
0,0

Validované
nepeňažné
príspevky

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
426,1
458,3
884,4

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.5.12. Na celý program 7. RP na konci roka 2020 spoločný podnik vyčlenil

428,5 mil. EUR na podpísané dohody o grante v rámci 7. RP, z čoho približne 7,1 mil.
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EUR (alebo 2 %) sa má ešte vyplatiť v nadchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o rozpočet
spoločného podniku na platby na rok 2020, ktorý bol k dispozícii pre projekty 7. RP,
miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 89 %.

Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.5.13. Tabuľka 3.5.3 obsahuje prehľad príspevkov členov na FCH 2 na konci roka
2020.

Tabuľka 3.5.3 – Príspevky členov na FCH 2 (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

665,0
95,0
760,0

0,0
285,0
285,0

Spolu
665,0
380,0
1 045,0

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Peňažné
príspevky
498,6
8,7
507,3

Oznámené
Nepeňažné
nevalidované príspevky na
nepeňažné
doplnkové
príspevky
činnosti
0,0
0,0
0,0
11,9
35,0
1 095,0
11,9
35,0
1 095,0

Validované
nepeňažné
príspevky

Spolu
498,6
1 150,6
1 649,2

(1) Doplnkové činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.5.14. Nízka úroveň nepeňažných príspevkov členov zastupujúcich priemysel na

prevádzkové činnosti, ktoré sa majú potvrdiť – 11,9 mil. EUR – vyplýva zo skutočnosti,
že spoločný podnik ich osvedčuje v neskoršej fáze programu Horizont 2020 keď sa
uskutoční konečná platba na projekty a keď sa majú predložiť osvedčenia o finančnom
výkaze.

3.5.15. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý je k dispozícii
na projekty v rámci programu Horizont 2020, príslušná miera čerpania viazaných a
platobných rozpočtových prostriedkov bola 97 %.

3.5.16. Administratívny rozpočet spoločného podniku sa spravuje ako oddelený

rozpočet a opätovné uvoľnenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov z
predchádzajúcich rokov by sa malo vykonávať len v mieste, v akej platobné rozpočtové
prostriedky na daný rok nepostačujú na pokrytie zmluvných záväzkov v danom roku.
Spoločný podnik reaktivuje celkovú sumu nevyužitých platobných rozpočtových
prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozsahu otvorených administratívnych
záväzkov, čo vedie k nahromadeniu nevyužitých platobných rozpočtových
prostriedkov. Vplyv pandémie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikáciu,
služobné cesty, schôdze, podujatia a ďalšie služby sa prejavil vo výraznom znížení miery
plnenia administratívneho rozpočtu spoločného podniku (v ktorom výdavky na
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infraštruktúru a komunikáciu v hlave 2 predstavujú približne 3 % celkového
dostupného rozpočtu spoločného podniku na platby), ktorý na konci roka 2020
predstavoval 56 %.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.5.17. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2019. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.5.18. V prípade priebežných platieb a záverečných platieb v rámci 7. RP

spoločný podnik vykonáva ex post audity u prijímateľov, zatiaľ čo v prípade žiadostí o
preplatenie nákladov projektov v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá za ex post
audity útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré
boli k dispozícii na konci roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade projektov v
rámci 7. RP reprezentatívnu chybovosť vo výške 1,97 % a zvyškovú chybovosť vo výške
1,01 % 52, a v prípade projektov programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné
platby) reprezentatívnu chybovosť 2,16 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,34 % 53.
Komisia vo svojom návrhu nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 54,
že „v prípade výdavkov na výskum v rámci programu Horizont 2020 je miera
chybovosti na ročnom základe vo výške 2 % až 5 % realistickým cieľom s prihliadnutím
na náklady na kontroly, opatrenia na zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť
náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné riziko spojené s úhradou nákladov na
výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť dosiahnuť reziduálnu mieru
chybovosti čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po zohľadnení finančného
vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a vymáhania.“

3.5.19. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej
vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni

52

Výročná správa o činnosti spoločného podniku FCH 2 za rok 2020, bod 4.3.

53

Výročná správa o činnosti spoločného podniku FCH 2 za rok 2020, bod 4.3.

54

COM(2011) 809 final.
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konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 55. Pri audite sa v
jednom prípade odhalila chyba nad 1 % kontrolovaných nákladov spôsobená
uplatnením nesprávneho výmenného kurzu na prepočet deklarovaných nákladov na
eurá.

Pripomienky k postupom verejného obstarávania

3.5.20. V apríli 2020 vyhlásil spoločný podnik verejnú súťaž týkajúcu sa rámcovej

zmluvy na realizáciu tretej fázy projektu na vývoj certifikačného systému H2, aby bol
zabezpečený súlad s revidovanou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie
(RED II) 56. Hoci konzorcium, ktoré už zrealizovalo prvé dve fázy projektu, bolo v pozícii
subjektu so znalostnou výhodou, spoločný podnik vypísal na realizáciu tretej fázy
projektu otvorený postup verejného obstarávania. Jediným uchádzačom, ktorý
predložil ponuku, bolo následne konzorcium s rovnakým koordinátorom, ktorý už
realizoval predchádzajúce dve fázy projektu, a predložilo finančnú ponuku, ktorá sa
približovala k maximálnej odhadovanej hodnote zákazky stanovenej v súťažných
podkladoch.

3.5.21. Vzhľadom na to, že bol uplatnený otvorený postup verejného

obstarávania v situácii, keď existuje subjekt so znalostnou výhodou,, nebolo možné
úplne doložiť, že sa dosiahol najlepší pomer medzi cenou a kvalitou. V záujme lepšej
konkurencie a lepšieho odhadu cien by spoločný podnik mal vykonávať predbežný
prieskum trhu týkajúci sa cien a osloviť viac spoločností pôsobiacich na trhu s vodíkom.

Pripomienky k dočasným agentúrnym zamestnancom

3.5.22. Spoločný podnik si zachoval pozíciu „riadenia poznatkov o službách“ a

počas obdobia približne 2,5 roka nepretržite prideľoval pracovné úlohy dočasným
agentúrnym zamestnancom, pretože správna rada FCH žiadala o posilnenie úlohy
riadenia poznatkov. Podľa rámcovej zmluvy Komisie o dočasných službách je však
využitie dočasných agentúrnych zamestnancov obmedzené na kancelárske práce
jednorazovej alebo dočasnej povahy, ktoré vyplývajú z mimoriadneho zvýšenia
pracovnej záťaže a/alebo výkonu jednorazovej činnosti, alebo na obsadenie voľného
55

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.

56

Smernica (EÚ) 2018/2001 (prepracovaná) o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov.
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pracovného miesta až do prijatia stáleho zamestnanca. Postup spoločného podniku je v
rozpore s touto zásadou a v skutočnosti vytvára stále pracovné miesto nad rámec
pracovných miest uvedených v plánoch pracovných miest.
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Odpoveď spoločného podniku
3.5.16
Z administratívneho rozpočtu vyplýva konzistentná vysoká miera plnenia (od 75 % do 80 %) za
posledné štyri roky. V roku 2020 bola však situácia odlišná v dôsledku veľkého vplyvu
pandémie ochorenia COVID-19 na administratívne činnosti.
Zrušenie plánovaných činností až do výšky 13 % v hlave 2 (platobné rozpočtové prostriedky)
nebolo možné odhadnúť v plnom rozsahu pred koncom roku.

3.5.21
Na dosiahnutie najlepšieho pomeru ceny a kvality spoločný podnik FCH uskutočnil prieskum
vnútorného trhu v kombinácii s použitím historických finančných údajov (vyplývajúcich z
predchádzajúcich grantov a zmlúv), aby tak stanovil primeranú hodnotu zmluvy.
V budúcnosti spoločný podnik FCH doplní vnútorný výskum o podrobnejší prieskum
vonkajšieho trhu s cieľom stanoviť najpresnejšiu trhovú cenu zmluvy.

3.5.22
Spoločný podnik FCH chce zdôrazniť, že dočasní agentúrni zamestnanci boli potrební vzhľadom
na fluktuáciu na mieste úradníka pre riadenie znalostí (KMO)
v období rokov 2015 - 2020. To čiastočne vysvetľuje potrebu dočasných agentúrnych
zamestnancov na zabezpečenie kontinuity služby počas obdobia, kedy bolo toto pracovné
miesto neobsadené, konkrétne v roku 2018 a 2020.
Okrem toho, vzhľadom na osobitnú žiadosť správnej rady spoločného podniku FCH v roku 2017
zdôrazňujúcu významnú úlohu riadenia znalostí a potrebu rozvinutejších stratégií spoločný
podnik FCH dokázal zvládnuť následné zvýšené pracovné zaťaženie výlučne vďaka dočasným
agentúrnym zamestnancom.
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3.6. Spoločný podnik Elektronické
komponenty a systémy pre vedúce
postavenie Európy (ECSEL)
Úvod

3.6.1. Spoločný podnik na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy

Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik
ECSEL), so sídlom v Bruseli, bol zriadený v máji 2014 57 na obdobie do 31. decembra
2024. Spoločný podnik nahradil spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS, ktoré ukončili
svoju činnosť 26. júna 2014, a stal sa ich nástupcom. Svoju samostatnú činnosť začal
spoločný podnik 27. júna 2014.

3.6.2. Spoločný podnik je verejno-súkromným partnerstvom v oblasti

nanoelektroniky a výskumu vstavaných počítačových systémov. Členmi spoločného
podniku sú Európska únia (EÚ) zastúpená Komisiou (GR CONNECT), zúčastnené štáty
ECSEL 58 a traja súkromní členovia, ktorými sú priemyselné združenia (AENEAS,
ARTEMISIA a EPoSS), ktoré zastupujú spoločnosti a výskumné organizácie pôsobiace v
oblastiach vstavaných a počítačových fyzických systémov, integrácie inteligentných
systémov, mikroelektroniky a nanoelektroniky.

57

Nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku ECSEL
(Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152).

58

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta,
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko a Turecko. Od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo opustilo Európsku
úniu, a preto už nie je členom spoločného podniku (Zdroj: webové sídlo spoločného
podniku).
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3.6.3. V tabuľke 3.6.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

59

.

Tabuľka 3.6.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

137,4

172,6

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

209,0

197,7

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

215,8

232,5

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

218,3

204,0

29

29

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.6.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.6.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

59

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.ecsel.eu.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.6.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov60 a výkazov o plnení rozpočtu 61, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.6.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

60

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

61

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.6.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.6.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.6.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienky k plneniu rozpočtu 7. RP

3.6.11. Spoločný podnik nahradil spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS, ktoré

ukončili svoju činnosť 26. júna 2014, a prevzal vykonávanie činností 7. RP, ktoré začali.

3.6.12. Na konci roka 2020 prispela EÚ na spolufinancovanie činností spoločného
podniku v rámci 7. RP (prevzatých od spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC v júni
2014) sumou 573,2 mil. EUR a ďalšími 10,4 mil. EUR na spolufinancovanie súvisiacich
administratívnych nákladov.

3.6.13. Kumulovaný záväzok na činnosti 7. RP, ktorý prevzal ECSEL v júni 2014,

dosiahol 447,3 mil. EUR (ARTEMIS 101,4 mil. EUR a ENIAC 345,9 mil. EUR), z čoho
spoločný podnik zrušil viazanosť 58 mil. EUR (16,8 mil. EUR a ENIAC 41,2 mil. EUR) a
vyplatil 386,7 mil. EUR (ARTEMIS 83,8 mil. EUR a ENIAC 302,9 mil. EUR) na konci roka
2020. V dôsledku toho zostáva v nasledujúcich rokoch ešte potrebné vyplatiť približne
2,6 mil. EUR (ARTEMIS 0,8 mil. EUR a ENIAC 1,8 mil. EUR). Pokiaľ ide o platobný
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rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k dispozícii na projekty 7. RP,
miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 70 %.

3.6.14. Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko uvedené v bodoch 3.6.7

a 3.6.9, upozorňujeme na skutočnosť, že v zakladajúcich nariadeniach
predchádzajúcich spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC 62 sa stanovuje, že ich
prevádzkové výskumné a inovačné činnosti v rámci programu 7. RP by sa mali
podporovať prostredníctvom finančných príspevkov zúčastnených členských štátov,
najmenej 1,8-násobku prevádzkového finančného príspevku EÚ, ktorý sa má vyplatiť
účastníkom projektu, a prostredníctvom nepeňažných príspevkov od súkromných
členov aspoň vo výške príspevku verejných členov. Ani v predbežnej účtovnej závierke
spoločného podniku za rok 2020, ani v jeho správe o rozpočtovom a finančnom riadení
za rok 2020 sa neuvádzajú tieto odhady:
o

finančné príspevky zúčastnených štátov na projekty 7. RP ARTEMIS a ENIAC,

o

a nepeňažné príspevky výskumných a vývojových organizácií, ktoré sa zúčastňujú
na projektoch ARTEMIS a ENIAC v rámci 7. RP.

Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.6.15. V tabuľke 3.6.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov na činnosti
spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 na konci roka 2020.

Tabuľka 3.6.2 – Príspevky členov na činnosti ECSEL v rámci programu
Horizont 2020 (v mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR CONNECT)
Súkromní členovia
Zúčastnené štáty (2)
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Doplnkové
činnosti (1)
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Peňažné
príspevky
944,9
19,6
374,7
1 339,2

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
Validované
nevalidované
nepeňažné
nepeňažné
príspevky
príspevky
Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa
180,3
896,5
Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa
180,3
896,5

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
944,9
1 096,4
374,7
2 416,0

(1) Doplnkové činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.
(2) Zúčastnené štáty platia svoje príspevky priamo prijímateľom.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

62

Nariadenia Rady (ES) č. 74/2008 a (ES) č. 72/2008 (článok 11 ods. 6 prílohy o stanovách
spoločného podniku ARTEMIS a spoločného podniku ENIAC).
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3.6.16. Finančné príspevky na prevádzkové činnosti spoločného podniku vo výške

aspoň 1 170 mil. EUR sú povinné poskytnúť zúčastnené štáty ECSEL 63. Ku koncu roka
2020 zúčastnené štáty, ktoré sa zapojili do výziev na predkladanie návrhov v rokoch
2014 až 2019, prijali zmluvné záväzky vo výške 936,6 mil. EUR 64 a vykázali celkové
finančné príspevky vo výške 374,7 mil. EUR (alebo 40 % celkových viazaných
príspevkov), ktoré zaplatili priamo prijímateľom projektov programu Horizont 2020,
ktoré podporili. Rozdiel medzi výškou finančného príspevku zúčastnených štátov a
finančným príspevkom EÚ na konci roka 2020 je spôsobený tým, že väčšina
zúčastnených štátov uznáva a oznamuje spoločnému podniku svoje náklady až po
dokončení projektov programu Horizont 2020, ktoré podporujú.

3.6.17. Skutočnú výšku nepeňažných príspevkov členov zastupujúcich priemysel

môže spoločný podnik vypočítať až po tom, ako na konci programu potvrdí príspevky
zúčastnených štátov. Preto odhaduje nepeňažné príspevky členov zastupujúcich
priemysel na základe metodiky „pro-rata temporis“, ktorú prijala správna rada
spoločného podniku. To vysvetľuje, prečo na konci roka 2020 odhadovaná a ešte
nepotvrdená suma nepeňažných príspevkov členov zastupujúcich priemysel
predstavuje 896,5 mil. EUR v porovnaní so sumou overených nepeňažných príspevkov
členov zastupujúcich priemysel vo výške 180,3 mil. EUR. Na základe údajov o
projektoch týkajúcich sa výziev spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020
na roky 2014 až 2019 k 31. decembru 2020 predstavujú súvisiace záväzky členov
zastupujúcich priemysel v súvislosti s nepeňažnými príspevkami 1 384,2 mil. EUR.

3.6.18. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k

dispozícii na projekty v rámci programu Horizont 2020, miera čerpania viazaných
rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 91 %.

3.6.19. Nevyužité platobné rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov sa

môžu zahrnúť do rozpočtu spoločných podnikov v nasledujúcich troch rozpočtových
rokoch, pričom tieto rozpočtové prostriedky sa následne použijú ako prvé. V roku 2020
spoločný podnik opätovne aktivoval v prevádzkovom rozpočte na činnosti programu
Horizont 2020 nevyužité platobné rozpočtové prostriedky vo výške 57,2 mil. EUR.

63

Článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 561/2014.

64

Táto suma sa odhaduje na základe rozhodnutí rady verejných orgánov spoločného podniku
o výzvach na predkladanie návrhov v rokoch 2014 až 2019.
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Spoločný podnik však pred použitím rozpočtových prostriedkov na daný rok mohol
využiť len 40 mil. EUR (alebo 70 %) opätovne aktivovaných rozpočtových prostriedkov.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.6.20. Administratívne dohody, ktoré spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC

uzavreli s vnútroštátnymi finančnými orgánmi, platia aj po tom, ako sa tieto spoločné
podniky zlúčili a vytvorili spoločný podnik ECSEL. V rámci týchto dohôd sa stratégie
spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC v oblasti ex post auditov vo veľkej miere
spoliehali na to, že žiadosti o preplatenie nákladov vzniknutých v rámci projektov
skontrolujú vnútroštátne finančné orgány 65. Spoločný podnik ECSEL podnikol kroky,
aby posúdil, ako vnútroštátne finančné orgány vykonávajú ex post audity, a získal
písomné vyhlásenia od vnútroštátnych orgánov financovania, v ktorých sa uvádza, že
vykonávané vnútroštátne postupy poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť a
správnosť transakcií. Značné rozdiely v metodikách a postupoch, ktoré používajú
vnútroštátne finančné orgány, neumožňujú spoločnému podniku ECSEL vypočítať
jedinú spoľahlivú váženú chybovosť ani zvyškovú chybovosť pre platby zo 7. RP. Platby
spoločného podniku na projekty 7. RP v roku 2020 dosiahli 14,3 mil. EUR (2019:
20,3 mil. EUR), čo predstavuje 7,7 % (2019: 11,2 %) z celkových operačných platieb,
ktoré spoločný podnik uskutočnil v roku 2020. Pri týchto platbách sme uplatnili
zvyškovú chybovosť stanovenú Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu za
celý 7. RP, ktorá na konci roka 2020 predstavovala 3,51 % 66.

3.6.21. Za ex post audity výdavkov je zodpovedný útvar Komisie pre spoločný

audit. Na základe výsledkov auditov na konci roka 2020 vykázal spoločný podnik v
prípade programu Horizont 2020 reprezentatívnu chybovosť 2,68 % a zvyškovú
chybovosť vo výške 1,25 % 67. Komisia vo svojom návrhu nariadenia týkajúceho sa
programu Horizont 2020 uviedla 68, že „v prípade výdavkov na výskum v rámci
programu Horizont 2020 je miera chybovosti na ročnom základe vo výške 2 % až 5 %
65

V súlade so stratégiami prijatými spoločnými podnikmi ARTEMIS a ENIAC v oblasti ex post
auditov musí spoločný podnik aspoň raz za rok posúdiť, či informácie získané od členských
štátov poskytujú primerané uistenie o zákonnosti a správnosti vykonaných transakcií.

66

Výročná správa o činnosti GR RTD za rok 2020, s. 43.

67

Výročná správa o činnosti spoločného podniku ECSEL za rok 2020 (návrh), časť III Vnútorná
kontrola.

68

COM(2011) 809 final.
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realistickým cieľom s prihliadnutím na náklady na kontroly, opatrenia na zjednodušenie
navrhnuté s cieľom znížiť náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné riziko spojené s
úhradou nákladov na výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť dosiahnuť
zvyškovú chybovosť čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po zohľadnení
finančného vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a vymáhania.“

3.6.22. Vykonali sme audit náhodne vybranej vzorky platieb z programu Horizont
2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni konečných prijímateľov s cieľom podporiť
chybovosť ex post auditov 69. Tieto podrobné audity odhalili:
o

v jednom prípade systémové chyby v hodnote prevyšujúcej 1 % kontrolovaných
nákladov v súvislosti s výpočtom vykázaných osobných nákladov;

o

A v druhom prípade prijímateľ vykázal priame náklady na nákup služieb od iného
prijímateľa, ktorý bol súčasťou projektového konzorcia. Toto je prijateľné len v
riadne odôvodnených prípadoch, aby sa zabránilo tomu, že do ceny je zahrnuté
ziskové rozpätie. Prijímateľ nepredložil ani odôvodnenie výnimky, ani dôkaz o
tom, že proces verejného obstarávania zabezpečuje najlepší pomer kvality a ceny
pri nákupe tejto služby. Táto chyba nie je vyčísliteľná.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.6.23. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

69

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2017

V reakcii na odporúčania hodnotiteľov spoločný podnik vypracoval akčný plán, ktorý v apríli
2018 schválila správna rada spoločného podniku. Akčný plán obsahuje široký súbor
opatrení, ktoré má vykonávať spoločný podnik a z ktorých už bolo niekoľko činností
dokončených. Väčšina činností by sa mala vykonať v roku 2019, zatiaľ čo niektoré z nich sa
posudzovali nad rámec spoločného podniku.

Dokončené

2018

V roku 2018 spoločný podnik zistil, že členovi zastupujúcemu priemysel (AENEAS) spoločný
podnik ENIAC pred zriadením spoločného podniku nevyfakturoval peňažný príspevok na
administratívne náklady vo výške presahujúcej 1 mil. EUR. S cieľom vyrovnať sa s
nedostatkom hotovosti na administratívne výdavky prijal spoločný podnik od svojich členov
1 mil. EUR ako „hotovostný príspevok budúcich období“, ktorý tvorí suma 320 000 EUR od
Komisie a 680 000 EUR od členov zastupujúcich priemysel. Spoločný podnik by mal
bezodkladne vydať oznámenie o dlhu.

Dokončené
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Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

V roku 2019 predstavovala miera čerpania dostupných platobných rozpočtových
prostriedkov spoločného podniku vo výške 44,8 mil. EUR na spolufinancovanie projektov
7. RP 45,3 %. Príčinou tejto nízkej miery boli najmä oneskorenia vnútroštátnych finančných
orgánov pri vydávaní osvedčení o ukončení projektov k prebiehajúcim činnostiam v rámci
7. RP. Keďže bol program uzavretý na konci roku 2017, tieto oneskorenia zvyšujú riziko, že
sa finančné prostriedky 7. RP, ktoré už boli pridelené spoločnému podniku, nevyužijú v plnej
miere.

Nevzťahuje sa

2019

Spoločný podnik je povinný zaviesť nový rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je
založený na 17 zásadách vnútornej kontroly. Na konci roka 2019 spoločný podnik zatiaľ
proces vykonávania nezačal.

2019

Spoločný podnik prerozdelil 19 mil. EUR nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov
z predchádzajúcich rokov do prevádzkového rozpočtu na rok 2019, čím sa zvýšil pôvodný
rozpočet pre grantové platby v rámci programu Horizont 2020 zo 163 mil. EUR na 182 mil.
EUR. Spoločný podnik odôvodnil toto prerozdelenie očakávaným zvýšením žiadostí o
preplatenie nákladov v roku 2019 v súvislosti s výzvami v rámci programu Horizont 2020 z
rokov 2014 a 2015. Na konci roka 2019 sa zrealizovalo 59 % prerozdeleného rozpočtu.

Nevzťahuje sa

2019

Spoločný podnik musí zlepšiť proces internej komunikácie, aby určil prijímateľov ohrozených
konkurzom a včas informoval o predbežnom financovaní, pri ktorom je riziko, že finančné
prostriedky nebudú spätne získané. V dôsledku toho by sumy predbežného financovania
vykázané v ročnej účtovnej závierke mohli byť nadhodnotené.

Dokončené

Dokončené
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Odpoveď spoločného podniku
3.6.14
Na rozdiel od programu Horizont 2020 v nariadení 7. RP predchádzajúcich spoločných
podnikov nebola zmienka ani požiadavka na tento spôsob vykazovania. Je potrebné
uviesť, že v čase spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC sa po diskusii s generálnym
riaditeľstvom pre rozpočet GR BUDG a ďalšími rozhodlo, že tieto informácie nebudú
súčasťou ročnej účtovnej závierky.
3.6.19
Načasovanie opätovného aktivovania rozpočtových prostriedkov na 3. štvrťrok 2020 spoločný
podnik ECSEL neplánoval ani neovplyvnil, pretože súviselo s nevybavenou zákazkou, ktorá bola
vyrovnaná až začiatkom septembra 2020. Po opätovnom aktivovaní sa však na všetky platby
použili opätovne aktivované rozpočtové prostriedky v súlade s rozpočtovými pravidlami
spoločného podniku ECSEL. Spoločný podnik ECSEL sa zaviazal opätovne aktivovať nevyužité
rozpočtové prostriedky v nasledujúcich troch rozpočtových rokoch a použiť ich ako prvé v
súlade so svojimi rozpočtovými pravidlami. Spoločný podnik ECSEL predpokladá, že ku koncu
roku 2021 budú opätovne aktivované a spotrebované všetky zostávajúce operačné platobné
rozpočtové prostriedky.

3.6.20
Spoločný podnik ECSEL by chcel zdôrazniť, že na riešenie tohto (opakujúceho sa) zistenia boli
podniknuté kroky. Spoločný podnik ECSEL považuje opatrenia (ročné písomné vyhlásenia
vnútroštátnych finančných orgánov) za primerané, ako to potvrdil rozpočtový orgán. V
zakladajúcich nariadeniach spoločných podnikov sa ustanovuje, že „členské štáty spoločných
podnikov ARTEMIS/ENIAC môžu u prijímateľov svojho vnútroštátneho financovania vykonávať
akékoľvek ďalšie kontroly a audity, ktoré považujú za potrebné, pričom ich výsledky oznámia
spoločnému podniku ARTEMIS/ENIAC“.

3.6.22
Spoločný podnik ECSEL riešil toto zistenie s príslušnými prijímateľmi.
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3.7. Spoločný podnik pre priemyselné
odvetvia využívajúce biologické
materiály (BBI)
Úvod

3.7.1. Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(BBI), so sídlom v Bruseli, bol zriadený v máji 2014 70 na obdobie desiatich rokov a
26. októbra 2015 začal samostatne fungovať.

3.7.2. Spoločný podnik je verejno-súkromným partnerstvom v odvetví priemyslu
využívajúcom biologické materiály. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európska únia (EÚ)
zastúpená Komisiou a partneri z priemyslu zastúpení Konzorciom pre priemyselné
odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC).

3.7.3. V tabuľke 3.7.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

71

.

70

Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku BBI (Ú. v.
EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).

71

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.bbi-europe.eu.
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Tabuľka 3.7.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

191,2

132,5

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

72,2

138,6

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

196,6

182,1

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

111,7

141,6

23

22

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.7.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.7.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.7.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov72 a výkazov o plnení rozpočtu 73, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.7.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

72

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

73

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.7.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.7.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.7.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.7.11. Tabuľka 3.7.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na spoločný podnik na
konci roka 2020.

Tabuľka 3.7.2 – Príspevky členov na BBI (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych
rozhodnutí)
Členovia
EÚ (GR RTD)
Súkromní partneri (nepeňažné
príspevky a peňažné príspevky na
administratívne náklady)
Súkromní partneri (peňažné príspevky
na prevádzkové náklady)
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku (1)

Doplnkové
činnosti (2)

975,0 Nevzťahuje sa
462,1

-140,0

Spolu
835,0

2 234,7 Nevzťahuje sa 2 696,8

182,5 Nevzťahuje sa
1 619,6

Zníženia

2 234,7

-140,0

42,5

-280,0 3 574,3

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Oznámené
Nepeňažné
nevalidované príspevky na
Spolu
nepeňažné
doplnkové
príspevky
činnosti
603,2 Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 603,2

Peňažné
príspevky

12,5

Validované
nepeňažné
príspevky

42,0

53,7

929,2 1 037,4

3,3 Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa
619,0

42,0

53,7

3,3

929,2 1 643,9

(1) Ciele pre IKOP a príspevky na administratívne náklady dohodnuté v ročných pracovných plánoch spoločného podniku.
(2) Doplnkové činnosti sú mimo rozsah auditu EDA. Ich minimálny cieľ vo výške 1 755 mil. EUR bol zvýšený na 2 234,7 mil. EUR pre súkromných členov, aby bol dosiahnutý celkový
minimálny povinný príspevok vo výške 2 730 mil. EUR.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.
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3.7.12. Podľa zakladajúceho nariadenia spoločného podniku by mali členovia

zastupujúci priemysel prispieť na prevádzkové náklady spoločného podniku peňažným
vo výške najmenej 182,5 mil. EUR. Rovnako ako v roku 2020 členovia zastupujúci
priemysel neuhradili žiadne ďalšie príspevky na pokrytie prevádzkových nákladov
spoločného podniku a peňažné príspevky zostali na rovnako nízkej úrovni 3,25 mil.
EUR, rovnako ako koncom roka 2019. Svedčí to o tom, že spoločný podnik sa pri výbere
týchto príspevkov stretáva so značnými prekážkami a že minimálny cieľ nebude do
konca programu Horizont 2020 dosiahnutý. Komisia (GR RTD) preto znížila svoje
peňažné príspevky spoločnému podniku o 140 mil. EUR. Toto výrazné zníženie
príspevkov členov predstavovalo riziko pre plnenie agendy spoločného podniku v
oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 2020.

3.7.13. Do konca roka 2020 dosiahli celkové nepeňažné príspevky členov

zastupujúcich priemysel na dodatočné činnosti 53 % minimálnej sumy 1 755 mil. EUR
stanovenej v zakladajúcom nariadení spoločného podniku. Na konci roka 2020 navyše
členovia zastupujúci priemysel zo 433 mil. EUR pridelených na záväzky po tom, čo
začali všetky výzvy v rámci programu Horizont 2020, vykázali zaplatenie 95,7 mil. EUR
nepeňažných príspevkov na prevádzkové činnosti. Tento stav svedčí o vysokom riziku,
že do skončenia programu Horizont 2020 sa spoločnému podniku neporadí splniť
očakávané ciele, pokiaľ ide o nepeňažné príspevky členov zastupujúcich priemysel tak,
ako sú stanovené v zakladajúcich nariadeniach a prijatých ročných pracovných plánoch.

3.7.14. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k

dispozícii na projekty v rámci programu Horizont 2020, miera čerpania viazaných
rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 85 %.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.7.15. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2020. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.7.16. Za ex post audit platieb programu Horizont 2020, ktoré vykonal spoločný
podnik, zodpovedá útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post
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auditov, ktoré boli k dispozícii ku koncu roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade
projektov programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu
chybovosť 1,47 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,06 % 74. Komisia vo svojom návrhu
nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 75, že „v prípade výdavkov na
výskum v rámci programu Horizont 2020 je miera chybovosti na ročnom základe vo
výške 2 % až 5 % realistickým cieľom s prihliadnutím na náklady na kontroly, opatrenia
na zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné
riziko spojené s úhradou nákladov na výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť
dosiahnuť zvyškovú chybovosť čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po
zohľadnení finančného vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a
vymáhania.“

3.7.17. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej

vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni
konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 76. Tieto podrobné
audity odhalili v jednom prípade chybu presahujúcu 1 % kontrolovaných nákladov,
ktorá súvisí s neodôvodnenou opravou už vykázaných a schválených osobných
nákladov vykonanou v nasledujúcom období vykazovania.

3.7.18. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) uzavrel v prvej polovici

roku 2020 vyšetrovanie, pri ktorom boli nájdené dôkazy o nezrovnalostiach a
podvodoch v činnostiach dvoch prijímateľov zapojených do projektov programu
Horizont 2020, vrátane projektov spolufinancovaných spoločným podnikom. V roku
2020 spoločný podnik vo veľkej miere realizoval odporúčania úradu OLAF týkajúce sa
týchto prijímateľov. Išlo o spracovanie spätne získaných súm, ukončenie účasti
dotknutých prijímateľov vo väčšine grantových dohôd a aktívnu kontrolu ďalších
potenciálne problematických prijímateľov.

Pripomienky k správnemu finančnému riadeniu

3.7.19. Koncepcia výzvy spoločného podniku na predkladanie návrhov na rok

2020 nezabezpečovala úplné pokrytie štyroch strategických demonštračných tém,
ktoré by boli v súlade s výskumným programom spoločného podniku v pracovnom

74

Výročná správa o činnosti spoločného podniku BBI za rok 2020, s. 168.

75

COM(2011) 809 final.

76

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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pláne. Oprávnené návrhy na jednu z demonštračných tém, ktoré získali vysoké
hodnotenie, museli byť zamietnuté v prospech inej demonštračnej témy, ku ktorej bolo
prijatých niekoľko návrhov.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.7.20. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

Z peňažných príspevkov v minimálnej hodnote 182,5 mil. EUR 77 bola na konci roka 2019 vyplatená
len suma 3,25 mil. EUR. Nariadenie o zriadení spoločného podniku BBI 78 bolo zmenené s cieľom
umožniť členom zastupujúcim priemysel poskytovať ich peňažné príspevky na úrovni projektu.
Napriek tejto zmene stále existuje vysoké riziko, že členovia zastupujúci priemysel nebudú
schopní do konca programu BBI dosiahnuť minimálny objem peňažných príspevkov na
prevádzkové náklady. V dôsledku toho sa Komisia (GR RTD) koncom roka 2018 rozhodla znížiť
rozpočet spoločného podniku na rok 2020 vo výške 205 mil. EUR o 140 mil. EUR 79.

Nevzťahuje sa

2019

Celkový objem nepeňažných príspevkov na dodatočné činnosti vo výške 916 mil. EUR na konci
roka 2019 zahŕňal nepeňažné príspevky vo výške približne 216 mil. EUR, ktoré boli vykázané za
rok 2019, ale v prípade ktorých sa proces certifikácie v dôsledku pandémie COVID19 nedokončil.

Prebieha

77

Článok 12 ods. 4 stanov spoločného podniku BBI (príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014).

78

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/121 z 23. januára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 560/2014 o zriadení spoločného podniku BBI (Ú. v. EÚ L 22,
26.1.2018, s. 1).

79

Táto suma zahŕňa ohlásené pozastavenie platieb z rozpočtu na rok 2017 vo výške 50 mil. EUR a pozastavenie platieb z rozpočtu na rok 2018 vo výške
20 mil. EUR.
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Odpoveď spoločného podniku
3.7.12
Právny rámec vytvorený výlučne pre spoločný podnik BBI na účely výberu finančných
príspevkov od jeho členov zastupujúcich priemysel sa nakoniec ukázal ako neúčinný. V
súlade s minulým odporúčaním Dvora audítorov sa pri navrhovaní budúcich verejnosúkromných partnerstiev zohľadnia ponaučenia získané z konkrétnych skúseností
spoločného podniku BBI. V prípade spoločného podniku BBI však táto skúsenosť
takisto ukázala, že napriek výraznému zníženiu peňažných príspevkov členov, ktorými
sú Európska komisia aj konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické
materiály, iniciatíva úspešne dosiahla svoje strategické ciele. Výsledky a dosah
dosiahnuté financovanými projektmi už teraz presahujú väčšinu cieľov stanovených v
strategickom inovačnom a výskumnom programe BBI, čo potvrdila nedávna štúdia
vypracovaná nezávislými externými odborníkmi. Ďalšie podrobnosti sú v tejto súvislosti
uvedené vo výročnej správe o činnosti spoločného podniku BBI za rok 2020.
3.7.13
Celkové príspevky priemyselných členov spoločného podniku BBI sú skutočne mierne
pod úrovňou očakávanou v tejto časovej etape iniciatívy. V skutočnosti sa pôvodne
očakávalo, že odhad výšky nepeňažných príspevkov na iné činnosti (ďalej len „IKAA“) a
nepeňažných príspevkov na prevádzku (ďalej len „IKOP“) bude lineárny, zatiaľ čo
nedávne skúsenosti ukazujú, že tieto investície sa vo veľkej miere realizujú na konci
projektov spoločného podniku BBI. Okrem toho pandémia ochorenia COVID-19
spôsobila odklad investícií a ich certifikácie externými audítormi.
Podľa spoločného podniku BBI sa tento rozdiel v nadchádzajúcich rokoch výrazne zníži,
keďže vyhlásenie a certifikácia nepeňažných príspevkov (IKAA a IKOP) sa výrazne zvýšia
v súlade s ukončením projektov BBI. Členovia zastupujúci odvetvie priemyslu sa okrem
toho vo svojom finančnom výhľade predloženom správnej rade BBI zaviazali k ďalším
investičným cieľom na rok 2021 a neskôr.
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3.8. Spoločný podnik Shift2Rail (S2R)
Úvod

3.8.1. Spoločný podnik Shift2Rail (S2R), so sídlom v Bruseli, bol zriadený v júni

2014 80 na obdobie desiatich rokov a samostatne začal fungovať 24. mája 2016.

3.8.2. Spoločný podnik je verejno-súkromným partnerstvom v odvetví železničnej

dopravy. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európska únia (EÚ) zastúpená Komisiou a
priemyselní partneri z odvetvia železničnej dopravy (kľúčové zainteresované strany
vrátane výrobcov železničných zariadení, železničných podnikov, správcov
infraštruktúry a výskumných stredísk). Ostatné subjekty sa môžu podieľať na
spoločnom podniku ako pridružení členovia.

3.8.3. V tabuľke 3.8.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

81

.

80

Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik
Shift2Rail (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9).

81

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.shift2rail.org.
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Tabuľka 3.8.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

72,5

61,8

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

77,9

79,1

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

75,8

81,6

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

84,1

83,1

24

23

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.8.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.8.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.8.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov82 a výkazov o plnení rozpočtu 83, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.8.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

82

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

83

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.8.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.8.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.8.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.8.11. Tabuľka 3.8.2 obsahuje prehľad príspevkov členov na spoločný podnik na
konci roka 2020.

Tabuľka 3.8.2 – Príspevky členov na S2R (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR Move)
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku

Doplnkové
činnosti (1)

398,0
350,0
748,0

0,0
120,0
120,0

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)

Spolu
398,0
470,0
868,0

Peňažné
príspevky
297,7
9,2
306,9

Oznámené
Nepeňažné
nevalidované príspevky na
nepeňažné
doplnkové
príspevky
činnosti
0,0
0,0
0,0
121,9
93,1
204,8
121,9
93,1
204,8

Validované
nepeňažné
príspevky

Spolu

(1) Doplnkové činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.8.12. Spoločný podnik vyčerpal na konci roka 2020 100 % viazaných a 80 %

platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli k dispozícii na projekty v rámci
programu Horizont 2020. Miera čerpania operačných platobných rozpočtových

297,7
429,0
726,7
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prostriedkov sa v porovnaní s rokom 2019 (88 %) znížila, pretože do konca roku 2020
nebolo možné uzavrieť jednu dohodu o grante udelenom v rámci výzvy na
predkladanie návrhov na rok 2020, a súvisiace predbežné financovanie teda muselo
byť odložené.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.8.13. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na
finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Spoločný podnik zaviedol
rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 zásadách vnútornej
kontroly, v roku 2020. Na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať každoročné
sebahodnotenie a monitorovanie účinnosti kontrolných činností požadovaných
rámcom vnútornej kontroly, vypracoval príslušné ukazovatele pre všetky zásady
vnútornej kontroly a súvisiace charakteristiky.

3.8.14. Rozhodnutie správnej rady č. 7/2018, ktorým sa prijímajú pravidlá pre

predchádzanie konfliktu záujmov, platné pre orgány spoločného podniku, vyžaduje,
aby na webovom sídle spoločného podniku boli zverejnené aktuálne životopisy a
vyhlásenia o konflikte záujmov členov správnej rady spoločného podniku. Keďže však
informácie riadne predložilo len niekoľko členov správnej rady, nebolo možné zverejniť
žiadne vyhlásenie o konflikte záujmov a do konca roka 2020 sa zverejnila len polovica
životopisov.

3.8.15. Za ex post audit platieb programu Horizont 2020, ktoré vykonal spoločný

podnik, zodpovedá útvar Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post
auditov, ktoré boli k dispozícii ku koncu roka 2020, vykázal spoločný podnik v prípade
projektov programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu
chybovosť 2,9 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,99 % 84. Komisia vo svojom návrhu
nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 2020 uviedla 85, že „v prípade výdavkov na
výskum v rámci programu Horizont 2020 je miera chybovosti na ročnom základe vo
výške 2 % až 5 % realistickým cieľom s prihliadnutím na náklady na kontroly, opatrenia
na zjednodušenie navrhnuté s cieľom znížiť náročnosť pravidiel a súvisiace nevyhnutné
riziko spojené s úhradou nákladov na výskumný projekt. Konečným cieľom by malo byť
dosiahnuť zvyškovú chybovosť čo najbližšie k 2 % pri ukončení programov po

84

Výročná správa o činnosti spoločného podniku S2R za rok 2020, s. 189.

85

COM(2011) 809 final.
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zohľadnení finančného vplyvu všetkých opatrení v oblasti auditov, korekcií a
vymáhania“.

3.8.16. V rámci kontrol operačných platieb sme vykonali audit náhodne vybranej

vzorky platieb z programu Horizont 2020 realizovaných v roku 2020 na úrovni
konečných prijímateľov s cieľom podporiť chybovosť ex post auditov 86. Tieto podrobné
audity odhalili v jednom prípade systémovú chybu spôsobenú nesprávnou metódou
výpočtu vykázaných osobných nákladov. V inom prípade bol zistený systémový
nevyčísliteľný kontrolný nedostatok spojený s tým, že prijímateľ nemá postup pre
potvrdenie vykázaných hodín na projekte.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.8.17. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky EDA
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

86

Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota na
vykazovanie vyčísliteľných chýb je 1 % kontrolovaných nákladov.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2017

Spoločný podnik v reakcii na odporúčania hodnotiteľov vypracoval akčný plán prijatý
správnou radou 28. júna 2018. Hoci sa všetky odporúčania uvedené v priebežnom
hodnotení nebudú riešiť v súčasnom rámcovom finančnom programe, niektoré opatrenia
začlenené do akčného plánu už začali a o iných v súlade s ich povahou a súčasným právnym
rámcom pojednáva návrh Komisie z 23. februára 2021 na zriadenie európskeho
partnerstva pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy.

Nevzťahuje sa
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Odpoveď spoločného podniku
3.8.14
Spoločný podnik S2R prijal tieto opatrenia:
-

členovia správnej rady boli opakovane vyzvaní, aby predložili chýbajúce
vyhlásenie o konflikte záujmov,
v júni 2021 chýbalo 28 % životopisov a vyhlásení o konflikte záujmov (od 12 zo
43 aktívnych zástupcov),
na schôdzi správnej rady 22. júna 2021 bola členom správnej rady predstavená
správa o stave. Okrem toho sa na schôdzi poukázalo na skutočnosť, že všetci
členovia správnej rady, ktorí nesplnia požiadavku predložiť vyhlásenie o konflikte
záujmov a životopis, sa nachádzajú v konflikte záujmov, čo povedie k vylúčeniu z
rozhodovacieho procesu správnej rady.

3.8.16
Zistenie týkajúce sa chýbajúceho postupu potvrdzovania vykázaných odpracovaných
hodín príjemcu sa konštatovalo v správe o ex post audite vypracovanej útvarom Komisie
pre spoločný audit koncom roku 2021 bez požiadavky finančných úprav. V tejto správe
sa uvádza, že systém zaznamenávania odpracovaného času príjemcu je spoľahlivý.
Príjemca okrem toho potvrdil, že zlepší systém potvrdzovania odpracovaných hodín, čo
skontroluje spoločný podnik S2R.
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3.9. Spoločný podnik pre európsku
vysokovýkonnú výpočtovú techniku
(EuroHPC)
Úvod

3.9.1. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

(EuroHPC), so sídlom v Luxemburgu, bol zriadený v októbri 2018 na obdobie do
31. decembra 2026 87. Svoju samostatnú činnosť začal 23. septembra 2020.

3.9.2. Spoločný podnik je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré umožňuje

združovanie zdrojov z Európskej únie (EÚ), európskych krajín a súkromných partnerov
pre rozvoj vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Európe. Zakladajúcimi členmi
spoločného podniku sú EÚ, zastúpená Komisiou, zúčastnené členské štáty88, a dvaja
partneri zo súkromného sektoru, ktorými je združenie Európska technologická
platforma pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (ETP4HPC) a Združenie pre hodnotu
veľkých dát (BDVA).

87

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 zo 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný
podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (Ú. v. EÚ L 252, 8.10.2018, s. 8).

88

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva,
Luxembursko, Malta, Čierna Hora, Holandsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Turecko
(Zdroj: webové sídlo EuroHPC)
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3.9.3. V tabuľke 3.9.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

89

.

Tabuľka 3.9.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

181,5

Nevzťahuje
sa

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov
(mil. EUR)

509,1

Nevzťahuje
sa

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

181,5

Nevzťahuje
sa

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

509,1

Nevzťahuje
sa

11

Nevzťahuje
sa

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Dostupný rozpočet zahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov,
ktoré spoločný podnik opätovne zahrnul do rozpočtu bežného roka, pripísané príjmy a
prostriedky prerozdelené na ďalší rok.

(2 )

Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní
experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.9.4. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.9.5. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

89

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.9.6. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov90 a výkazov o plnení rozpočtu 91, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.9.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

90

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

91

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.9.8. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.9.9. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné
a správne.

3.9.10. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora audítorov.
Pripomienky k plneniu rozpočtu programu Horizont 2020

3.9.11. V tabuľke 3.9.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov na spoločný podnik
EuroHPC na konci roka 2020.

Tabuľka 3.9.2 – Príspevky členov na EuroHPC (mil. EUR)
Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)
Členovia
EÚ (GR CONNECT)
Zúčastnené štáty
Súkromní členovia
Spolu

Činnosti
spoločného
podniku
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Doplnkové
činnosti (1)
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

Spolu
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Príspevky členov
(k 31. 12. 2020)
Peňažné
príspevky
190,9
28,9
0,0
219,8

Validované
nepeňažné
príspevky
0,0
0,0
0,0
0,0

Oznámené
nevalidované
nepeňažné
príspevky
0,0
0,0
0,0
0,0

Nepeňažné
príspevky na
doplnkové
činnosti
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsah auditu EDA.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.9.12. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2020, ktorý bol k

dispozícii na projekty v rámci programu Horizont 2020, miera čerpania viazaných

Spolu
190,9
28,9
0,0
219,8
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rozpočtových prostriedkov bola 95,5 % a platobných rozpočtových prostriedkov
22,5 %. Nízku mieru čerpania platobných rozpočtových prostriedkov možno čiastočne
vysvetliť tým, že Komisia naň po tom, ako spoločný podnik 23. septembra 2020
dosiahol finančnú autonómiu, previedla celý ročný rozpočet na platby.

3.9.13. Oneskorenie pri prijímaní kľúčových zamestnancov spolu s dosahom

pandémie COVID-19 na plánované náklady na IT, komunikáciu, služobné cesty,
schôdze, akcie a ďalšie služby na konci roku 2020 výrazne znížilo mieru plnenia
administratívneho rozpočtu na platby (ktorý predstavuje približne 1,5 % celkového
dostupného rozpočtu) na 16,5 %.

3.9.14. Na rok 2020 bol plánovaný prevádzkový rozpočet spoločného podniku na

predbežné financovanie súvisiace s nadobudnutím troch prekurzorov exaflopových a
piatich petaflopových superpočítačov (približne 135 mil. EUR) a na dokončené výzvy na
predkladanie návrhov (približne 44 mil. EUR). Na konci roku 2020 sa však mohli
vykonať platby predbežného financovania len v prípade podpísaných zmlúv týkajúcich
sa superpočítačov LEONARDO a PetaSC v približnej výške 34 mil. EUR a podpísaných
dohôd o grante v približnej výške 6 mil. EUR. To viedlo k nízkej miere čerpania
operačných platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 22,6 %.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.9.15. Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na

finančných a prevádzkových administratívnych previerkach. Na konci roka 2020
spoločný podnik zaviedol do značnej miery rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je
založený na 17 zásadách vnútornej kontroly. Pokiaľ však ide o zásady kontroly týkajúce
sa hodnotenia rizík a kontrolných a monitorovacích činností, spoločný podnik musí ešte
dokončiť niekoľko opatrení, aby bolo zabezpečené ich účinné fungovanie.

3.9.16. Na konci roku 2020 nemal spoločný podnik vypracované spoľahlivé

postupy pre validáciu a certifikáciu nepeňažných príspevkov vykázaných súkromnými
členmi a zúčastnenými štátmi, ani nestanovil vhodný účtovný postup pre uznávanie
týchto nepeňažných príspevkov. Táto situácia neumožňuje spoločnému podniku riadiť,
monitorovať a podávať správy o dosiahnutí minimálnej úrovne nepeňažných
príspevkov, ktoré majú títo súkromní členovia a zúčastnené štáty poskytnúť.
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Ďalšie pripomienky

3.9.17. Vzhľadom na súčasnú pracovnú záťaž spoločného podniku, pokiaľ ide o

administratívne a prevádzkové procesy a začatie jeho prvých dôležitých činností, sa
domnievame, že personálne obsadenie spoločného podniku je v súčasnosti
nedostatočné. Počas zostavenia organizačnej štruktúry v roku 2020 sa spoločný podnik
sústredil predovšetkým na zabezpečenie hlavných prevádzkových procesov a úloh, ale
zanedbal potrebu kľúčových administratívnych pracovníkov, najmä vedúceho
administratívy a financií a manažéra pre vnútornú kontrolu a koordináciu auditu. Ak
nebude tento nedostatok zdrojov vyriešený, hrozia spoločnému podniku problémy vo
finančnom, rozpočtovom a personálnom riadení i v postupoch vnútornej kontroly,
ktoré sa vzťahujú na operačné platby a nepeňažné príspevky. Vysoký podiel zmluvných
zamestnancov (74 %) môže v blízkej budúcnosti nakoniec viesť k značnej fluktuácii, čo
ešte viac zvyšuje tlak na neistú personálnu situáciu spoločného podniku.
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Odpoveď spoločného podniku
Spoločný podnik berie na vedomie správu EDA.
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Spoločný podnik v rámci Euratomu
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3.10. Európsky spoločný podnik pre
ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
(F4E)
Úvod

3.10.1. Európsky spoločný podnik pre ITER

a rozvoj energie jadrovej syntézy
(F4E) bol zriadený v apríli 2007 na obdobie 35 rokov 93. Jednou z hlavných úloh
spoločného podniku je poskytovať príspevok Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu (Euratom) Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER, ktorá
zodpovedá za vykonávanie projektu ITER. Hoci hlavné zariadenia jadrovej syntézy sa
mali vyvinúť v Cadarache vo Francúzsku, sídlo spoločného podniku sa nachádza v
Barcelone.
92

3.10.2. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Euratom, zastúpený

Komisiou, členské štáty Euratomu a Švajčiarsko, ktoré s Euratomom uzavreli dohodu o
spolupráci.

92

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (International Thermonuclear
Experimental Reactor – ITER).

93

Rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky
spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody
(Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58), zmenené rozhodnutím Rady (Euratom) 2013/791 z
13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 100), rozhodnutím Rady (Euratom)
2015/224 z 10. februára 2015 (Ú. V. EÚ L 37, 13.2.2015, s. 8) a rozhodnutím Rady 2021/281
z 22. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 62, 13.2.2015, s. 41).
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3.10.3. V tabuľke 3.10.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku

94

.

Tabuľka 3.10.1 – Kľúčové údaje o spoločnom podniku
2020

2019

Rozpočet platobných rozpočtových prostriedkov (mil.
EUR)

794,8

721,1

Rozpočet viazaných rozpočtových prostriedkov (mil.
EUR)

878

689,5

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)

816,5

761,2

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1)

885,7

729,7

435

439

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2)
(1 )

Disponibilný rozpočet zahŕňa prenesené administratívne záväzky a pripísané príjmy, ktoré
zatiaľ neboli schválené správnou radou.

(2 )

Medzi zamestnancami sú dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté spoločným podnikom.

3.10.4. Miera čerpania dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov na konci
roka 2020 bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 98 %.

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti

3.10.5. Audítorský prístup, ktorý sme uplatnili, zahŕňa analytické audítorské

postupy, priame testovanie vecnej správnosti transakcií v spoločnom podniku a u
prijímateľov a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly spoločného
podniku. Výsledky tejto práce dopĺňajú dôkazy získané prácou iných audítorov a
analýza informácií poskytnutých vedením spoločného podniku.

3.10.6. Opis základu pre vyjadrenie stanoviska, zodpovednosti vedenia a osôb a

subjektov poverených správou a zodpovednosti audítora za audit účtovnej závierky a
príslušných transakcií sa uvádza v časti 3.1 tejto správy. Podpis na strane 155 je
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

94

Viac informácií o právomociach a činnostiach spoločného podniku je dostupných na jeho
webovom sídle: www.f4e.europa.eu.

143
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

Vyhlásenie EDA o vierohodnosti predkladané Európskemu
parlamentu a Rade – správa nezávislého audítora

Stanovisko
3.10.7. Kontrolovali sme:
účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných
výkazov95 a výkazov o plnení rozpočtu 96, za rozpočtový rok končiaci sa
31. decembra 2020;
zákonnosť a správnosť príslušných transakcií podľa ustanovení článku 287
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtov
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

3.10.8. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku za rok

končiaci sa 31. decembra 2020 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk
finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2020, ako aj výsledky jeho
transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade
s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré
schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých
účtovných štandardov pre verejný sektor.

95

Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov,
výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce
poznámky.

96

Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové
operácie a vysvetľujúce poznámky.
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Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií
Príjmy
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

3.10.9. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej

závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk
zákonné a správne.

Platby
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

3.10.10. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej

závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú zo všetkých významných hľadísk
zákonné a správne.

Zdôraznenie skutočností

3.10.11. Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko vyjadrené v bodoch

3.10.8 a 3.10.10, EDA upriamuje pozornosť na body 3.10.13 až 3.10.15, a uvádza,
že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2020 obsahuje
odhad celkových nákladov spoločného podniku na splnenie jeho záväzkov
súvisiacich s realizáciou projektu ITER, a to vo výške 17,97 mld. EUR. Zmeny v
kľúčových predpokladoch, z ktorých odhad a riziková expozícia vychádza, by však
počas realizácie projektu mohli viesť k významnému nárastu nákladov a/alebo k
ďalším oneskoreniam.

3.10.12. Pripomienky, ktoré nasledujú, nespochybňujú stanovisko Dvora

audítorov.

Pripomienky k odhadu nákladov na projekt ITER pri dokončení

3.10.13. Spoločný podnik udržiava odhad celkových nákladov na splnenie svojich

záväzkov v súvislosti s realizáciou projektu ITER v roku 2042, tzv. odhad pri dokončení.
Na konci roku 2020 spoločný podnik odhadol tieto celkové náklady na 17 968 mil. EUR
(v cenách roku 2020). Ide o súčet celkových platieb na konci roku 2020 vo výške
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7 345 mil. EUR a odhadu budúcich platieb vo výške 10 623 mil. EUR (v cenách roku
2020).

3.10.14. V porovnaní s ročnou účtovnou závierkou za rok 2019, v ktorej bol

uvedený len odhad nákladov pri dokončení v rámci kreditov ITER, spoločný podnik
výrazne zlepšil kvalitu informácií tým, že náklady pri dokončení sú odhadnuté v eurách
a v hodnotách roku 2020, vrátane dosahu brexitu a pandémie COVID-19. Zmeny v
kľúčových predpokladoch, z ktorých odhad a riziková expozícia vychádza, by však počas
realizácie projektu mohli viesť k významnému nárastu nákladov a ďalším oneskoreniam
projektov. To ilustrujú nižšie uvedené príklady:
o

Požiadavky jadrovej bezpečnosti: Napriek tomu, že spoločný podnik spolupracuje
s medzinárodnou organizáciou ITER na tom, aby návrhy spĺňali jednotlivé
požiadavky jadrovej bezpečnosti, najvyššiu právomoc má francúzsky úrad pre
jadrovú bezpečnosť a akékoľvek budúce zmeny požiadaviek bezpečnosti by mohli
mať veľký dosah na náklady;

o

Odhad nákladov na komplex horúcej komory: Tieto náklady neboli revidované a
existujúca fáza vyspelosti požiadaviek na návrh medzinárodnej organizácie ITER
neumožňuje spoločnému podniku F4E vypracovať vierohodný odhad týchto
nákladov;

o

Zmeny požiadaviek: Hoci všetky nevyhnutné zmeny budú financované z
prostriedkov na nepredvídané udalosti (t. j. rezervného fondu ITER alebo
nerozdeleného rozpočtu ITER) a spoločný podnik zaznamenal pozitívny dosah
tejto politiky, nie je možné znížiť ich na nulu. Tieto zmeny môžu spôsobiť ďalšie
omeškanie a náklady na prebiehajúce a budúce stavebné činnosti.

3.10.15. Podľa hodnotenia spoločného podniku je dosah pandémie COVID-19

vážny, ale nie výrazný. Do apríla 2021 pandémia spôsobila pri niektorých dodávkach
oneskorenie až o štyri mesiace, čo viedlo k zvýšeniu celkových nákladov na projekt ITER
približne o 47 mil. EUR (v cenách roku 2008). Ak sa pandémia v roku 2021 zhorší, môžu
sa prejaviť ďalšie následky.

Pripomienky k vnútorným kontrolám

3.10.16. Nasledujúce pripomienky sa vzťahujú na miestne IT aplikácie, ktoré

spoločný podnik používa na riadenie právnych záväzkov a zmlúv (DACC) a na správu
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dokumentov (IDM) 97. Nevzťahujú sa na systémy a pracovné postupy centrálneho
finančného informačného systému Komisie (ABAC). Týkajú sa príslušného
zodpovedného povoľujúceho úradníka na všetkých úrovniach a zastupujúcich
úradníkov.

3.10.17. V priebehu rokov vynaložil spoločný podnik značné úsilie na zavedenie

elektronického systému správy dokumentov. Na konci marca 2020 výkonný riaditeľ
spoločného podniku rozhodol, že zdokonalené elektronické podpisy v DACC by sa ako
dočasné administratívne opatrenia počas pandémie COVID-19 mali používať nielen na
správu a podpisovanie zmluvných dodatkov, ale aj na pôvodné zmluvy.

3.10.18. Toto opatrenie spoločnému podniku vo všeobecnosti umožnilo zachovať

od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 kontinuitu činností a zamestnancom
umožnilo pracovať na diaľku. Spoločný podnik však úplne neprispôsobil svoje miestne
IT aplikácie s internými procesmi týkajúcimi sa delegovania právomocí. Ako je opísané
v nasledujúcich bodoch, je ešte potrebné vyriešiť významné nedostatky, pokiaľ ide o:
o

právne aspekty týkajúce sa vykonávania poverovacieho rámca spoločného
podniku a používania zdokonalených elektronických podpisov,

o

technické aspekty v technickom nastavení aplikácií DACC a IDM (užívateľské
prístupové práva) pre zodpovedných povoľujúcich úradníkov, používanie účtov s
virtuálnymi identitami a rozhrania aplikácií,

o

aspekty vnútornej kontroly týkajúce sa súladu miestnych IT systémov s
delegovaním schvaľovacích právomocí a správnosti účtovných a finančných
údajov v účtovnom systéme spoločného podniku.

3.10.19. Na rozdiel od pracovného postupu ABAC nevie aplikácia DACC

preukázať, že zamestnanec správne porozumel obsahu dokumentu a súhlasil s tým, že
ju podpíše svojím vlastným podpisom.

3.10.20. Vo svojom centralizovanom autentifikačnom systéme pre správu zmlúv

spoločný podnik okrem individuálnych užívateľských účtov vytvoril účty skupín
užívateľov s virtuálnou identitou, aby uľahčil správu svojich miestnych IT aplikácií
(DACC, IDM). Účet funkčnej skupiny vytvorený pre riaditeľa F4E sa však až do konca
roka 2020 používal tiež na schválenie a podpis rôznych dôležitých dokumentov. Tento
97

Pripomienky neberú do úvahy nedávne zmeny, ktoré spoločný podnik vykonal v roku 2021,
aby zmiernil zistené riziká.
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postup je v rozpore so základnými zásadami politiky riadenia prístupu k informačným a
komunikačným technológiám spoločného podniku, ktorá jednoznačne vyžaduje, aby
užívateľské účty boli jedinečné a priradené jedinému užívateľovi. Ide teda o kritický
nedostatok vnútornej kontroly, pretože umožňuje všetkým osobám zahrnutým do
skupinového účtu vykonávať úkony vyhradené len pre zodpovedného povoľujúceho
úradníka.

3.10.21. Cieľom poverovacieho rámca spoločného podniku je centralizovať

poverovanie na zodpovedných povoľujúcich úradníkov. Okrem toho tiež poskytuje
aktuálny prehľad všetkých schválených poverení a ustanovení týkajúcich sa
zastupovania v spoločnom podniku F4E. Na konci roku 2020 však poverovací rámec v
miestnych IT aplikáciách spoločného podniku (DACC a IDM) neumožňoval automaticky
stanoviť technické poverenia (t. j. užívateľských práv schvaľovať transakcie). Namiesto
toho každý zodpovedný povoľujúci úradník musel na základe rámca schváleného
riaditeľom spoločného podniku vybrať správnu osobu, ktorá bude poverená.
Delegované právomoci, ktoré sú upravené zmluvami (napríklad podpísať za určitých
podmienok záväzné rozhodnutia), sú udelené i ďalším zamestnancom spoločného
podniku vedľa zodpovedného povoľujúceho úradníka (t. j. úradníkom zodpovedným za
uzatváranie zmlúv). To sa však neodráža v poverovacom rámci spoločného podniku.

3.10.22. Na rozdiel od pracovného postupu ABAC nebola aplikácia DACC nikdy

predmetom vnútorného auditu, aby sa zabezpečil súlad prístupových práv užívateľov
na schvaľovanie transakcií s právomocami prenesenými na zamestnancov. Existuje
preto vysoké riziko, že nebude zistený, ani zmiernený nesúlad, ktorý mohol vzniknúť v
dôsledku porušenia politiky spoločného podniku v oblasti prenášania právomocí.

3.10.23. Hoci spoločný podnik začal v roku 2016 používať IT aplikáciu DACC pre

právne záväzky a správu zmlúv (v roku 2020 vrátane počiatočných zmlúv), a teda ako
dodatočný zdroj účtovných a finančných údajov, od roku 2013 nebola vykonaná
validácia jeho účtovného systému. Táto situácia je v rozpore s nariadením spoločného
podniku o rozpočtových pravidlách, ktoré vyžaduje validáciu účtovného systému,
kedykoľvek dôjde k významnej zmene.

3.10.24. Upozorňujeme na plánovaný audit útvaru Komisie pre vnútorný audit

týkajúci sa delegovania právomoci, účinnosti rozhodovania v spoločnom podniku a
mechanizmov spolupráce s generálnym riaditeľstvom Komisie pre energetiku, ktorý
začne začiatkom júna 2021.
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Pripomienka k postupom prijímania zamestnancov

3.10.25. Postupy prijímania zamestnancov spoločného podniku v roku 2020

neboli transparentné, pokiaľ ide o zostavovanie konečného užšieho zoznamu
uchádzačov, ktorí budú pozvaní do ďalšej fázy hodnotenia (pohovory a písomné testy).
Predovšetkým nie je jasné, ako výberová komisia pri užšom výbere uchádzačov
zohľadňovala zvýhodňujúce kritériá.

Ďalšie pripomienky

3.10.26. Metóda, ktorú spoločný podnik použil na výpočet ročných členských

príspevkov na rok 2020, nebola v súlade s príslušnými ustanoveniami jeho nariadenia o
rozpočtových pravidlách. Namiesto toho, aby spoločný podnik použil odhady
príspevkov prijaté jeho správnou radou, vyberal príspevky na základe ešte
neschváleného predbežného odhadu.

3.10.27. Spoločný podnik používa vlastný portál pre elektronické obstarávanie,

ktorý nie je úplne synchronizovaný s nástrojom eProcurement, ktorý prevádzkuje
Komisia. Ak sa bude nástroj spoločného podniku F4E v budúcnosti zdokonaľovať,
mohlo by to viesť k zbytočnej duplikácii vývojových snáh a investícií Komisie. To by
bolo v rozpore so zásadou jednotnej oblasti výmeny elektronických údajov pre
účastníkov, ktorej vytvorenie sa predpokladá v nariadení o rozpočtových pravidlách
EÚ.

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov

3.10.28. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky

EDA z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok
z predchádzajúcich rokov
Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

Rozpočet pre kapitolu 3.4 – Iné prevádzkové výdavky sa používa pre rôzne kategórie
výdavkov (t. j. výdavky na zmluvné a interne zabezpečené ľudské zdroje, výdavky na
služobné cesty a výdavky na právnu podporu atď.). S cieľom zabezpečiť dodržiavanie
rozpočtových zásad transparentnosti a špecifikácie by sa mala pre každú kategóriu
výdavkov vytvoriť samostatná rozpočtová kapitola.

2019

V jednom postupe verejného obstarávania s vysokou hodnotou boli pôvodne zverejnené
rozvrhy a lehoty nerealistické. V jednom prípade mohla administratívna záťaž spojená s
dokazovaním rovnocennosti konkrétnej certifikácie, ktorá bola jedným z výberových
kritérií, odradiť potenciálnych dodávateľov s ekvivalentnými certifikáciami od predloženia
ponuky.

Nevzťahuje sa

2019

Spoločný podnik hodnotí každoročne externá skupina odborníkov. Skupina odborníkov
zistila niekoľko problémov a rizík na úrovni vyššieho manažmentu a podnikovej kultúry. Ak
sa táto situácia nebude riešiť, mohla by mať negatívny vplyv na výkonnosť zamestnancov.

Prebieha

Dokončené
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Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

Pre obmedzenia v pláne pracovných miest pre stálych zamestnancov F4E v rastúcej miere
využíva zazmluvnené alebo interne zabezpečené zdroje. V roku 2019 už miera týchto
zdrojov dosiahla približne 62 % stálych zamestnancov spoločného podniku. Oddelenie pre
riadenie ľudských zdrojov spoločného podniku nemá aktuálne informácie o objeme týchto
zdrojov, keďže jeho riadenie je decentralizované na úrovni útvaru alebo riaditeľstva. Táto
situácia predstavuje významné riziká pre spoločný podnik, pokiaľ ide o zachovanie
kľúčových kompetencií, nejasnosť ohľadom povinnosti zodpovedať sa, možné súdne spory
a nižšiu efektívnosť zamestnancov v dôsledku decentralizovaného riadenia.

Prebieha

151
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

Rok

Pripomienky EDA

Stav nápravných opatrení
(dokončené/prebieha/zatiaľ
nevykonané/nevzťahuje sa)

2019

Správna rada F4E v decembri 2019 vymenovala ad hoc skupinu, ktorej úlohou bolo
preskúmať systém spoločného podniku týkajúci sa podávania správ a navrhnúť potrebné
zmeny. Ad hoc skupina navrhla zavedenie nového systému riadenia získanej hodnoty, ktorý
v apríli 2019 schválila správna rada spoločného podniku F4E 98. Navrhovaný systém riadenia
získanej hodnoty však nezohľadňuje všetky odporúčania nezávislých odborníkov 99 a
neposkytuje jasné informácie o tom, aký technický pokrok sa dosiahol v porovnaní s
nákladmi, ktoré k dnešnému dňu vznikli v súvislosti s celkovými realizačnými záväzkami
spoločného podniku týkajúcimi sa projektu ITER. Vzhľadom na význam nového systému
riadenia získanej hodnoty na sledovanie výkonnosti je kľúčové, aby spoločný podnik
monitoroval svoju účinnosť počas fázy vykonávania a informoval správnu radu vždy, keď sa
objavia významné problémy.

Dokončené

98

Správna rada F4E č. 43 z 5. apríla 2019.

99

Siedme výročné posúdenie nezávislou kontrolnou skupinou (30. novembra 2018), s. 30 – 31.
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Odpoveď spoločného podniku
3.10.16 až 3.10.20
Platforma na správu zmlúv spoločného podniku F4E DACC (skratka pre odchýlky,
dodatky a zmluvné zmeny) je systém elektronickej výmeny, ktorý bol vytvorený v roku
2014 na riešenie dôležitých odporúčaní od Útvaru pre vnútorný audit (IAS) Európskej
komisie v súvislosti so zmluvnými úpravami. Prvá verzia nástroja bola vydaná v roku
2016 na zjednotenie odchýlky/zmeny s dodatkom (právny záväzok) a zabezpečuje
kontrolu úprav zmlúv F4E. Nástroj bol navrhnutý aj na monitorovanie nákladov
zmluvných zmien v porovnaní s odhadom pri dokončení (EaC) a jeho rizikových rezerv.
V druhej fáze bol nástroj ďalej rozvíjaný, aby sa týkal aj komerčných úprav (napr.
výmena listov), komerčných aktivácii (napr. uvoľnenie možností) a zmien rámcových
zmlúv atď. Z dôvodu situácie spojenej s ochorením COVID-19 bol naliehavo vytvorený
dodatočný modul, ktorý umožňuje podpisovanie zmluvy priamo online, ktorý bol
zavedený v apríli 2020 pre prevádzkové zmluvy. Pri administratívnych zmluvách boli od
začiatku roka 2021 zavedené rôzne moduly. Pokiaľ ide o technické požiadavky tohto
elektronického systému, spoločný podnik F4E sa spoľahol na požiadavky stanovené v
nariadení o rozpočtových pravidlách pre F4E (aktuálny článok 88) s odkazom na
všeobecné nariadenie o rozpočtových pravidlách (aktuálny článok 148). Na začiatku
roka 2021 v rámci ročného posúdenia systému vnútornej kontroly F4E koordinátor
vnútornej kontroly F4E zistil chyby týkajúce sa podpisovej fázy niektorých
prevádzkových zmlúv v DACC. Spoločný podnik F4E identifikoval transakcie, pri ktorých
správcovia požiadali inú osobu o schválenie právneho záväzku v DACC v ich mene.
Takéto konania sa nepredpokladajú vo vnútornom finančnom rámci F4E pre finančné
delegovania a zastupovania, a preto nie sú v súlade s nariadenie o rozpočtových
pravidlách F4E.
Hoci sa zmluvy podľa španielskeho a francúzskeho práva stále považujú za zákonné,
problém odhalil závažné nedostatky v systémoch vnútorných kontrol spoločného podniku
F4E. V dôsledku toho riaditeľ F4E zahrnul do svojho ročného vyhlásenia o vierohodnosti za
rok 2020 nekvantifikovanú výhradu týkajúcu sa poškodenia dobrého mena.
Napriek tomu spoločný podnik F4E potvrdzuje, že od roku 2021 sa spôsobilosť
vnútorného auditu F4E rozšíri na rozsah jeho ročného preskúmania prístupových práv
systému ABAC, aby zahŕňal aj DACC. Okrem toho Útvar pre vnútorný audit v júni 2021
spustil audit „Delegovania a účinnosť rozhodovania v spoločnom podniku F4E
a mechanizmy spolupráce s Generálnym riaditeľstvom pre energetiku“. Obe interakcie
prispejú k zvýšeniu aktuálneho zabezpečenia dodržiavania pravidiel delegovania F4E
a systému vnútornej kontroly.
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Medzičasom spoločný podnik F4E prijal okamžité nápravné opatrenia na riešenie
týchto slabých stránok a zabezpečil, aby tieto chyby už nemohli opäť nastať. Tieto
opatrenia zahŕňajú posilnenie finančných overení a kontrol v rámci DACC a zvýšenie
informovanosti v rámci personálu F4E.
3.10.21
Vzhľadom na delegovanie právomocí poskytnutých inému personálu ako
zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi podľa zmlúv, tie zodpovedajú výlučne dennej
správe činností zmluvy a nemenia zmluvu ako takú. Spoločný podnik F4E aktualizuje
príslušné ustanovenie vo vzorovej zmluve.
3.10.22
Spoločný podnik F4E potvrdzuje, že potvrdenie používateľského práva sa vykonáva
treťou stranou na poskytnutie uistenia.
3.10.23
Spoločný podnik F4E potvrdzuje, že systém účtovníctva bude spustený v roku 2021.
Spoločný podnik F4E by však chcel zdôrazniť, že DACC nebude automaticky
zosynchronizovaná so systémom ABAC. Všetky údaje zadané do systému účtovníctva
sa overujú v súlade so systémom vnútornej kontroly: sú zavedené overenia ex-ante
a ex-post na zabezpečenie kvality účtovných údajov.
3.10.25
Spoločný podnik F4E pokračoval v rozvíjaní svojich náborových procesov. Od začiatku
roka 2021 to zahŕňalo plne kvantitatívne posúdenia žiadostí.
3.10.26
Spoločný podnik F4E prijal opatrenia, hlavne schválenie návrhu jednotného
programového dokumentu pre nasledujúci rok zo strany poslednej riadiacej rady roka,
aby sa zabránilo opakovaniu tohto problému.
3.10.27
Spoločný podnik F4E prijal rozhodnutie zaviesť komerčný sériový nástroj na
elektronické predkladanie, pretože nástroj Komisie má obmedzený rozsah (len na
otvorené postupy) a veľký počet nahlásených incidentov a problémy so stabilitou. Ak
bude nástroj poskytovaný Komisiou pokrývať všetky typy postupov obstarávania
relevantné pre spoločný podnik F4E a zníži sa miera incidentov, spoločný podnik F4E
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posúdi potenciálny presun na nástrojový balík Komisie a prijme rozhodnutie na základe
prevádzkových požiadaviek spoločného podniku F4E. Okrem toho komerčný sériový
nástroj spoločného podniku F4E je plne v súlade s ustanoveniami smerníc EÚ
týkajúcich sa verejného obstarávania. Poskytuje bezplatný elektronický prístup
k výzvam na predkladanie návrhov, ktoré uverejnil spoločný podnik F4E, a je
integrovaný s elektronickými oznámeniami TED a webovou lokalitou TED, na ktorej sa
uverejňujú oznámenia o verejných obstarávaniach spoločného podniku F4E.
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails KOZLOVS, člen Dvora audítorov,
v Luxemburgu dňa 21. septembra 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda
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