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Úvod 
1.1. Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor finančných prostriedkov EÚ1. 
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 preskúmavame ročnú účtovnú závierku a príslušné 
transakcie spoločných podnikov EÚ (spolu ďalej len „spoločné podniky“), ktoré sú 
subjektmi verejno-súkromného partnerstva zriadenými 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 2021. Správa má túto štruktúru: 

o v kapitole 1 opisujeme spoločné podniky vrátane vývoja od roku 2021 a povahu 
nášho auditu, 

o v kapitole 2 uvádzame celkové výsledky auditu a analyzujeme situáciu v oblasti 
ľudských zdrojov v spoločných podnikoch, 

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

1.4. Celkovo sa pri našom audite spoločných podnikov za rozpočtový rok, ktorý sa 
skončil 31. decembra 2021, potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. 
Vo vyhláseniach o vierohodnosti vydaných za každý spoločný podnik sme vyjadrili: 

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

                                                        
1 Články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SK
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o a audítorský výrok bez výhrad (čistý výrok) k zákonnosti a správnosti príslušných 
transakcií zaznamenaných v účtovných závierkach deviatich spoločných podnikov, 

1.5. Napriek tomu v bodoch obsahujúcich ďalšie pripomienky a zdôraznenie 
skutočností upozorňujeme čitateľov na dôležité oblasti a v pripomienkach analyzujeme 
záležitosti, ktoré je potrebné zlepšiť, bez toho, aby sme spochybňovali audítorské 
stanoviská. 
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Spoločné podniky EÚ 
1.6. Spoločné podniky sú partnerstvá medzi Komisiou a priemyslom a v niektorých 
prípadoch sú v nich zapojené aj výskumné alebo medzivládne organizácie a zúčastnené 
štáty. Hlavným poslaním spoločných podnikov je podporovať premenu vedeckých 
poznatkov na zobchodovateľné prelomové inovácie v rámci spoločnej strategickej vízie, 
ktorú presadzujú aj partneri z priemyslu a výskumu. Spoločné podniky by okrem toho 
mali reagovať na európske sociálne výzvy, ktorými sa priemysel v súčasnosti 
dostatočne nezaoberá. 

Spoločné podniky fungujú v rámci viacročných programov EÚ 
pre výskum a inovácie 

Vývoj spoločných podnikov fungujúcich v rámci programov EÚ 
pre výskum a inovácie 

1.7. V programoch viacročného finančného rámca (VFR) pre výskum a inovácie majú 
spoločné podniky samostatnú právnu subjektivitu a prijímajú vlastný výskumný 
a inovačný program vo svojej strategickej oblasti výskumu a vykonávajú ho 
prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov alebo verejného obstarávania. 

1.8. Na ilustrácii 1.1 je znázornený vývoj spoločných podnikov od vytvorenia prvých 
šiestich z nich v siedmom rámcovom programe v oblasti výskumu a technického 
rozvoja (7. RP) viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013, programu 
Horizont 2020 viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 a programov 
Horizont Európa a Digitálna Európa viacročného finančného rámca na obdobie 
2021 – 2027. 
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Ilustrácia 1.1 – Vývoj spoločných podnikov EÚ 

 
Zdroj: EDA, na základe nariadení Rady, ktorými sa zriaďujú spoločné podniky. 

1.9. Spoločné podniky fungujúce vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 
2021 – 2027 vykonávajú svoj osobitný program pre výskum a inovácie v oblastiach 
dopravy, energetiky, zdravia, priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály, 
elektronických komponentov, superpočítačov a sieťových systémov. Boli 
novovytvorené na základe nariadení Rady uvedených nižšie. 

1.10. V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt, ktorým sa na obdobie 
do 31. decembra 2031 zriaďuje deväť spoločných podnikov na vykonávanie opatrení 
v rámci programu Horizont Európa, viacročného programu pre výskum a inovácie 
v novom viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 20272. Všeobecným cieľom 
spoločných podnikov v rámci programu Horizont Európa je zameriavať sa viac 
na dosahovanie cieľov a uzatváranie ambicióznejších partnerstiev s príslušnými 

                                                        
2 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656408877760&from=SK
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priemyselnými odvetviami, než ako tomu bolo v predchádzajúcich programoch. Sedem 
spoločných podnikov, ktoré pôsobili v rámci programu Horizont 2020 (SESAR, ECSEL, 
IIL 2, Čisté nebo 2, FCH 2, Shift2Rail a BBI), funguje ďalej v rámci programu Horizont 
Európa ako nové právne subjekty, s novými menami a zrevidovanou pôsobnosťou 
a dva spoločné podniky sú novovytvorené: spoločný podnik pre inteligentné siete 
a služby (SNS) a spoločný podnik Globálne zdravie (GH), ktorý je nástupcom 
partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania. 

1.11. V máji 2021 bolo samostatným nariadením3 zriadené Európske centrum 
kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC). Tieto tri nové spoločné 
podniky (SNS, GH a ECCC) však budú podliehať auditu až po tom, keď získajú finančnú 
nezávislosť, čo sa má podľa predpokladov stať v roku 2023. 

1.12. Rada v júli 2021 prijala nové zakladajúce nariadenie pre spoločný podnik 
pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)4 v rámci nového VFR 2021 
– 2027, ktorým sa predlžuje jeho pôsobenie do 31. decembra 2033. EuroHPC získa 
z programu Digitálna Európa dodatočné finančné prostriedky v približnej výške 2 mld. 
EUR a z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) vo výške 200 mil. EUR, z ktorých sa bude 
financovať obstarávanie, zavádzanie, modernizácia a prevádzka infraštruktúr 
pre superpočítače a kvantové počítače. 

1.13. Vo februári 2022 Komisia navrhla pretransformovať spoločný podnik 
pre kľúčové digitálne technológie na budúci spoločný podnik pre čipy. Ten bude mať 
dodatočnú právomoc vykonávať činnosti zamerané na budovanie kapacít v rámci 
iniciatívy Čipy pre Európu vo VFR 2021 – 2027. V tejto súvislosti bude spoločný podnik 
z rozpočtu programu Digitálna Európa podporovať vývoj inovačných polovodičových 
technológií novej generácie a posilňovať kapacity na výrobu čipov v Európe5. 

                                                        
3 Nariadenie (EÚ) 2021/887 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Európske centrum 

priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier. 

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1173 z 13. júla 2021 o zriadení spoločného podniku 
pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku a o zrušení nariadenia (EÚ) 2018/1488. 

5 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2085, ktorým sa zriaďujú 
spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa, pokiaľ ide o spoločný podnik pre čipy, 
COM(2022) 47 final z 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=SK
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Príspevky na fungovanie spoločných podnikov v rámci programov EÚ 
pre výskum a inovácie 

1.14. Na financovaní výskumných a inovačných činností spoločných podnikov sa 
podieľajú všetci členovia. Na jednej strane poskytuje Komisia finančné prostriedky 
z programov EÚ pre výskum a inovácie na spolufinancovanie výskumnej a inovačnej 
agendy spoločných podnikov. Na druhej strane súkromní členovia zastupujúci 
priemysel a výskum poskytujú nepeňažné príspevky tým, že vykonávajú výskumné 
a inovačné činnosti spoločných podnikov, do ktorých investujú 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 partneri spoločných podnikov zo súkromného sektora poskytujú peňažné 
prostriedky na financovanie administratívnych nákladov spoločných podnikov, 
s výnimkou EuroHPC. Okrem toho právne subjekty alebo krajiny, ktoré by chceli 
podporiť ciele spoločného podniku v konkrétnej oblasti výskumu, môžu požiadať 
o možnosť stať sa namiesto plnohodnotných členov jeho pridruženými členmi alebo 
prispievajúcimi partnermi. 

1.15. Na ilustrácii 1.2 sú znázornené príspevky členov do spoločných podnikov 
v predchádzajúcom VFR na obdobie 2014 – 2020 a súčasnom VFR na obdobie 2021 – 
2027, ako sú vymedzené v príslušných zakladajúcich nariadeniach, vrátane 
transformácie KDT na spoločný podnik pre čipy v súlade s návrhom Komisie. Vo VFR 
na obdobie 2021 – 2027 sa najvýraznejšie zvýšil rozpočet spoločného podniku EuroHPC 
a navrhnutého spoločného podniku pre čipy. Na EuroHPC a KDT finančne prispievajú 
zúčastnené štáty, a to isté bude platiť aj v prípade spoločného podniku pre čipy.  
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Ilustrácia 1.2 – Príspevky členov (vrátane peňažných) do spoločných 
podnikov v rámci programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií (mil. EUR)6 

 
Zdroj: EDA. 

1.16. Členovia zo súkromného sektora musia v zásade poskytnúť minimálnu úroveň 
nepeňažných príspevkov v rámci tzv. nepeňažných príspevkov na operačné činnosti 
(IKOP) a vo väčšine prípadov aj tzv. nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti (IKAA). 
Podrobnejšie informácie pozri v rámčeku 2.1. 

1.17. Ako vyplýva z ilustrácie 1.3, vo VFR 2021 – 2027 sú hlavným finančným 
zdrojom pre spoločné podniky programy Horizont Európa a Digitálna Európa 
s celkovým rozpočtom 15,1 mld. EUR na spolufinancovanie výskumných a inovačných 
činností spoločných podnikov. Spoločné podniky vynakladajú 11,6 mld. EUR, čo 
predstavuje približne 12 % celkového rozpočtu programu Horizont Európa vo výške 
95,5 mld. EUR. Na druhej strane spoločný podnik EuroHPC a navrhovaný budúci 
spoločný podnik pre čipy budú v rámci programu Digitálna Európa okrem toho 
realizovať rozsiahle projekty v oblasti budovania kapacít, zavádzania technológií 
a investícií súvisiace so stratégiou európskeho digitálneho jednotného trhu7. Spoločný 
podnik EuroHPC a navrhovaný budúci spoločný podnik pre čipy dostanú na realizáciu 
týchto činností finančné prostriedky EÚ z programu Digitálna Európa vo výške 3,4 mld. 
EUR, teda 39 % z celkových finančných prostriedkov programu vo výške 8,6 mld. EUR. 

1.18. V predchádzajúcom VFR na obdobie 2014 – 2020 (Horizont 2020 a Nástroj 
na prepájanie Európy) by financovanie EÚ pre spoločné podniky vo výške 7,6 mld. EUR 

                                                        
6 Na ilustrácii 1.2 sú uvedené sumy stanovené v jednotnom základnom akte vrátane zmeny 

navrhnutej Komisiou a týkajúcej sa transformácie KDT na budúci spoločný podnik pre čipy. 
V čase vypracúvania tejto správy zmena nebola prijatá. 

7 Nariadenie (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=SK
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malo vďaka pákovému efektu prilákať 12,2 mld. EUR (teda 161 %), takže na výskumné 
a inovačné projekty v oblastiach, ktoré boli spoločným podnikom vymedzené, bude 
k dispozícii približne 19,8 mld. EUR vrátane priamych príspevkov zúčastnených štátov 
a medzinárodných organizácií (pozri tabuľku 2.1). V novom VFR na obdobie 2021 – 
2027 (Horizont Európa a Digitálna Európa) by financovanie EÚ pre spoločné podniky 
vo výške 15,1 mld. EUR malo vďaka pákovému efektu prilákať 19,1 mld. EUR (teda 
126 %), takže na výskumné a inovačné projekty v oblastiach, ktoré boli spoločným 
podnikom vymedzené, bude k dispozícii približne 34,2 mld. EUR vrátane priamych 
príspevkov zúčastnených štátov a medzinárodných organizácií (pozri ilustráciu 1.3). 
Relatívny pokles pákového efektu sa vysvetľuje najmä vystúpením Spojeného 
kráľovstva z EÚ. 

Ilustrácia 1.3 – Celkové príspevky pre spoločné podniky a príspevky 
ostatných členov vďaka pákovému efektu8 

 
Zdroj: EDA. 

Modely riadenia spoločných podnikov pôsobiacich v rámci programov EÚ 
pre výskum a inovácie 

1.19. S cieľom zabezpečiť intenzívnu spoluprácu a koordináciu so svojimi partnermi 
a zainteresovanými stranami majú spoločné podniky komplexnú riadiacu štruktúru, 
ktorú zvyčajne tvoria správna rada, vedecký poradný orgán, skupina zástupcov štátov 
a skupiny zainteresovaných strán pôsobiace vo výskumnej oblasti spoločného podniku. 

                                                        
8 Na ilustrácii 1.2 sú uvedené sumy stanovené v jednotnom základnom akte vrátane zmeny 

navrhnutej Komisiou a týkajúcej sa transformácie KDT na budúci spoločný podnik pre čipy. 
V čase vypracúvania tejto správy zmena nebola prijatá. 

HORIZONT 2020
76,4 MLD. EUR

HORIZONT EURÓPA

95,5 MLD. EUR

CELKOVÉ FINANČNÉ ZDROJE
SPOLOČNÝCH PODNIKOV
34,1 MLD. EUR

PRÍSPEVKY
OSTATNÝCH
ČLENOV
19,1 MLD. EUR

PEŇAŽNÝ
PRÍSPEVOK EÚ
15,1 MLD. EUR

VFR 2021 – 2027VFR 2014 – 2020
CELKOVÉ FINANČNÉ ZDROJE
SPOLOČNÝCH PODNIKOV
19,8 MLD. EUR

PRÍSPEVKY
OSTATNÝCH
ČLENOV
12,2 MLD. EUR

PEŇAŽNÝ
PRÍSPEVOK EÚ
7,6 MLD. EUR

PROGRAM
DIGITÁLNA
EURÓPA
8,6 MLD. EUR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=SK
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1.20. 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 dvojstranným 
modelom, v rámci ktorého sú Komisia a súkromní členovia zastupujúci priemysel 
a výskum zastúpení v správnej rade a prispievajú k prevádzkovým činnostiam 
spoločného podniku (CA, IHI, Čistý vodík, CBE, SNS a EU-Rail). Štyri spoločné podniky sa 
riadia trojstranným modelom, v ktorom sú zúčastnené štáty (KDT a EuroHPC) alebo 
vedúce medzivládne organizácie v ich konkrétnej oblasti (SESAR a GH) zastúpené 
aj v správnej rade a prispievajú k činnostiam spoločného podniku.  

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej 
syntézy 

1.21. Dohoda o projekte medzinárodného termonukleárneho experimentálneho 
reaktora (ITER) nadobudla účinnosť 24. októbra 2007 a k tomuto dátumu bola oficiálne 
zriadená Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER (ITER-IO). 
Organizácia ITER-IO zodpovedá za realizáciu projektu ITER a sídlo má v Saint-Paul-lès-
Durance (Francúzsko), pričom hlavné zariadenia jadrovej syntézy sa budujú 
v Cadarache (Francúzsko). 

1.22. Do projektu ITER sú zapojení siedmi globálni partneri: EÚ zastúpená 
Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom)9, Spojené štáty americké, 
Rusko, Japonsko, Čína, Južná Kórea a India. EÚ10 prevzala vedúcu úlohu so 45,4 % 
podielom na stavebných nákladoch. Podiel ostatných členov projektu ITER predstavuje 
na každého člena približne 9,1 %. Rozdelenie nákladov sa zmení v prevádzkovej fáze 
testovania jadrovej syntézy, keď bude EÚ znášať 34 % prevádzkových nákladov11. EÚ 
predpokladá, že celkové náklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o ITER 
a na súvisiace činnosti do roku 2035 dosiahnu 18,2 mld. EUR (v súčasných 
hodnotách)12. 

                                                        
9 Členmi Euratomu sú členské štáty EÚ a do roku 2020 Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo ako 

pridružené štáty. 

10 Členské štáty EÚ a do roku 2020 Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo ako pridružené štáty. 

11 Dokumenty ITER Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation 
and Decommissioning and Form of Party Contributions a Cost Sharing for all Phases of the 
ITER Project. 

12 Odhady založené na oznámení Komisie COM(2017) 319 a súvisiaci pracovný dokument 
útvarov Komisie SWD(2017) 232, tabuľka 4. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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1.23. Členovia organizácie ITER-IO prispievajú na projekt prostredníctvom svojich 
domácich agentúr, najmä poskytovaním komponentov, vybavenia, materiálu, budov 
a služieb priamo organizácii ITER-IO (nepeňažné príspevky). Na druhej strane poskytujú 
aj finančné príspevky do rozpočtu organizácie ITER-IO (peňažné príspevky). Členovia 
ITER nesú spoločne zodpovednosť za výrobu kľúčových komponentov reaktora 
a rozdelenie nepeňažných výrobných úloh bolo založené jednak na záujmoch, ako 
aj na technických a priemyselných kapacitách jednotlivých členov13. 

1.24. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) bol 
zriadený v apríli 2007 na obdobie 35 rokov ako európska domovská agentúra. Jednou 
z hlavných úloh spoločného podniku F4E je riadenie európskeho príspevku na projekt 
ITER. Koordinuje činnosti a organizuje potrebné obstarávanie v rámci prípravy 
na výstavbu demonštračného reaktora jadrovej syntézy a zariadení. Spoločný podnik 
F4E financuje hlavne Euratom (približne 80 %) a Francúzsko ako hostiteľský štát 
projektu ITER (približne 20 %). 

1.25. Súčasný odhad Komisie týkajúci sa celkového rozpočtu Euratomu, ktorý 
spoločný podnik F4E potrebuje na financovanie európskej časti realizácie projektu ITER 
a súvisiacich činností, predstavuje 15 mld. EUR (v súčasných hodnotách) do roku 2035. 
Hostiteľský štát projektu ITER (Francúzsko) a členské štáty Euratomu (vrátane 
Švajčiarska a Spojeného kráľovstva do roku 2020) prispejú ďalšími 3,2 mld. EUR14. 

1.26. Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a Euratomu 31. januára 2020. Dohoda 
o obchode a spolupráci medzi EÚ (Euratom) a Spojeným kráľovstvom bola schválená 
30. decembra 2020. V tejto dohode sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo sa bude 
zapájať do programov EÚ uvedených v protokole I vrátane programu Euratomu 
pre výskum a odborné vzdelávanie a činností spoločného podniku F4E v rámci projektu 
ITER, a bude na ne prispievať. Keďže však strany neboli schopné protokol uzavrieť, 
Spojené kráľovstvo stále nie je pridružené k programu Euratomu pre výskum 
a odborné vzdelávanie a činnostiam spoločného podniku F4E v rámci projektu ITER. 
Spojené kráľovstvo preto v súčasnosti nie je členom spoločného podniku F4E. 

                                                        
13 ITER.org. 

14 Odhady založené na oznámení Komisie COM(2017) 319 a súvisiaci pracovný dokument 
útvarov Komisie SWD(2017) 232, tabuľka 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=SK
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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Rozpočet na platby a ľudské zdroje spoločného podniku 
v rozpočtovom roku 2021 

1.27. V roku 2021 dosiahol celkový rozpočet všetkých spoločných podnikov 
na platby 1,7 mld. EUR (2020: 2,3 mld. EUR), z toho rozpočet na platby spoločného 
podniku F4E predstavoval 0,8 mld. EUR (2020: 0,8 mld. EUR). Zníženie rozpočtu 
na platby v roku 2021 vysvetľuje skutočnosť, že spoločné podniky na vykonávanie úloh 
programu Horizont 2020 v roku 2021 využívali najmä nevyužité platobné rozpočtové 
prostriedky z predchádzajúcich rokov prenesené do roku 2021 a zatiaľ nedostali 
rozpočet na platby predbežného financovania projektov v rámci nového programu 
VFR. V tabuľke 1.1 sa uvádza prehľad konkrétnych inovačných a výskumných oblastí 
spoločných podnikov, ich rozpočtov na platby a ľudských zdrojov v rozpočtovom roku 
2021. 

Tabuľka 1.1 – Rozpočet na platby a ľudské zdroje spoločných podnikov 
v roku 2021 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov. 

1.28. Koncom roka 2021 zamestnávali spoločné podniky pôsobiace v rámci 
programov pre výskum a inovácie 234 zamestnancov (dočasných a zmluvných 
zamestnancov) a osem vyslaných národných expertov (2020: 250 zamestnancov). 
Spoločný podnik F4E mal 439 zamestnancov (úradníkov, dočasných a zmluvných 
zamestnancov) a dvoch vyslaných národných expertov (2020: 435 zamestnancov).  

Oblasť výskumu

Konečný 
rozpočet na 

rok 2021
(mil. EUR)

Celkový počet 
zamestnancov 

na konci roka 2021
(dočasní a zmluvní 

zamestnanci, vyslaní 
národní experti)

Konečný 
rozpočet na 

rok 2020
(mil. EUR)

Celkový počet 
zamestnancov 

na konci roka 2020
(dočasní a zmluvní 

zamestnanci, 
vyslaní národní 

experti)

Program pre výskum 
a inovácie s platbami 

v roku 2021

Materské             
generálne 

riaditeľstvo

SESAR
Spoločný podnik pre výskum 
manažmentu letovej prevádzky 
jednotného európskeho neba

Manažment letovej prevádzky 44,6 37 119,5 38
Horizont 2020, NPE 

(1)
GR MOVE

CA
Spoločný podnik pre čisté 
letectvo

Ekologické lietadlá 89,3 42 356,6 43 Horizont 2020 GR RTD

IHI
Iniciatíva Inovatívne 
zdravotníctvo 

Inovatívne zdravotníctvo 207,1 50 241,6 53 7. RP, Horizont 2020 GR RTD

CH Spoločný podnik pre čistý vodík Palivové články a vodík 50 27 101,3 29 7. RP, Horizont 2020 GR RTD

KDT Kľúčové digitálne technológie
Elektronické komponenty 
a systémy

155,8 29 212,5 29 7. RP, Horizont 2020 GR CNECT

CBE
Spoločný podnik pre európske 
obehové hospodárstvo 
využívajúce biologické materiály

Obehové priemyselné odvetvia 
využívajúce biologické materiály 

127,2 22 191,2 23 Horizont 2020 GR RTD

EU-Rail
Spoločný podnik pre európske 
železnice 

Európska železničná doprava 42,7 19 75,8 24 Horizont 2020 GR MOVE

EuroHPC
Spoločný podnik pre európsku 
vysokovýkonnú výpočtovú 
techniku 

Superpočítače a spracovanie 
veľkých dát

207,5 15 181,5 11
Horizont 2020, NPE 

(1)
GR CNECT

F4E Fusion for Energy (ITER)
Rozvoj a demonštrácia energie 
jadrovej syntézy

764,6 441 816,4 435 Euratom GR ENER

 (1) Vo VFR 2013 – 2020, EuroHPC získal z fondu NPE 100 mil. EUR a SESAR približne 10 mil. EUR.

Spoločný podnik
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Rozpočtové postupy a udeľovanie absolutória sú 
harmonizované pre všetky spoločné podniky 

1.29. Európsky parlament a Rada nesú v prípade spoločných podnikov 
zodpovednosť za každoročný rozpočtový postup a udeľovanie absolutória. 
Harmonogram postupu udelenia absolutória je znázornený na ilustrácii 1.4. 

Ilustrácia 1.4 – Ročný postup udeľovania absolutória 

 
Zdroj: EDA. 

  

Do 1. júla roku 
n + 1

Spoločné podniky 
schvaľujú svoje 

konečné účtovné 
závierky

Od decembra roku n + 1 do 
konca januára roku n + 2

Vypočutia riaditeľov spoločných 
podnikov vo Výbore EP pre 
kontrolu rozpočtu (CONT) 

a v rozpočtovom výbore Rady

Do konca marca 
roku n + 2

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

EDA zasiela svoju výročnú 
správu o spoločných podnikoch 

vrátane vyhlásenia 
o vierohodnosti Európskemu 

parlamentu a Rade

Do 15. novembra roku 
n + 1 

Rada prijíma odporúčania 
k udeleniu absolutória 
spoločným podnikom 

a predkladá ich Európskemu 
parlamentu

Do polovice februára 
roku n + 2  

Do 1. marca roku 
n + 1 

Spoločné podniky 
predkladajú predbežné 

účtovné závierky 
Európskemu dvoru 

audítorov

EDA prijíma predbežné 
pripomienky 

k spoločným podnikom

Do 1. júna roku 
n + 1 
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Náš audit 

Za každý spoločný podnik vydávame vyhlásenie o vierohodnosti 

1.30. V súlade s požiadavkami v článku 287 ZFEÚ sme kontrolovali: 

a) ročnú účtovnú závierku všetkých deviatich spoločných podnikov za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. 

1.31. 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 relevantných prípadoch dopĺňame k vyhláseniam 
o vierohodnosti audítorské pripomienky (pozri kapitolu 3), ktoré nespochybňujú 
audítorské stanoviská. 

1.32. 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 2021. 

Náš audítorský prístup je založený na posúdení hlavných rizík 

1.33. Naše audity sú koncipované tak, aby sa zameriavali na určené kľúčové riziká. 
Audit ročných účtovných závierok a príslušných transakcií spoločných podnikov za rok 
2021 sme vykonali na základe posúdenia rizika na rok 2021, ktoré je stručne opísané 
v nasledujúcej časti. 

Riziko z hľadiska spoľahlivosti účtovných závierok bolo nízke až stredné 

1.34. Celkovo sme riziko z hľadiska spoľahlivosti ročných účtovných závierok 
vyhodnotili ako nízke. Účtovné závierky spoločných podnikov sa zostavujú na základe 
účtovných pravidiel schválených účtovníkom Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú 
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z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor. V prípade 
spoločného podniku EuroHPC bolo riziko klasifikované ako stredné, a to z dôvodu, 
že ešte neboli zavedené postupy týkajúce sa vykazovania a správy aktív, ako 
aj podávania správ, certifikácie a validácie nepeňažných príspevkov jeho členov. 

Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti príjmov bolo celkovo nízke 

1.35. Vzhľadom na to, že príjmy spoločných podnikov v roku 2021 pozostávali 
hlavne z finančných príspevkov z rozpočtu Komisie na program Horizont 2020 
a Euratomu, je riziko pre zákonnosť a správnosť príjmov v prípade všetkých spoločných 
podnikov nízke. Ako sa stanovuje v nariadeniach o spoločnom podniku, rozpočty 
a súvisiace príjmy sa dohodnú spolu s rozpočtovými orgánmi v rámci každoročného 
procesu plánovania rozpočtu. 

Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti administratívnych výdavkov 
bolo celkovo nízke 

1.36. Platy a administratívne platby pozostávajú najmä z bežných platieb. Platy 
navyše spravuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov, 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). 

Riziko z hľadiska zákonnosti a správnosti prevádzkových výdavkov bolo 
celkovo stredné 

1.37. 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) sa od 
prijímateľa požadujú len v prípade platieb zostatku (zásada dôvery). 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. Keďže posledná výzva na predkladanie návrhov na činnosti v rámci 
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programu Horizont 2020 musela byť uverejnená do decembra 2020, spoločné podniky 
nemali žiadne riziko, pokiaľ ide o udelenie grantov v roku 2021. V prípade spoločného 
podniku EuroHPC, ktorý v roku 2021 naďalej vyhlasoval významné výzvy 
na predkladanie návrhov, však bolo riziko vyhodnotené ako stredné. 

1.38. Pokiaľ ide o zmluvné výdavky a postupy verejného obstarávania, vzhľadom 
na obmedzený počet takýchto postupov v spoločných podnikoch vykonávajúcich 
výskumné a inovačné činnosti, sa riziko vo všeobecnosti hodnotilo ako nízke. Riziko sa 
zvýšilo na stredné v prípade spoločných podnikov F4E a EuroHPC pre zložité postupy 
verejného obstarávania pre zákazky s vysokou hodnotou. 

Riziko z hľadiska rozpočtového riadenia bolo nízke až stredné 

1.39. Riziko bolo v prípade spoločného podniku EuroHPC klasifikované ako stredné 
z dôvodu nedostatkov zistených v procese plánovania a monitorovania rozpočtu 
a zložitosti a viacročnej povahy jeho zákaziek a opatrení financovaných z grantov, 
a v prípade spoločného podniku F4E z dôvodu zložitosti zákaziek a ich vysokej hodnoty. 
Pri všetkých ostatných spoločných podnikoch bolo riziko vyhodnotené ako nízke. 

Iné riziká 

1.40. Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj našu prácu, pretože v mnohých prípadoch 
nám cestovné obmedzenia a práca na diaľku v spoločných podnikoch a u prijímateľov 
znemožnili vykonať kontroly na mieste, získať originály dokumentov a osobne viesť 
rozhovory so zamestnancami kontrolovaných subjektov. Väčšina našej práce preto 
prebehla vo forme administratívnych kontrol a rozhovorov na diaľku. Hoci nevykonanie 
kontrol na mieste môže zvýšiť detekčné riziko, dôkazy, ktoré sme získali od 
kontrolovaných subjektov, nám umožnili našu prácu dokončiť a vyvodiť zmysluplné 
závery. 

Podozrenia z podvodu oznamujeme príslušným orgánom EÚ 

1.41. Vo veciach súvisiacich s podozrením z podvodu alebo z inej nezákonnej 
činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ spolupracujeme s Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF) a vo veciach súvisiacich s podozrením z trestnej 
činnosti proti finančným záujmom EÚ spolupracujeme s Európskou prokuratúrou 
(EPPO). Úradu OLAF alebo Európskej prokuratúre oznamujeme akékoľvek podozrenie, 
ktoré sa objavia pri našej audítorskej práci, aj keď účelom našich auditov nie je pátrať 
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špecificky po podvodoch. Za rozpočtový rok 2021 sme úradu OLAF/Európskej 
prokuratúre zaslali jedno oznámenie. 

Náš audítorský prístup ku grantovým platbám 

1.42. V roku 2018 a 2019 EDA sme preskúmali vzorku ex post auditov zameraných 
na grantové platby a vykonaných útvarom GR RTD Komisie pre spoločný audit a ním 
najatými externými audítormi, a v rokoch 2020 a 2021 sme vykonali následné kontroly. 
Ako informujeme v príslušnej kapitole výročnej správy15, pri týchto preskúmaniach sme 
odhalili pretrvávajúce nedostatky v kvalite auditov a metodické rozdiely, ktoré viedli 
k podhodnoteniu chybovosti platieb v rámci programu Horizont 2020. Okrem toho 
zvyšková chybovosť vykázaná spoločnými podnikmi v ich výročných správach o činnosti 
nie je priamo porovnateľná s chybovosťou vo výdavkoch Komisie na výskum16. 

1.43. Z tohto dôvodu sme v prípade auditu grantových platieb uhradených 
spoločnými podnikmi, ktoré realizujú projekty programu Horizont 2020 a 7. RP, doplnili 
uistenie odvodené z ex post auditov o podrobný audit u prijímateľov (priame 
testovanie vecnej správnosti) na vzorke transakcií 32 grantových platieb. Tieto 
transakcie boli vybrané náhodne (výber vzorky podľa hodnoty peňažnej jednotky) 
zo súboru všetkých priebežných a konečných grantových platieb vykonaných týmito 
spoločnými podnikmi v roku 2021. 

                                                        
15 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. 

16 Na rozdiel od chybovosti, ktorú vypočítal 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 2020) zahŕňa opravu všetkých chýb 
zistených v kontrolovaných platbách, ako aj opravu systémových chýb v nekontrolovaných 
platbách kontrolovaných príjemcov (tzv. rozšírenie). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
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1.44. Pri každom spoločnom podniku sme vo svojom stanovisku k zákonnosti 
a správnosti príslušných platieb vychádzali zo samostatných posúdení týchto 
kvantitatívnych prvkov: 

a) individuálna chybovosť grantových platieb spoločných podnikov založená 
na výsledkoch ex post auditov Komisie. Zahŕňalo to posúdenie správnosti 
a úplnosti výpočtov reprezentatívnej a zvyškovej chybovosti;  

b) spoločná chybovosť založená na výsledkoch nášho testovania vecnej správnosti 
grantových platieb; 

c) zistenia týkajúce sa chybovosti transakcií konkrétneho spoločného podniku 
v rámci nášho testovania vecnej správnosti.  
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Prehľad výsledkov auditu 
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Úvod 
2.1. Táto kapitola obsahuje prehľad výsledkov našich ročných auditov spoločných 
podnikov za rozpočtový rok 2021 vrátane kontroly horizontálnej témy týkajúcej sa 
problémov v oblasti ľudských zdrojov, ako aj prehľad ďalšej audítorskej práce 
v súvislosti so spoločnými podnikmi vykonanej v priebehu toho istého roka. Na základe 
našej audítorskej práce navrhujeme, aby spoločné podniky prijali niekoľko opatrení. 
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Na základe ročného auditu za rok 2021 
vydávame za všetky spoločné podniky 
audítorský výrok bez výhrad 
2.2. Celkovo sme pri audite ročných účtovných závierok spoločných podnikov 
za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021, a príslušných transakcií, 
podobne ako v predchádzajúcich rokoch, neodhalili žiadne závažné problémy. 

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 2021 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. Spoločný podnik F4E vykonáva odhad celkových nákladov na splnenie svojich 
záväzkov v súvislosti s realizáciou projektu ITER, ktoré v roku 2021 odhadol 
na 18,3 mld. EUR (v hodnotách z roku 2021). V bode obsahujúcom zdôraznenie 
skutočnosti upozorňujeme, že akékoľvek zmeny kľúčových predpokladov týkajúcich sa 
odhadu rizikovej expozície17 by mohli viesť k významnému zvýšeniu nákladov a/alebo 
ďalším oneskoreniam pri realizácii projektu ITER18. Na lehoty projektu ITER a jeho 
náklady môžu mať významný vplyv tieto udalosti: nový základný scenár pre projekt 
ITER plánovaný na prvú polovicu roku 2023, ktorý zohľadní vplyv pandémie COVID-19, 
oneskorené dodanie komponentov, sankcie proti Rusku (ktoré je členom projektu 
ITER), prebiehajúce schvaľovanie montáže komponentov tokamaku francúzskym 

                                                        
17 Riziková expozícia je odhadovanou hodnotou dosahu rizika (rizík) vynásobenou 

pravdepodobnosťou rizika spojeného s danou činnosťou. 

18 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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úradom pre jadrovú bezpečnosť, a predpokladaná revízia odhadov nákladov 
na komplex horúcej komory. 

Zverejňovanie informácií spoločnými podnikmi o vojenskej agresii voči 
Ukrajine 

2.5. V súlade s účtovným pravidlom Komisie č. 19 o udalostiach, ktoré nastali 
po dátume vykazovania, je invázia na Ukrajinu, ktorá začala vo februári 2022, na účely 
ročnej účtovnej závierky za rok 2021 udalosťou, ktorá si nevyžaduje úpravu. Podľa 
ročnej účtovnej závierky všetkých spoločných podnikov na základe skutočností 
a okolností v čase prípravy týchto finančných výkazov, najmä vyvíjajúcej sa situácie, nie 
je možné spoľahlivo odhadnúť finančný vplyv ruskej agresie voči Ukrajine na spoločné 
podniky. 

2.6. Upozorňujeme však na skutočnosť, že Rusko je členom organizácie ITER-IO 
s povinnosťou dodať na miesto montáže ITER vo Francúzsku (Cadarache) niekoľko 
komponentov projektov ITER a poskytnúť ročné príspevky organizácii ITER-IO. Táto 
skutočnosť teda pre projekt ITER predstavuje riziko oneskorení a zvýšených nákladov. 

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

2.7. V prípade všetkých spoločných podnikov sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý 
výrok) k zákonnosti a správnosti príjmov zaznamenaných v ročných účtovných 
závierkach za rok končiaci sa 31. decembra 2021. 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 

2.8. V prípade všetkých spoločných podnikov sme vydali výrok bez výhrad (tzv. čistý 
výrok) k zákonnosti a správnosti platieb zaznamenaných v ročných účtovných 
závierkach za rok končiaci sa 31. decembra 2021. Zastávame názor, že transakcie boli 
zo všetkých významných hľadísk zákonne a správne. 
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2.9. Na ilustrácii 2.1 je znázornený prehľad vývoja našich ročných audítorských 
stanovísk k ročným účtovným závierkam, príjmom a platbám spoločných podnikov od 
roku 2019 do roku 2021. 

Ilustrácia 2.1 — Vývoj stanovísk EDA týkajúcich sa spoločných podnikov 
v rokoch 2019 až 2021 

 
Zdroj: EDA. 
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Naše pripomienky sú zamerané 
na niekoľko oblastí, ktoré je potrebné 
zlepšiť 
2.10. Bez toho, aby sme spochybňovali svoje stanoviská, uvádzame rôzne 
pripomienky, aby sme poukázali na záležitosti, ktoré treba zlepšiť v oblastiach 
zákonnosti a správnosti transakcií, rozpočtového a finančného riadenia, nepeňažných 
príspevkov ostatných členov, systému riadenia a kontroly platieb, a ľudských zdrojov. 
Zhrnutie týchto pripomienok, ktoré sú podrobne analyzované v kapitole 3 uvádzame 
nižšie. 

Nezohľadnenie príspevkov spoločných podnikov ako 
zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ 

2.11. Od januára 2016 by spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne financované 
z rozpočtu EÚ, mali platiť do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť príspevkov 
zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru ich príjmov bez dotácie EÚ k ich celkovým 
príjmom19. Keďže Komisia s týmito výdavkami v rozpočte spoločných podnikov 
nerátala, a ani platby formálne nevyžadovala, spoločné podniky (ani ich 
predchodcovia) tieto príspevky zatiaľ nezaplatili. 

2.12. V súlade s usmernením Komisie, v ktorom spoločným podnikom oznamuje 
svoje stanovisko k uvedenému zisteniu, by Úrad pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku 
do dôchodkového systému EÚ. Výpočet je vyjadrený ako percento príjmov z iných 
zdrojov ako EÚ v pomere k celkovým príjmom spoločného podniku vrátane príjmov 
z iných zdrojov ako EÚ na prevádzkové výdavky20. Peňažné príspevky od zúčastnených 
štátov, ktoré nie sú poskytované z rozpočtu EÚ, sa takisto považujú za príjmy z iných 

                                                        
19 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

20 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 
spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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zdrojov ako EÚ. Metóda, podľa ktorej sa vypočítava platba, ktorou spoločné podniky 
prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto 
usmernení zohľadňuje len príslušné ustanovenia služobného poriadku21. V jednotnom 
základnom akte22 sa však stanovuje, že administratívne náklady by mali byť každoročne 
rozdelené rovnakým dielom medzi EÚ a ostatných členov spoločného podniku; 
v príslušných ustanoveniach stanov spoločného podniku EuroHPC23 sa stanovuje, že EÚ 
by mala uhradiť 100 % administratívnych nákladov EÚ; a v príslušných ustanoveniach 
stanov spoločného podniku F4E24 sa stanovuje, že členské príspevky na administratívne 
náklady F4E (administratívne príjmy) nepresiahnu 10 % týchto nákladov. Súbežnosť 
týchto rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o príspevok 
zamestnávateľa poskytovaný spoločnými podnikmi, vzniknú rozdielne výklady s rôznym 
finančným vplyvom. 

Opatrenie 1 

Spoločné podniky by mali v súlade s článkom 83a ods. 2 služobného poriadku 
platiť svoju časť príspevku zamestnávateľa do systému dôchodkového 
zabezpečenia EÚ, keď Komisia oznámi ročný výpočet. 

V tomto ohľade by sa mali spoločné podniky spolu s Komisiou snažiť o ďalšie 
zosúladenie ustanovení služobného poriadku a jednotlivých zakladajúcich 
nariadení spoločných podnikov, ktoré upravujú príspevok zamestnávateľa 
do dôchodkového systému EÚ, keď budú predložené návrhy na zmenu príslušných 
predpisov 

Neexistuje jednotná definícia „administratívnych 
nákladov“ pre všetky spoločné podniky 

2.13. V jednotnom základnom akte sa stanovuje, že EÚ a ostatní členovia by mali 
„administratívne náklady“ pokryť zo svojich finančných príspevkov, a to rovnakým 

                                                        
21 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

22 Článok 28 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085. 

23 Odôvodnenie 22 a článok 15 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) 2021/1173. 

24 Článok 12 stanov spoločného podniku F4E, ktoré tvoria prílohu zakladajúceho nariadenia, 
a články 2 a 3 prílohy II k stanovám spoločného podniku F4E. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=SK
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dielom každý rok25. Keďže však chýba jednotná definícia „administratívnych nákladov“, 
ktorá by platila vo všetkých spoločných podnikoch, spoločné podniky uplatňujú svoje 
vlastné metódy výpočtu finančných príspevkov členov, čo ovplyvňuje výšku 
rozpočtových príjmov, ktoré spoločné podniky požadujú od svojich členov. Hoci 
spoločné podniky v zásade berú ako základ výpočtu „administratívnych nákladov“ svoj 
konečný rozpočet na platby za daný rok, neexistuje harmonizovaný prístup 
ku klasifikácii určitých kategórií administratívnych nákladov, ako sú výdavky 
na konzultácie, štúdie, analýzy, hodnotenia a technickú pomoc. 

Opatrenie 2 

Spoločné podniky fungujúce na základe jednotného základného aktu by mali 
stanoviť spoločné usmernenia, ktorými sa harmonizuje pojem administratívnych 
nákladov vo všetkých spoločných podnikoch a ktoré sa použijú ako základ 
na výpočet ročných finančných príspevkov členov. 

Aj keď záväzky vyplývajúce z výskumnej a inovačnej agendy 
spoločných podnikov v rámci programu Horizont 2020 sú 
v plnom rozsahu prijaté, značný počet projektov sa bude 
dokončovať v programovom období nového VFR 

2.14. V rámci programu Horizont 2020 EÚ poskytuje spoločným podnikom peňažné 
príspevky, zatiaľ čo súkromní členovia poskytujú spoločným podnikom dva druhy 
nepeňažných príspevkov tým, že investujú vlastné finančné a ľudské zdroje, aktíva 
a technológie (pozri rámček 2.1). Zúčastnené štáty poskytujú peňažné príspevky 
priamo prijímateľom so sídlom v jednotlivých zúčastnených štátoch. 

                                                        
25 Článok 28 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=SK
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Rámček 2.1 

 

2.15. Spoločné podniky nemajú žiadne lehoty na zrealizovanie projektov 
financovaných v predchádzajúcich VFR, keď sa v nasledujúcich VFR predĺži obdobie 
trvania spoločného podniku. Tabuľka 2.1 obsahuje prehľad príspevkov členov 
na činnosti týchto spoločných podnikov v rámci programu Horizont 2020 na konci roka 
2021. Do konca roka 2021, čo bol ôsmy rok programu Horizont 2020, tieto spoločné 
podniky splnili v priemere 73 % cieľov týkajúcich sa príspevkov svojich členov vrátane 
IKAA (a 64 % bez IKAA). V dôsledku toho sa realizácia značného počtu projektov 
programu Horizont 2020 dokončí v novom VFR 2021 – 2027. 

Nepeňažné príspevky členov zo súkromného 
sektora na operačné činnosti spoločných podnikov 
(IKOP)

Nepeňažné príspevky členov zo súkromného 
sektora na ďalšie činnosti (IKAA)

Ako sa stanovuje v zakladajúcich nariadeniach 
spoločných podnikov, všetci členovia zo súkromného 
sektora musia prispieť na náklady v rámci projektov 
spoločných podnikov v oblasti výskumu a inovácií 
minimálnou sumou. V programe Horizont 2020 IKOP 
tvoria celkové náklady, ktoré súkromným členom 
vznikajú pri vykonávaní výskumných a inovačných 
činností spoločného podniku po odpočítaní 
príspevkov ostatných členov spoločného podniku 
(spolufinancovanie EÚ, príspevok zúčastnených 
štátov alebo medzivládnych organizácií) 
a akéhokoľvek ďalšieho príspevku EÚ na tieto 
náklady. V programoch Horizont Európa 
a Digitálna Európa, IKOP pozostávajú z oprávnených 
nákladov, ktoré členom zo súkromného sektora 
vznikajú pri vykonávaní činností spoločného podniku, 
po odpočítaní príspevkov spoločného podniku, 
zúčastnených štátov a akéhokoľvek ďalšieho 
príspevku EÚ na tieto náklady. Celková suma 
osvedčených a validovaných IKOP sa zaznamenáva 
v ročnej účtovnej závierke spoločného podniku.

V programe Horizont 2020 musia súkromní členovia 
niektorých spoločných podnikov (Čisté nebo, FCH, 
BBI, S2R) poskytnúť aj minimálnu sumu 
nepeňažných príspevkov na náklady, ktoré vzniknú 
pri vykonávaní tzv. ďalších činností nad rámec 
pracovného plánu a rozpočtu spoločného podniku, 
ktoré však spadajú pod jeho všeobecné ciele. 
V programe Horizont Európa, IKAA zahŕňajú aj 
neoprávnené náklady na činnosti, ktoré priamo 
financuje spoločný podnik, po odpočítaní 
akéhokoľvek ďalšieho príspevku na tieto náklady. 
Členovia spoločného podniku zo súkromného 
sektora musia poskytnúť IKAA navyše k IKOP, 
minimálne sumy sa však nestanovujú. Sumy IKAA sa 
stanovujú v ročných plánoch ďalších činností 
spoločných podnikov. Celková suma osvedčených 
a validovaných IKAA sa uvádza v poznámkach k 
ročnej účtovnej závierke spoločného podniku. Na 
IKAA sa teda nevzťahuje audit EDA.
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Tabuľka 2.1 – VFR na obdobie 2014 – 2020: celkové príspevky členov 
(v mil. EUR) 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov. 

2.16. Z tabuľky 2.1 vyplýva, že na konci roku 2021 spoločné podniky vykazovali 
rôznu mieru plnenia cieľov stanovených v ich príslušných zakladajúcich nariadeniach 
pre činnosti programu Horizont 2020. Tieto rozdiely možno zdôvodniť rôznymi 
oblasťami výskumu, v ktorých každý spoločný podnik pôsobí. Napríklad v prípade 
spoločného podniku IHI je miera plnenia cieľov týkajúcich sa príspevkov členov 
pomerne nízka. Dôvodom je však skutočnosť, že charakter jeho výskumu v oblasti 
inovatívneho zdravotníctva si vyžaduje dlhotrvajúce projekty, ako aj rozsah globálnych 
konzorcií, ktoré tieto projekty realizujú. IHI preto musí v nadchádzajúcich rokoch 
zaplatiť ešte 84,3 mil. EUR na prebiehajúce projekty 7. RP. V prípade spoločného 
podniku IHI narastajúci počet prebiehajúcich projektov z viacerých programov VFR, 
ktoré sa realizujú súčasne, predstavuje riziko, že administratívne zdroje potrebné 
na efektívne riadenie týchto finančných prostriedkov nebudú postačovať. Pokiaľ ide 
o KDT, nižšia miera plnenia nie je problémom, pretože jeho ostatní členovia sa v plnej 
miere zaviazali poskytnúť IKOP tým, že podpísali dohody o grante, ako sa uvádza 
v tabuľke 2.2. 

2.17. Spoločný podnik EuroHPC vyčlenil 180 mil. EUR na 50 % spolufinancovanie 
grantov na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020 už na konci roka 2021, 
čo je minimálny cieľ stanovený v zakladajúcom nariadení spoločného podniku26. 
Zúčastnené štáty financujú zostávajúcu 50 % časť celkových projektových nákladov 
a členovia zo súkromného sektora prispievajú len nad rámec maximálnych 
oprávnených nákladov na činnosti financované z grantov. K tomuto dátumu však 

                                                        
26 Článok 4 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2018/1488. 

Peňažné 
príspevky 

EÚ
(a)

IKOP a 
peňažné 

príspevky 
ostatných 
členov (1)

(b)

IKAA 
ostatných 
členov (2)

(c)

Spolu
(d) = (a) +
  (b) + (c)

Spoločné 
podniky v rámci 

programu 
Horizont 2020

Peňažné 
príspevky 

EÚ
(e)

Validované 
IKOP a 

peňažné 
príspevky 
ostatných 
členov (f)

Vykázané, ale 
nevalidované 

IKOP 
ostatných 

členov
(g)

IKAA
(h)

Spolu
(i) = (e) + (f) + 

(g) + (h)

Miera splnenia 
s IKAA

(j) = (i) / (d)

Miera splnenia 
bez IKAA

(k) = ((e) + (f) + 
(g)) / ((a) + (b))

585,0 789,0 – 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 – 1 071,0 – 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Čisté nebo 2 – CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 – 3 276,0 IIL 2 – IHI 838,0 638,2 251,0 – 1 727,2 – 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 – Čistý 
vodík

545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 – 4 012,5 ECSEL – KDT 1 058,1 322,8 968,2 – 2 349,1 – 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI – CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R – EU-Rail 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 – 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 – 444,5 – 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Spolu 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Nepeňažné príspevky a peňažné príspevky od zúčastnených štátov/medzinárodných organizácií na operačné činnosti spoločného podniku
(2) Nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti mimo plánu práce spoločného podniku
(3) V prípade EuroHPC, predstavuje príspevok EÚ 100 mil. EUR z programu NPE

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych 

rozhodnutí)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=SK
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súkromní členovia vykázali nepeňažné príspevky len vo výške 4,2 mil. EUR. Existuje 
preto vysoké riziko, že príspevky súkromných členov vo výške 420 mil. EUR stanovené 
v zakladajúcom nariadení spoločného podniku sa nezískajú do konca realizácie 
grantových projektov. Spoločný podnik navyše stále nemá spoľahlivé postupy 
osvedčovania a validovania nepeňažných príspevkov, ktoré vykazujú členovia 
zo súkromného sektora a zúčastnené štáty. Okrem toho je EuroHPC jediným 
spoločným podnikom, ktorý nemá strategický plán vykonávania na získanie príspevkov 
ostatných členov. 

Opatrenie 3 

Spoločný podnik EuroHPC by mal zaviesť spoľahlivé postupy osvedčovania 
a validácie nepeňažných príspevkov, ako aj strategický plán vykonávania 
s realistickými čiastkovými cieľmi a ročnými cieľovými hodnotami pre príspevky 
zúčastnených štátov a členov zo súkromného sektora na úrovni programu. 

2.18. Ako sa uvádza v tabuľke 2.2, do konca roka 2021 spoločné podniky už udelili 
granty a/alebo podpísali dohody o grante na projekty a dosiahli tak 100 % 
maximálneho peňažného príspevku EÚ, ktorý bol k dispozícii na spolufinancovanie ich 
činností v rámci programu Horizont 2020. Zároveň sa ostatní členovia spoločného 
podniku (súkromní členovia, zúčastnené štáty a medzinárodné organizácie) podpisom 
dohôd o grante zaviazali poskytnúť nepeňažné príspevky na tieto projekty (IKOP). 
Predpokladá sa, že niektoré spoločné podniky (IHI, Čistý vodík, KDT a EU-Rail) získajú 
od svojich členov zo súkromného sektora vďaka pákovému efektu väčší objem 
príspevkov, než je cieľová hodnota pre IKOP stanovená v ich príslušných zakladajúcich 
nariadeniach a právnych rozhodnutiach. Keďže všetky výzvy v rámci programu Horizont 
2020 už boli ukončené do konca roka 2020, v spoločných podnikoch CBE a EuroHPC je 
vysoké riziko, že do konca realizácie grantových projektov v rámci programu Horizont 
2020 nesplnia minimálny cieľ týkajúci sa IKOP od členov zo súkromného sektora. 
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Tabuľka 2.2 – VFR na obdobie 2014 – 2020: príspevky členov vyčlenené 
na prevádzkové náklady (v mil. EUR) 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov spoločných podnikov. 

MSP a noví príjemcovia sú náchylnejší na chyby v osobných 
nákladoch 

2.19. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 sa pri našom audite 
prijímateľov potvrdili systémové chyby, najmä pokiaľ ide o osobné náklady. Ako sme 
informovali v našich predchádzajúcich výročných správach27 a v osobitnej správe 
28/2018, metodika na výpočet osobných nákladov sa stala v rámci programu Horizont 
2020 v niektorých ohľadoch zložitejšou, čím sa zvýšilo i riziko chýb. Hlavnými zdrojmi 
chýb zistených v grantových platbách za rok 2021 sú: 

o náklady na subdodávky nesprávne vykázané ako priame osobné náklady, 

o nesprávny výpočet hodinových sadzieb a použitie údajov o plánovaných 
nákladoch pre sadzby jednotkových nákladov, 

o zohľadnenie hodín odpracovaných mimo vykazovaného obdobia, 

                                                        
27 Výročná správa za rok 2017, bod 5.34, výročná správa za rok 2018, bod 5.16, výročná správa 

za rok 2019, bod 4.11, výročná správa za rok 2020, bod 4.13, a výročná správa za rok 2021, 
body 4.12 až 4.16. 

Maximálny 
peňažný 

príspevok EÚ

Minimálne IKOP 
a peňažné 
príspevky 

ostatných členov 
(1)

Spolu
Spoločné podniky 
v rámci programu 

Horizont 2020

Viazané 
spolufinancovanie 

EÚ
%

IKOP a peňažné 
príspevky 
ostatných 

členov (odhad)

% Spolu
Miera 

splnenia 
programu

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 Čisté nebo 2 – CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IIL 2 – IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0
FCH 2 – Čistý 

vodík 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %

1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL – KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %
815,8 475,3 1 291,1 BBI – CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R – EU-Rail 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Spolu 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) Zúčastnené štáty financujú časť, ktorú nehradí EÚ, členovia zastupujúci súkromný sektor prispievajú nad rámec maximálnych oprávnených nákladov na činnosti 
financované z grantov

Príspevky členov na prevádzkové náklady
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych 

rozhodnutí)

Udelené/podpísané dohody o grante a zmluvy
(k 31. 12. 2021)

(1) Definované ako minimálne ciele v zakladajúcich nariadeniach spoločných podnikov
(2) Príspevky ostatných členov tvoria príspevky zúčastnených štátov a členov zastupujúcich súkromný sektor
(3) Ciele pre IKOP dohodnuté v pracovných plánoch spoločných podnikov plus znížené peňažné príspevky na prevádzkové činnosti

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
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o priame osobné náklady deklarované za osobu, ktorá nebola zamestnaná u 
prijímateľa ani nebola priamo zmluvne najatá na projekt. 

2.20. Jednou zo stratégií spoločných podnikov na podporu výskumu v Európe je 
zvýšenie zapojenia súkromného sektora, najmä MSP a nových prijímateľov. Z nášho 
priameho auditu grantových platieb u prijímateľov však vyplynulo, že z 10 prijímateľov 
zo súkromného sektora, u ktorých sa vyskytli vyčísliteľné chyby, pripadalo približne 
90 % všetkých zistených chýb na šesť MSP. 

2.21. Komisia poskytuje nástroj („sprievodcu osobnými nákladmi“), ktorý 
podporuje účastníkov pri vykazovaní osobných nákladov, a pravidelne propaguje jeho 
využívanie. 

Opatrenie 4 

Spoločné podniky by mali posilniť svoje systémy vnútornej kontroly s cieľom riešiť 
zvýšené riziko, pokiaľ ide o MSP a nových prijímateľov, a dôrazne nabádať k tomu, 
aby niektoré kategórie prijímateľov, ktorí sú náchylnejší robiť chyby, napríklad 
MSP a noví prijímatelia, používali sprievodcu osobnými nákladmi (nástroj 
Personnel Costs Wizard). 
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Spoločné podniky vo väčšine ohľadov 
riešili naše pripomienky 
z predchádzajúcich rokov 
2.22. Spoločné podniky vo väčšine prípadov prijali 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. 

2.23. V rámčeku 2.2 je stručne opísaný spôsob, ako posudzujeme stav opatrení 
prijatých na základe našich pripomienok z predchádzajúcich rokov. 

Rámček 2.2 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Dokončené 

Spoločný podnik vykonal v nadväznosti na našu pripomienku primerané zlepšenia. 

Prebieha 

Spoločný podnik začal v nadväznosti na našu pripomienku zavádzať zlepšenia, 
ktoré sú primerané. Proces však ešte nie je ukončený alebo vykonané zlepšenia 
reagujú na naše pripomienky len čiastočne. 

Zatiaľ nevykonané 

Spoločný podnik na našu pripomienku nereagoval alebo jeho nápravné opatrenia 
sú výrazne nedostatočné. 

Nevzťahuje sa 

Pripomienka už nie je relevantná, pretože sme ju nahradili novou pripomienkou, 
ktorá zahŕňa dodatočné alebo nápravné prvky, alebo sa zmenili súvisiace činnosti 
alebo právny kontext spoločného podniku. Používa sa aj vtedy, keď náklady 
na riešenie problému prevažujú nad prínosmi. 

2.24. Z ilustrácie 2.2 vyplýva, že k 24 pripomienkam, ktoré neboli na konci roku 
2020 dostatočne vyriešené, boli v roku 2021 prijaté nápravné opatrenia, takže 
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opatrenia k 18 pripomienkam (75 %) boli dokončené alebo sa už nevzťahovali 
a riešenie 6 pripomienok (25 %) na konci roku 2021 ešte stále prebiehalo alebo sa 
k nim neprijali žiadne opatrenia28. 

Ilustrácia 2.2 – Opatrenia spoločných podnikov na riešenie pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

 
Zdroj: EDA. 

  

                                                        
28 Poznámka: V prípade spoločných podnikov SESAR, IHI, Čistý vodík, KDT a EU-Rail boli všetky 

pripomienky z predchádzajúcich rokov dokončené, pretože spoločné podniky prijali 
nápravné opatrenia v priebehu auditu za rok 2021. 

Spolu:  24

Zatiaľ nevykonané Prebieha Dokončené Nevzťahuje sa

1
5

13
5
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Spoločné podniky čelia problémom 
v oblasti ľudských zdrojov 

Metodika nášho horizontálneho preskúmania 

2.25. V roku 2021 sme analyzovali situáciu v oblasti ľudských zdrojov v spoločných 
podnikoch fungujúcich v rámci programu Horizont 2020. To zahŕňalo využívanie 
dočasných (agentúrnych) zamestnancov a iných zmlúv o poskytovaní služieb súvisiacich 
so zamestnancami, ako aj personálne plánovanie Komisie pre nové spoločné podniky 
zriadené vo VFR na obdobie 2021 – 2027. Na základe výsledkov sme vyvodili záver 
o súvisiacich dôsledkoch a rizikách. Pokiaľ ide o spoločný podnik F4E, vykonali sme 
samostatné posúdenie situácie v oblasti ľudských zdrojov, ktorého výsledky sú 
uvedené na konci tejto kapitoly. 

2.26. Pri analýze sme vychádzali z údajov z finančného systému a systému 
elektronických grantov Komisie a z výročných správ o riadení spoločných podnikov. 
Tieto údaje boli doplnené rozhovormi so zamestnancami spoločných podnikov 
a Komisie, ako aj analýzou dokumentov a údajov o zamestnancoch, ktoré poskytli. Na 
účely našej analýzy sme porovnali situáciu v spoločných podnikoch aj so situáciou 
výkonných agentúr, najmä Európskej výkonnej agentúry pre výskum (REA), ktorá je 
zapojená do podobných programov ako spoločné podniky. 

2.27. Na základe údajov a dokumentov, ktoré sme získali od spoločných podnikov 
za obdobie 2018 až 2021, sme vypočítali niektoré základné kľúčové ukazovatele, ktoré 
poskytujú užitočné informácie o situácii zamestnancov spoločných podnikov. Výsledky 
sme doplnili o pripomienky z predchádzajúcich rokov, ktoré sú v tejto súvislosti 
relevantné. 

Situácia v oblasti ľudských zdrojov bola v spoločných podnikoch 
v období 2018 až 2021 zložitá 

2.28. V súlade so zásadou vnútornej kontroly č. 429 by spoločné podniky mali 
preukázať odhodlanie získať, rozvíjať a udržať si spôsobilých zamestnancov, aby mohli 
plniť svoje ciele. V tejto súvislosti by vedenie malo vymedziť právomoci potrebné 
na podporu plnenia cieľov a pravidelne ich hodnotiť v rámci celého spoločného 

                                                        
29 Rámec vnútornej kontroly Komisie. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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podniku a v prípade potreby prijať opatrenia na riešenie nedostatkov. Mali by sa 
zaviesť mechanizmy zastupovania v súvislosti s prevádzkovými činnosťami a finančnými 
transakciami, aby sa zabezpečila kontinuita operácií. 

2.29. Spoločné podniky vyhodnotili svoje riziko v súvislosti s ľudskými zdrojmi 
počas referenčného obdobia ako stredné až vysoké. Bolo to odôvodnené najmä 
rizikom, že v prípade potreby nemusia byť k dispozícii dostatočné kompetentné ľudské 
zdroje, a to z dôvodu zvyšujúcej sa pracovnej záťaže, pomerne vysokej miery fluktuácie 
zamestnancov a závislosti od expertízy niekoľkých zamestnancov. 

2.30. V období 2018 až 2021 sa priemerná ročná miera fluktuácie zamestnancov 
všetkých spoločných podnikov okrem spoločného podniku F4E pohybovala od 10 
do 12 %. CBE a EU-Rail čelili za dané obdobie najvyššej individuálnej miere fluktuácie 
(15 % a 19 %). V porovnaní s tým bola miera fluktuácie v agentúre REA na úrovni 6 %. 
Podľa spoločných podnikov to bolo spôsobené najmä konkurenčnejšími podmienkami 
zamestnávania a kariérnymi príležitosťami, ktoré ponúka Komisia a výkonné agentúry. 
Z dôvodu obmedzenej doby trvania môžu spoločné podniky napríklad ponúknuť 
zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu neurčitú až po siedmich rokoch, zatiaľ čo 
v ostatných orgánoch EÚ (ako sú aj agentúry) je to možné už po troch rokoch. Navyše 
dočasní a zmluvní zamestnanci pracujúci v spoločných podnikoch sa môžu uchádzať 
o voľné pracovné miesta zverejnené inými orgánmi EÚ v rámci medziagentúrnej 
mobility.  

2.31. Počas tohto obdobia zostala priemerná ročná miera dočasných 
zamestnancov vo všetkých spoločných podnikoch okrem F4E vysoká, na úrovni 
približne 11 % stálych zamestnancov. Obzvlášť vysoká bola v spoločných podnikoch CA, 
CBE a EU-Rail (13 %, 19 % a 18 %). Na porovnanie v roku 2021 tvorili dočasní 
zamestnanci agentúry REA len 1 % stálych zamestnancov. Dôvodom neustále vysokého 
počtu dočasných zamestnancov v spoločných podnikoch bola vo väčšine prípadov 
vysoká miera fluktuácie a potreba nahradiť stálych zamestnancov, ktorí boli dlhodobo 
práceneschopní alebo počas postupov prijímania zamestnancov (CBE, EU-Rail). To 
môže predstavovať pre spoločné podniky významné riziká, pokiaľ ide o udržanie 
kľúčových kompetencií, nejasnú povinnosť zodpovedať sa, možné súdne spory a nižšiu 
efektívnosť zamestnancov, ktoré by v konečnom dôsledku mohli negatívne ovplyvniť 
celkovú výkonnosť spoločných podnikov. 

2.32. Ďalším faktorom pracovného zaťaženia spoločných podnikov je relatívne 
veľký počet prijímateľov v konzorciách, ktoré realizujú projekty spoločného podniku, čo 
spoločné podniky núti vykonávať veľký počet vnútorných kontrol žiadostí o preplatenie 
nákladov, ktoré tieto konzorciá predkladajú. Počas daného obdobia tak prebiehajúci 
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projekt v spoločných podnikoch realizovalo v priemere 21 prijímateľov (CA mal 42 
a KDT 40 prijímateľov). V porovnaní s tým, v agentúre REA v roku 2021 vykonávalo 
prebiehajúce projekty v priemere len šesť prijímateľov.  

Spoločnému podniku EuroHPC na konci roku 2021 stále chýbali 
kľúčoví zamestnanci 

2.33. Pokiaľ ide o spoločný podnik EuroHPC, v roku 2020 sme informovali, 
že spoločný podnik je v neistej personálnej situácii, a potrebuje hlavne prijať kľúčových 
administratívnych pracovníkov30. Do konca roka 2021 však spoločný podnik jednak 
nezačal postup prijímania na pozíciu vedúceho administratívy a financií a ani nemohol 
dokončiť nábor siedmich kľúčových administratívnych zamestnancov s najvyššou 
prioritou, pretože nové zakladajúce nariadenie spoločného podniku bolo schválené 
s oneskorením až v júli. Spoločný podnik mal navyše len dvoch skúsených projektových 
úradníkov, ktorí pripravovali a riadili veľké projekty v oblasti infraštruktúry a výskumné 
činnosti v rámci predchádzajúceho aj súčasného VFR. Chýbajúci kľúčoví zamestnanci by 
mohli mať negatívny vplyv na kontinuitu činností spoločného podniku a plnenie jeho 
cieľov, najmä vzhľadom na vysoko technický charakter jeho projektov a potrebu 
vysokokvalifikovaných pracovníkov s veľmi špecifickými znalosťami. 

Opatrenie 5 

Spoločný podnik EuroHPC musí obsadiť kľúčové pozície potrebné na zabezpečenie 
finančného riadenia a vnútornej kontroly, ako aj kontinuity činností a plnenie jeho 
hlavných prevádzkových cieľov. 

Spoločné podniky mohli byť lepšie zapojené do procesu 
plánovania ľudských zdrojov vo VFR 2021 – 2027 

2.34. Spoločné podniky sú nezávislé a zodpovedné za prijímanie svojich 
zamestnancov vrátane personálnych potrieb a kompetencií. Ich výkonní riaditelia sú 
povinní zriadiť programovú kanceláriu, ktorá pod ich vedením plní všetky podporné 
úlohy vyplývajúce z nariadení spoločných podnikov. Mali by ju tvoriť zamestnanci 
spoločného podniku a mala by najmä poskytovať podporu pre vhodný účtovný systém, 

                                                        
30 Výročná správa EDA o spoločných podnikoch EÚ za rok 2020, bod 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_SK.pdf
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riadiť vykonávanie pracovných programov spoločného podniku a poskytovať včasné 
informácie a podporu členom a poradným skupinám spoločného podniku31. 

2.35. Spoločné podniky uviedli, že ich zdroje pre VFR na obdobie 2021 – 2027 
plánovala výlučne Komisia, konkrétne príslušné materské generálne riaditeľstvo (GR) 
spoločného podniku a GR BUDG. Na základe výsledkov tohto plánovania sa určili 
ľudské zdroje pre každý spoločný podnik, a tie sú uvedené v legislatívnych finančných 
výkazoch zahrnutých do návrhu Komisie týkajúceho sa príslušných nariadení Rady32. 
V tejto súvislosti je tiež dôležité poznamenať, že Komisia musí pracovať so stabilnými 
predpokladmi o počte zamestnancov pre orgány EÚ. Okrem toho pred tým, ako Rada 
prijala nové zakladajúce nariadenia pre spoločné podniky vo VFR na obdobie 2021 – 
2027, preskúmala počet dočasných a zmluvných zamestnancov spoločných podnikov 
naplánovaný v príslušných návrhoch Komisie. 

2.36. Tieto legislatívne finančné výkazy slúžia ako referenčné dokumenty 
pre diskusiu o počte zamestnancov v ročnom pláne pracovných miest na celé 
programové obdobie. Stanovuje sa v nich maximálny ročný počet zamestnancov (počet 
zamestnancov v ekvivalentoch plného pracovného času) podľa jednotlivých kategórií 
zamestnancov (dočasní zamestnanci, zmluvní zamestnanci, vyslaní národní experti), 
ako aj príslušné funkčné skupiny a platové triedy. Väčšina spoločných podnikov 
uviedla, že po internom procese plánovania rozpočtu a zdrojov ich vedenie nebolo 
pozvané na rokovania medzi materským generálnym riaditeľstvom a GR BUDG. Takisto 
uviedli, že neboli dostatočne informovaní o modeli produktivity Komisie, ktorý sa 
používa na stanovenie potreby ľudských zdrojov na vykonávanie ich programov 
v novom VFR, ani o základe pre obmedzenie počtu zamestnancov, a to ani napriek 
zvýšenému rozpočtu, ktorý sa má plniť. Keďže spoločné podniky sú nezávislé 
a zodpovedné za vykonávanie svojich pracovných programov, myslíme si, že mohli byť 
lepšie zapojené do procesu plánovania ľudských zdrojov vo VFR na obdobie 2021 – 
2027. 

Spoločným podnikom chýbajú spoločné nástroje a usmernenia 
k odhadom ľudských zdrojov 

2.37. Výkonný riaditeľ spoločného podniku by mal zabezpečiť udržateľné 
a efektívne riadenie subjektu a účinné vykonávanie jeho pracovného programu a mal 

                                                        
31 Článok 19 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085, článok 9 nariadenia Rady (EÚ) 2021/1173. 

32 COM(2021) 87 final z 23.2.2021 a COM(2020) 569 final z 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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by pripravovať a predkladať správnej rade na prijatie návrh ročného rozpočtu a plán 
pracovných miest33. 

2.38. Spoločné podniky v súčasnosti nemajú nástroj na zaznamenávanie času 
vynakladaného na jednotlivé činnosti. Preto sa počet zamestnancov, ktorí sa majú 
prideliť na danú činnosť, každý rok stanovuje na základe odhadov, a nie na základe 
skutočného času vynaloženého na jednotlivé činnosti v priebehu roka. Chýbajúce 
nástroje na zaznamenávanie času zvyšuje riziko, že odhady potrieb ľudských zdrojov 
nie sú dostatočne spoľahlivé, čo vedie k neefektívnemu rozdeleniu zdrojov medzi 
činnosti v rámci organizácie. 

Opatrenie 6 

Spoločné podniky by mali zaviesť systém zaznamenávania času s cieľom získať 
objektívne údaje o ľudských zdrojoch vynaložených na jednotlivé činnosti. 

2.39. Väčšina spoločných podnikov vykonala posúdenie potrieb zdrojov pre nový 
VFR (často s pomocou externého experta) a poskytla ho svojmu materskému 
generálnemu riaditeľstvu. Posúdeniam však chýbala formalizovaná spoločná metodika 
na odhad personálnych potrieb (vrátane základných kompetencií) na jednotlivé útvary. 
Takáto metodika by spoločným podnikom poskytla podporu pri vypracúvaní 
objektívnych a dobre navrhnutých ukazovateľov pracovného zaťaženia (faktory) 
s cieľom dosiahnuť optimálne rozdelenie zdrojov v rámci organizácie. Ak takáto 
metodika nebude vypracovaná, spoločné podniky budú aj naďalej uplatňovať rôzne 
postupy, pri ktorých existuje riziko, že budú vnímané ako neúplné a/alebo skreslené. 

Opatrenie 7 

Spoločné podniky by mali vypracovať formalizovaný model alebo usmernenie 
k tomu, ako odhadovať personálne potreby (vrátane základných kompetencií) 
podľa činností a útvarov s cieľom optimalizovať využitie ľudských zdrojov. 

                                                        
33 Článok 19 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085, článok 9 nariadenia Rady (EÚ) 2021/1173. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=SK
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Nedostatky v modeli plánovania ľudských zdrojov používanom 
pre spoločné podniky v súvislosti s VFR na obdobie 2021 – 2027 

Komisia plánovala zdroje spoločných podnikov bez predchádzajúcich 
informácií o ich dodatočných úlohách 

2.40. Ako je znázornené na ilustrácii 2.3, predpokladalo sa, že spoločné podniky 
pôsobiace v rámci programu Horizont 2020 dosiahnu priemernú produktivitu vo výške 
28 mil. EUR v rozpočte na záväzky, ktoré by spravoval jeden ekvivalent plného 
pracovného času. Tento cieľ produktivity na jeden spoločný podnik sa vypočítal 
vydelením finančného príspevku EÚ do spoločného podniku stanoveného v príslušnom 
zakladajúcom nariadení (v bežných cenách záväzkov) počtom zamestnancov 
spoločného podniku v roku 2020 vyjadreným v ekvivalentoch plného pracovného času. 
Pokiaľ ide o spoločné podniky, ktoré sa majú zriadiť vo VFR na obdobie 2021 – 2027, 
cieľom Komisie bolo zachovať do konca VFR 2021 – 2027 aspoň podobnú priemernú 
úroveň produktivity ako v predchádzajúcom programe Horizont 2020.  

Ilustrácia 2.3 – Ciele v oblasti ľudských zdrojov a produktivity stanovené 
pre spoločné podniky v rámci programu Horizont 2020 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

2.41. Plánovanie Komisie v oblasti ľudských zdrojov pre nové spoločné podniky, 
ktoré sa majú zriadiť v rámci programu Horizont Európa, bolo založené na podobnom 
modeli produktivity, v ktorom sa cieľ produktivity na jeden spoločný podnik vypočítal 
vydelením finančného príspevku EÚ do spoločného podniku (ako je stanovený 

0 €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

0

10

20

30

40

50

60

BBI Shift to Rail FCH 2 KDT Globálne
zdravie

SESAR 2 Čisté nebo 2 IIL 2

Počet zamestnancov v roku 2020

Produktivita spoločného podniku v mil. EUR vo VFR 2014 – 2020

Priemerná produktivita v mil. EUR vo VFR 2014 – 2020



43 

 

v jednotnom základnom akte, v stálych cenách z roku 2020) konečným počtom 
zamestnancov spoločného podniku v ekvivalentoch plného pracovného času (pozri 
ilustráciu 2.4). Komisia vopred stanovila priemernú produktivitu všetkých spoločných 
podnikov s predchodcom34 na 26 mil. EUR, ktoré má spravovať jeden ekvivalent plného 
pracovného času. Tento cieľ by sa mal zvýšiť na 28 mil. EUR po znížení počtu 
zamestnancov o ďalších 10 ekvivalentov plného pracovného času na konci roka 2023. 
Skutočná miera zníženia by však mala vychádzať z posúdenia účinnosti operácií 
spoločných podnikov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa a plnenia zvýšeného rozpočtu 
EÚ v novom VFR Komisia stanovila limit počtu stálych zamestnancov požadovaných 
spoločnými podnikmi na úrovni počtu zamestnancov v roku 2020. V dôsledku toho 
bola nižšia produktivita niektorých spoločných podnikov (SESAR, EU-Rail a IHI) 
kompenzovaná vyššími úrovňami produktivity iných spoločných podnikov (KDT, SNS 
a CA). Okrem toho v prípade spoločných podnikov KDT a EuroHPC model produktivity 
zahŕňal len finančné príspevky EÚ, hoci príjmy, ktoré majú tieto spoločné podniky 
spravovať, zahŕňajú príspevky EÚ aj vnútroštátne príspevky zúčastnených štátov. 

Ilustrácia 2.4 – Odhady ľudských zdrojov a ciele produktivity spoločných 
podnikov podľa jednotného základného aktu 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie.  

2.42. Zistili sme však, že legislatívne finančné výkazy (obsahujúce plány pracovných 
miest) Komisia schválila pred prijatím svojho strategického programu v oblasti 
výskumu a inovácií a jednotného základného aktu, ktorými sa spoločným podnikom 

                                                        
34 Vrátane spoločného podniku Globálne zdravie. 
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zverili dodatočné administratívne a operačné úlohy. Medzi tieto úlohy patrí riadenie 
nových výborov, rozšírená úloha poradných orgánov, nový proces riadenia 
nepeňažných príspevkov na ďalšie činnosti, zvýšené požiadavky na podávanie správ 
a nové operačné činnosti). V čase plánovania bola preto hlavným problémom 
pri posudzovaní personálnych potrieb neistota, pokiaľ ide o ciele výskumu na vysokej 
úrovni a dodatočné administratívne a operačné úlohy budúcich spoločných podnikov. 

2.43. Keďže plánovanie ľudských zdrojov spoločných podnikov nebolo založené 
na informáciách potrebných na posúdenie úrovne ich pracovného zaťaženia, existuje 
riziko, že plánované ľudské zdroje nemusia postačovať na to, aby spoločné podniky 
splnili všetky úlohy, ktoré im boli pridelené. 

Spoločný podnik EuroHPC bol z modelu produktivity vynechaný 

2.44. Pri plánovaní ľudských zdrojov spoločných podnikov vo VFR na obdobie 2021 
– 2027 Komisia nezahrnula do modelu produktivity spoločný podnik EuroHPC (návrh 
zakladajúceho nariadenia tohto spoločného projektu, predložený Komisiou, bol 
vzhľadom na jeho politické priority prijatý skôr). 

2.45. S cieľom znovu získať vedúce postavenie v oblasti inovačných technológií 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kvantovej výpočtovej techniky bol spoločný 
podnik EuroHPC vo VFR na obdobie 2021 – 2027 výrazne rozšírený. Podľa nového 
zakladajúceho nariadenia prijatého v júli 2021 bude musieť spoločný podnik vynaložiť 
finančné prostriedky vo výške viac než 7 mld. EUR. Na tento účel musí prijať ďalších 39 
zamestnancov, aby do konca roku 2023 dosiahol plánovaný počet 54 stálych 
zamestnancov35. Pre oneskorené prijatie nového zakladajúceho nariadenia spoločný 
podnik začal organizovať potrebné postupy prijímania zamestnancov na sedem pozícií 
s najvyššou prioritou až koncom roka 2021 a v roku 2021 nemohol zvýšiť počet svojich 
zamestnancov. Keďže spoločný podnik mal na konci roka 2021 len 15 zamestnancov 
(štyroch dočasných a 11 zmluvných zamestnancov), môže okrem nových 
administratívnych a operačných procesov, ktoré ešte treba zaviesť, čeliť pri najímaní 
nových zamestnancov problémom v oblasti ľudských zdrojov. 

2.46. Ako vyplýva z ilustrácie 2.5, tento dôležitý spoločný podnik má veľmi vysokú 
úroveň produktivity (na úrovni 47 mil. EUR na ekvivalent plného pracovného času), 
vďaka čomu sa zvýšila priemerná produktivita spoločných podnikov z 26 mil. EUR 
na 31 mil. EUR na ekvivalent plného pracovného času. V dôsledku toho je skutočná 

                                                        
35 COM(2020) 569 final z 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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priemerná úroveň produktivity všetkých spoločných podnikov pôsobiacich vo VFR 2021 
– 2027 podobná priemernej úrovni produktivity výkonných agentúr, a to vo výške 
33 mil. EUR, a nie nižšia, ako sa odhadovalo v čase plánovania. 

2.47. Hoci všetky spoločné podniky realizujú porovnateľne komplexné činnosti, ich 
ciele produktivity sa pohybujú od 13 mil. EUR do 51 mil. EUR (pozri ilustráciu 2.5), 
pričom najnižšie sú v prípade spoločných podnikov SESAR a EU-Rail a najvyššie 
v prípade KDT, EuroHPC a SNS.  

Ilustrácia 2.5 – Odhady ľudských zdrojov a ciele produktivity spoločných 
podnikov vo VFR na obdobie 2021 – 2027 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

Pri plánovaní zdrojov sa dostatočne nezohľadnila veľkosť a špecifické 
faktory pracovného zaťaženia 

2.48. Na rozdiel od iných orgánov EÚ, ako sú výkonné agentúry, je jednou 
z hlavných úloh spoločných podnikov zaistiť záväzok členov zo súkromného sektora 
podieľať sa na ich výskumných a inovačných činnostiach. Tento záväzok by malo 
pomôcť vytvoriť celoeurópske partnerstvá s partnermi zastupujúcimi priemysel 
a výskum, ktoré urýchľujú premietnutie vedeckých poznatkov do zobchodovateľných 
prelomových inovácií, podporujú rozvoj inovácií v rámci strategickej vízie, ktorú 
presadzujú všetci členovia, reagujú na spoločenské výzvy v Európe, ktorým sa 
priemysel v súčasnosti v dostatočnej miere nevenuje, a rozvíjajú synergie s inými 
partnerstvami a národnými programami. 
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2.49. Spoločné podniky sú v zásade pomerne malé organizácie, ktoré majú 
na rozdiel od výkonných agentúr menšie možnosti, ako prostredníctvom úspor 
z rozsahu zvýšiť svoju produktivitu. Na druhej strane aby mohli spoločné podniky plniť 
svoje poslanie, musia sa vyrovnať s významnými faktormi pracovného zaťaženia 
na úrovni plánovania a vykonávania, ktoré presahujú rámec riadenia grantov a ktoré sa 
vo výkonných agentúrach nevyskytujú. Zistili sme, že pokiaľ ide o plánovanie 
a vykonávanie činností, Komisia vo svojom modeli výkonnosti nezohľadnila práve tieto 
špecifické faktory.  

2.50. Vo fáze plánovania je významnou časťou práce projektového úradníka 
spoločného podniku koordinácia a komunikácia o vedeckých prioritách pracovných 
programov a obsahu výziev na predkladanie návrhov. Projektoví úradníci preto musia 
organizovať a pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach rôznych riadiacich orgánov 
spoločného podniku (správna rada, vedecký poradný orgán, skupina zástupcov štátov 
a skupiny zainteresovaných strán pôsobiace v oblasti spoločného podniku), ako 
aj organizovať pracovné skupiny a podujatia s cieľom zapájať partnerov zastupujúcich 
priemysel a výskum, zúčastnené štáty aj zainteresované strany. 

2.51. Realizácia projektov spoločného podniku je zložitejšia ako realizácia bežných 
projektov programu Horizont Európa, pretože ich programy sa zameriavajú 
na integrované projekty, ktoré združujú subjekty zapojené do životného cyklu výskumu 
a inovácií v danom odvetví. Na rozdiel od výkonných agentúr musia spoločné podniky 
od svojich členov zo súkromného sektora získať zdroje pomocou pákového efektu. 
Tento pákový efekt je založený na minimálnej úrovni nákladov (vo forme peňažných 
a nepeňažných príspevkov), ktoré sa súkromní členovia zaviazali vynaložiť pri realizácii 
výskumných a inovačných činností spoločného podniku. V tejto súvislosti musia 
spoločné podniky spravovať a validovať nový druh nepeňažných príspevkov na ďalšie 
činnosti (IKAA), ktoré každoročne vykazujú členovia zo súkromného sektora. Na rozdiel 
od programu Horizont 2020 sa tento nový typ IKAA bude vzťahovať aj na neoprávnené 
náklady vzniknuté v rámci projektov spoločných podnikov a môže byť vykázaný len 
pri projektoch, ktoré sú súčasťou ročného plánu práce spoločného podniku. Model 
produktivity sa však zameriava len na riadenie finančných prostriedkov EÚ. 
Domnievame sa preto, že minimálne IKAA, ktoré majú spoločné podniky dosiahnuť, 
ako aj finančné príspevky zúčastnených štátov (EuroHPC a KDT) by sa mali zohľadniť 
pri výpočte cieľa produktivity spoločného podniku. 

2.52. Spoločné podniky musia ešte v priebehu nového programového obdobia VFR 
zrealizovať dôležitú časť svojich činností v rámci programu Horizont 2020 (pozri 
body 2.15 až 2.17). V prípade niektorých spoločných podnikov budú ich projekty 
v rámci programu Horizont 2020 pokračovať až do roku 2027 a zároveň budú musieť 
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plniť vyšší rozpočet programu Horizont Európa. Okrem toho môže materské generálne 
riaditeľstvo spoločným podnikom priamo prideliť na vykonanie dodatočné projektové 
úlohy (napr. v rámci programov NPE alebo Digitálna Európa). 

Pri plánovaní sa nevenovala pozornosť zdrojom potrebným pre nový 
centralizovaný systém riadenia finančných príspevkov zúčastnených 
štátov 

2.53. Spoločné podniky KDT a EuroHPC sú na základe rámcového nariadenia 
o programe Horizont Európa a svojich zakladajúcich nariadení pre VFR 2021 – 2027 
povinné koordinovaným spôsobom zaviesť nový centralizovaný riadiaci proces 
na správu finančných príspevkov zúčastnených štátov, tzv. systém centrálneho 
finančného riadenia (CMFC). V rámci tohto systému sa môže každý zúčastnený štát 
rozhodnúť uhradiť spoločnému podniku príslušné finančné príspevky na projektovej 
úrovni za prijímateľov so sídlom v jeho štáte. Počas tohto procesu má každý 
zúčastnený štát zároveň právo veta vo všetkých otázkach týkajúcich sa použitia jeho 
vlastných vnútroštátnych finančných príspevkov do spoločného podniku za žiadateľov 
so sídlom v danom štáte. To by zúčastneným štátom umožnilo na základe národných 
strategických priorít rozhodnúť, či podporia vnútroštátneho prijímateľa v rámci 
vybraného a schváleného projektu v oblasti výskumu a inovácií. Na druhej strane budú 
musieť tieto spoločné podniky vykonávať platby spolufinancovania za všetky 
zúčastnené štáty, ktoré majú rôzne administratívne štruktúry. Takisto budú musieť 
riadiť a monitorovať dva alternatívne procesy s príslušnými administratívnymi 
dohodami. 

2.54. Upozorňujeme, že Komisia neposúdila potrebu dodatočných zdrojov 
na zavedenie plánovaného systému centrálneho finančného riadenia, ani táto potreba 
nebola zahrnutá do počiatočných odhadov ľudských zdrojov na vykonávanie nového 
programu spoločných podnikov v oblasti výskumu a inovácií. Nedostatočné plánovanie 
spolu s absenciou IT nástrojov a podpory od Komisie môže negatívne ovplyvniť 
vykonávanie programov spoločných podnikov a zabezpečenie príspevkov ostatných 
členov. Ak sa má systém centrálneho finančného riadenia vykonávať manuálne, bude 
to z hľadiska ľudských zdrojov veľmi náročné.  

Závislosť spoločného podniku F4E od externých zamestnancov 
sa v posledných rokoch zvýšila 

2.55. V posledných rokoch sa spoločný podnik F4E stal závislejším od externých 
zamestnancov. V roku 2019 tvorili externí zamestnanci 62 % stálych zamestnancov 
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V súčasnom pláne strategických zdrojov spoločného podniku na obdobie 2021 – 2027 
sa však predpokladá, že počet externých zamestnancov sa v roku 2022 zvýši na 93 % 
maximálneho počtu stálych zamestnancov schválených Komisiou a potom do roku 
2027 postupne klesne na 70 % (pozri ilustráciu 2.6). 

Ilustrácia 2.6 – Vývoj využívania externých zamestnancov v rokoch 
2021 – 2027 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov spoločného podniku F4E. 

2.56. Spoločný podnik F4E podľa svojho strategického plánu zdrojov na obdobie 
2021 – 2027 požiadal v kontexte rokovaní o rozpočte na rok 2023 o zvýšenie počtu 
stálych zamestnancov o 34. Hoci Komisia uznala, že súčasný počet stálych 
zamestnancov je nedostatočný z dôvodu vysokej zložitosti projektu ITER, schválila 
desať dodatočných stálych pracovných miest a odložila postupné sťahovanie stálych 
zamestnancov ku koncu projektu pod podmienkou, že dodatoční zamestnanci budú 
využití na kritické úlohy a že sa upraví organizačná štruktúra spoločného podniku. 
Z ilustrácie 2.7 vyplýva, že vo VFR na obdobie 2021 – 2027 rozdiel medzi stálymi 
zamestnancami, ktorých Komisia priznala spoločnému podniku F4E, a potrebou stálych 
zamestnancov odhadovanou v jeho strategickom pláne zdrojov dosiahne svoj vrchol 
v roku 2023 a potom sa bude až do roku 2027 postupne znižovať.  
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Ilustrácia 2.7 – Odhadovaný nedostatok stálych zamestnancov 
v spoločnom podniku F4E vo VFR 2021 – 2027 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov spoločného podniku F4E. 

2.57. Situáciu v oblasti ľudských zdrojov spoločného podniku F4E mohla okrem 
toho ovplyvniť aj pandémia COVID-19, a to najmä zvýšením nákladov na externých 
zamestnancov a spomalením napredovania projektov. V novom základnom scenári, 
ktorý organizácia ITER-IO stanoví pre projekt ITER v prvom štvrťroku 2023, sa to 
zohľadní a bude navrhnutá zmena harmonogramu. Tento nový základný scenár a jeho 
požiadavky môžu ovplyvniť budúce potreby a požiadavky spoločného podniku F4E 
v oblasti ľudských zdrojov vo VFR na obdobie 2021 – 2027. 

2.58. Vysoká závislosť spoločného podniku od externých zamestnancov vytvára 
výzvy a riziká pre pracovné prostredie. V správe za rok 2019 sme načrtli riziká spojené 
s takou vysokou mierou externých zamestnancov, ako je riziko udržania si vysoko 
odborných a špecializovaných základných kompetencií a riziko neefektívneho riadenia 
ľudských zdrojov z dôvodu nejasného rozdelenia zodpovednosti medzi zamestnancov 
spoločného podniku a externé zdroje36. 

                                                        
36 Výročná správa EDA o spoločných podnikoch EÚ za rok 2019, bod 3.9.19. 
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Opatrenie 8 

Vedenie spoločného podniku F4E by malo posilniť opatrenia, ktoré sa už prijali 
na zmiernenie rizík súvisiacich s využívaním externých zamestnancov, najmä riziko 
neefektívneho riadenia v dôsledku nejasného rozdelenia zodpovednosti medzi 
stálych a externých zamestnancov. 
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Iné dokumenty o spoločných 
podnikoch vydané Dvorom audítorov 
2.59. Okrem výročnej audítorskej správy týkajúcej sa ročných účtovných závierok 
spoločných podnikov sme v priebehu roka 2021 vydali aj osobitné audítorské správy 
a preskúmania, ktoré súviseli so spoločnými podnikmi (pozri ilustráciu 2.8). 
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Ilustrácia 2.9 – Iné dokumenty týkajúce sa spoločných podnikov a/alebo výskumu vydané Dvorom audítorov 

 
Zdroj: EDA. 

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

Preskúmanie EDA 01/2021:
Prvotný príspevok EÚ k reakcii na ochorenie COVID-19 
v oblasti verejného zdravia

Osobitná správa EDA 05/2022: 
Kybernetická bezpečnosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ –
Celková úroveň pripravenosti nezodpovedá hrozbám

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. 

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.

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.

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.

Počet závažných incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
v orgánoch EÚ sa v rokoch 2018 až 2021 zvýšil viac než 
desaťnásobne. Práca na diaľku výrazne zvýšila počet potenciálnych 
prístupových miest pre útočníkov. Závažné incidenty sú spravidla 
spôsobené použitím nových metód a technológií a ich vyšetrenie 

a odstránenie ich dôsledkov môže trvať týždne alebo až mesiace. 
Jedným z príkladov je kybernetický útok na Európsku agentúru pre 
lieky, pri ktorom unikli citlivé údaje, ktoré boli zmanipulované tak, 
aby narušili dôveru vo vakcíny.

Hlavným záverom audítorov bolo, že úroveň kybernetickej 
pripravenosti sa v jednotlivých orgánoch EÚ líši a celkovo 
nezodpovedá silnejúcim hrozbám. Ku kybernetickej bezpečnosti 
nepristupujú jednotne a nemajú vždy zavedené základné kontroly 
a kľúčové osvedčené postupy týkajúce sa kybernetickej 
bezpečnosti.

Hoci rozdielne úrovne kybernetickej bezpečnosti by sa teoreticky 
dali vysvetliť odlišnými rizikovými profilmi a rôznou mierou 
citlivosti údajov, s ktorými pracujú, audítori zdôrazňujú, že keďže 
sú orgány EÚ navzájom úzko prepojené, slabiny v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti v jednom orgáne EÚ môžu vystaviť 
kybernetickým hrozbám aj niekoľko ďalších subjektov.

V súčasnosti neexistuje právny rámec pre informačnú 
a kybernetickú bezpečnosť v inštitúciách, orgánoch a agentúrach 
EÚ.

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

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

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 
na kapitolu 2 
Opatrenie 1 Spoločné podniky vyrovnajú faktúry vystavené Úradom Komisie pre správu 
a úhradu individuálnych nárokov (PMO) a pokiaľ ide o otázky právnych predpisov, ktoré 
zistil Európsky dvor audítorov, spoločné podniky súhlasia s tým, že budú spolupracovať 
s Komisiou v záujme jasnejšieho zosúladenia príslušných právnych základov. 

Opatrenie 2 Pri tvorbe rozpočtu jednotlivých spoločných podnikov sa zohľadnilo 
vymedzenie a rozdelenie administratívnych nákladov v právnych finančných výkazoch 
pripojených k jednotnému základnému aktu. Tzv. administratívne náklady, resp. 
finančné príspevky členov spoločných podnikov, sú v súčasnosti preto nielen 
vymedzené, ale aj kvantifikované pre každý spoločný podnik. Spoločné podniky preto 
ďalej preskúmajú podrobný obsah týchto administratívnych výdavkov vzhľadom 
na možnosti harmonizácie ich klasifikácie. 

Opatrenie 3 Spoločný podnik berie na vedomie opatrenie, ktoré navrhol Dvor audítorov. 
Keďže spoločný podnik je stále relatívne nový, väčšina overovacích a validačných prác sa 
uskutoční na konci životného cyklu projektov. Spoločný podnik sa bude touto 
záležitosťou zaoberať v primeranom časovom rámci. Očakáva sa, že navrhovaný 
centrálny finančný mechanizmus (zavedený podľa nového nariadenia o EuroHPC) 
poskytne postupy a nástroje plánovania potrebné na posilnenie koordinácie ročných 
príspevkov so zúčastnenými štátmi. 

Opatrenie 4 V spolupráci so spoločným realizačným centrom (CIC) Komisie začali všetky 
spoločné podniky v roku 2022 vykonávať opatrenia na zníženie chybovosti v súlade 
s opatrením, ktoré navrhol Európsky dvor audítorov (napr. vrátane preskúmania 
možností zjednodušených foriem nákladov, ktoré odporúča aj GR pre rozpočet, ako sú 
jednotkové náklady, jednorazové platby a paušálne sadzby). 

Opatrenie 5 Bezprostredne po schválení zmeneného plánu pracovných miest 
spoločného podniku EuroHPC na rok 2021 správnou radou 12. novembra 2021 sa začal 
postup prijímania zamestnancov hneď od 1. decembra 2021 v súlade s opatrením, ktoré 
navrhol Európsky dvor audítorov. 

Opatrenie 6 Spoločné podniky v súčasnosti používajú modul zaznamenávania času 
v rámci systému riadenia ľudských zdrojov, ktorý poskytuje Komisia (SYSPER). 
V spolupráci s prevádzkovateľom systému SYSPER sa preskúmajú možnosti zvýšenia 
úrovne zaznamenávania času v tomto systéme. 
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Opatrenie 7 Spoločné podniky súhlasia so zavedením opatrenia, pokiaľ ide o plánovací 
proces VFR na roky 2027 – 2034, aby boli lepšie začlenené do procesu plánovania 
ľudských zdrojov útvarov Komisie. Spoločné podniky sú pripravené zaviesť toto 
opatrenie na základne otvorenej trojstrannej diskusie s GR BUDG a ich materskými 
generálnymi riaditeľstvami. Diskusia by mala zahŕňať aj možnosť určitej flexibility 
pre spoločné podniky, aby mohli upravovať svoje plány pracovných miest podľa 
aktuálneho pracovného zaťaženia. 

2.41  
SESAR 3, ako tripartitný spoločný podnik, vykonáva – okrem príspevkov z rozpočtu EÚ 
a príspevkov súkromných subjektov – príspevky z organizácie EUROCONTROL vo výške 
približne 500 mil. EUR na činnosti v rámci programu Horizont Európa. Avšak vzhľadom 
na to, že Komisia vo svojom modeli produktivity nezohľadnila príspevky organizácie 
EUROCONTROL, výsledný nižší pomer produktivity pre SESAR 3 nemožno priamo 
porovnávať s pomerom iných spoločných podnikov. 

Spoločný podnik EU-Rail bol poverený činnosťami v rámci nového systémového piliera 
s cieľom zabezpečiť, aby sa súčasťou výskumu a inovácií stal systematický pohľad 
na vývoj a transformáciu železničného systému a dosiahol sa účinok. Tieto činnosti si 
vyžadujú dodatočné zdroje, aby sa dosiahlo priamejšie riadenie a dohľad. Hoci sa 
odhaduje, že táto činnosť sa týka rozpočtu vo výške viac ako 30 miliárd EUR vo fáze 
migrácie a zavádzania, nebola zahrnutá v modeli produktivity Komisie, čoho výsledkom 
je nižší pomer produktivity v prípade spoločného podniku EU-Rail. 
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Vyhlásenia o vierohodnosti 

týkajúce sa 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) Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) a etickým kódexom 
a medzinárodnými štandardmi (ISSAI) Medzinárodnej organizácie najvyšších 
kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Naše povinnosti vyplývajúce z týchto štandardov sú 
v tejto správe podrobnejšie opísané v časti „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. 
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3.1.4. Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom 
finančného výkazníctva spoločných podnikov. 

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 
predpokladať, že jednotlivo alebo spolu 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 preverujeme 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 skúmame, keď príjemca prostriedkov 
poskytne podklady o ich riadnom využití a keď 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 počas celého auditu uplatňujeme 
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Takisto robíme tieto 
kroky:  

— Identifikujeme a posudzujeme riziko významných nesprávností v účtovnej 
závierke, ako i riziko významného nesúladu príslušných transakcií s požiadavkami 
právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby, 
a navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká. 
Zhromažďujeme dostatočné a primerané audítorské dôkazy, aby sme na ich 
základe mohli vyjadriť svoje stanoviská. Riziko, že neodhalíme významné 
nesprávnosti či porušenie pravidiel, ku ktorým došlo v dôsledku podvodu, je 
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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. 

— Oboznamujeme sa 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 týchto vnútorných 
kontrol. 

— 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 prestane nepretržite pokračovať 
v činnosti. 

— Vyhodnocujeme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, 
vrátane zverejnených informácií, i to, či účtovná závierka verne prezentuje 
príslušné transakcie a udalosti. 

— Zhromažďujeme dostatok primeraných audítorských dôkazov, pokiaľ ide 
o finančné informácie spoločných podnikov, ktoré nám 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 súlade s článkom 70 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ37 
v relevantných prípadoch zohľadňujeme audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou spoločných podnikov. 

                                                        
37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=SK
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3.1.9. Za ex post audity výdavkov spoločných podnikov na výskum v rámci 
programu Horizont 2020 zodpovedá útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Pokiaľ 
ide o výsledky ex post auditov útvaru GR RTD Komisie pre spoločný audit, Komisia 
vo svojom návrhu nariadenia týkajúceho sa programu Horizont 202038 uviedla, 
že chybovosť v rozmedzí 2 % až 5 % ročne je realistickým cieľom, ak sa vezmú do úvahy 
náklady na kontroly a komplexnosť pravidiel preplácania nákladov na výskumný 
projekt. Konečným cieľom Komisie je dosiahnuť pri ukončení programu Horizont 2020 
úroveň chybovosti, ktorá sa bude čo najviac približovať 2 %. 

3.1.10. S vedením komunikujeme o záležitostiach, ako je plánovaný rozsah 
a načasovanie auditu, a o významných kontrolných zisteniach vrátane prípadných 
závažných nedostatkov vo vnútorných kontrolách, ktoré zistíme v priebehu auditu. 

3.1.11. 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 právny predpis nezakazuje 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. 

                                                        
38 COM(2011) 809 final. 
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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 ako súčasť 
siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (7. RP) na obdobie ôsmich rokov39 
(SESAR 1). V júni 2014 Rada zmenila zakladajúce nariadenie a predĺžila dobu 
fungovania spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 
do 31. decembra 202440 (SESAR). V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt, 
ktorým sa v rámci programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik SESAR 3, ktorý 
nahrádza SESAR, a to na obdobie do 31. decembra 203141. 

3.2.2. SESAR 3 je verejno-súkromné partnerstvo pre rozvoj modernizovaného 
manažmentu letovej prevádzky v Európe. Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ zastúpená 
Komisiou, Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) a viac 
než 50 organizácií zastupujúcich celý hodnotový reťazec letectva, od letísk, 
používateľov vzdušného priestoru všetkých kategórií, cez poskytovateľov leteckých 
navigačných služieb až po prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel a služieb. 

                                                        
39 Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku 

na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR). 

40 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. 

41 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0721&qid=1656429235307&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=SK
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3.2.3. V tabuľke 3.2.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.2.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.2.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 44,6 119,5

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 4,3 151,3

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 69,9 179,2

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 34,8 163,2

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 37 38

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

Stanovisko 

3.2.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku SESAR 3, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov42 a výkazov o plnení rozpočtu43, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.2.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku SESAR 3 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku SESAR 3 k 31. decembru 2021, ako 
aj výsledky jeho operácií, 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. 

                                                        
42 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

43 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.2.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.2.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami44. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik SESAR 3 (ani jeho predchodca SESAR) tieto príspevky 
zatiaľ nezaplatil. 

                                                        
44 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=SK
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3.2.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ45. Za SESAR predstavuje tento percentuálny podiel 7,7 %, teda približne 52 221 EUR 
ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa vypočítava platba, 
ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok zamestnávateľa 
na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné ustanovenia 
služobného poriadku46. V jednotnom základnom akte47 sa však stanovuje, 
že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ a ostatní 
členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa vo výške 
približne 339 098 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto rôznych 
právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku zamestnávateľa 
poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady s rôznym finančným 
vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.2.13. V tabuľke 3.2.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

                                                        
45 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

46 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

47 Článok 28 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=SK
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Tabuľka 3.2.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.2.14. Na získanie úplného obrazu o výsledkoch spoločného podniku je potrebné 
zohľadniť aj súčasný rozsah prevádzkových povinností jeho členov. Na konci roka 2021 
spoločný podnik prijal v plnom rozsahu záväzky vo výške 555,8 mil. EUR z maximálneho 
príspevku EÚ na podpísané dohody o grante a zmluvy v rámci programu Horizont 2020. 
Z toho približne 92,5 mil. EUR (teda 16,6 %) sa má v nasledujúcich rokoch vyplatiť 
na projekty a zákazky, ktoré ešte neboli dokončené. Na druhej strane súkromní 
členovia sa právne zaviazali poskytnúť celé nepeňažné príspevky v hodnote 280 mil. 
EUR, stanovené v dohode o členstve priemyselného odvetvia, a Eurocontrol sa právne 
zaviazal poskytnúť príspevky vo výške 433,4 mil. EUR, teda 91 % cieľovej sumy 
operačných príspevkov vo výške 475 mil. EUR stanovených v dvojstrannej dohode. 

3.2.15. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 93 %. Spoločný podnik nemal 
na rok 2021 takmer žiadne rozpočtové prostriedky na operačné záväzky, pretože svoju 
poslednú výzvu na predkladanie návrhov dokončil do konca roka 2020. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.2.16. Za ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá 
útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré 
boli k dispozícii na konci roka 2021, vykázal spoločný podnik v prípade projektov 
programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 
vo výške 0,7 % a zvyškovú chybovosť vo výške 0,6 %48. 

                                                        
48 Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku SESAR za rok 2021, 

kapitola 4.3. 

Členovia
Prevádzkové 

činnosti
Ďalšie 

činnosti (1) Spolu
Peňažné 

príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR MOVE) 585,0 – 585,0 536,2 0,0 0,0 – 536,2
Eurocontrol 492,0 – 492,0 15,7 230,8 45,0 – 291,5
Súkromní členovia 280,0 – 280,0 8,7 192,6 42,1 – 243,4
Spolu 1 357,0 – 1 357,0 560,6 423,4 87,1 – 1 071,0

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia                  

a dvojstranných dohôd)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

https://www.sesarju.eu/node/4164
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3.2.17. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov49. V jednom prípade sme zistili a vyčíslili chybu, 
ktorá spočívala v tom, že prijímateľ vykázal priame osobné náklady, ktoré mal vykázať 
ako náklady na subdodávky. Keďže sa však v dohode o grante takéto výdavky 
prijímateľa nepredpokladali, tieto vzniknuté náklady boli neoprávnené. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.2.18. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 

                                                        
49 Pokiaľ ide o grantové platobné transakcie testované u prijímateľov, prahová hodnota 

pre nahlásenie 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) 

2020 

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 (realizácia rozsiahlych demonštračných činností). V dôsledku toho spoločný 
podnik z konečného celkového disponibilného rozpočtu na platby v rozpočtovom riadku 3700 
(realizácia rozsiahlych demonštračných činností) vo výške 36,8 mil. EUR využil na konci roka 
2020 len 21,2 mil. EUR (alebo 58 %). 

Nevzťahuje sa 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.2.12 Spoločný podnik SESAR 3 má v úmysle riadiť sa usmerneniami na výpočet 
dôchodkových príspevkov spoločného podniku ako zamestnávateľa, ktoré vydalo GR 
pre rozpočet v júni 2022. Toto usmernenie vychádza výlučne zo služobného poriadku, 
v ktorom sa nerozlišuje medzi administratívnymi a prevádzkovými príjmami. Spoločný 
podnik SESAR 3 zaplatí sumu, ktorú bude fakturovať Komisia. 

3.2.17 Usudzuje sa, že spôsob vykázania nákladov (ako nákladov na zamestnancov) je 
výsledkom neúmyselnej chyby príjemcu, ktorý je malou organizáciou a pre ktorého to 
bol prvý projekt v rámci programu Horizont 2020. Nákladovú položku vo výške 
11 400 EUR a súvisiace nepriame náklady vo výške 2 850 EUR spoločný podnik SESAR 3 
zamietne. 
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3.3. Spoločný podnik pre čisté letectvo 
(CA) 

Úvod 

3.3.1. V decembri 2007 bol v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum 
(7. RP) na obdobie desiatich rokov zriadený spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v letectve (Čisté nebo 1), so sídlom v Bruseli50. V máji 2014 
Rada predĺžila dobu fungovania spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 
do 31. decembra 202451 (Čisté nebo 2). V novembri 2021 Rada prijala jednotný 
základný akt, ktorým sa v rámci programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik 
pre čisté letectvo (CA), ktorý nahrádza spoločný podnik Čisté nebo 2, a to na obdobie 
do 31. decembra 203152. 

3.3.2. Spoločný podnik CA je verejno-súkromným partnerstvom, ktorého cieľom je 
transformácia letectva so zreteľom na udržateľnú a klimaticky neutrálnu budúcnosť. 
Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ zastúpená Komisiou a organizácie z odvetvia letectva, 
ktoré sa podieľajú na vytvorení nového globálneho štandardu pre spoľahlivé 
a klimaticky neutrálne letecké systémy. 

3.3.3. V tabuľke 3.3.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

                                                        
50 Nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik 

Čisté nebo. 

51 Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté 
nebo 2. 

52 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=SK
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Tabuľka 3.3.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.3.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 89,3 315,6

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 4,3 315,7

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 189,9 356,6

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 182,6 346,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 42 43

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

Stanovisko 
3.3.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov53 a výkazov o plnení rozpočtu54, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.3.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku CA za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu spoločného podniku CA k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho operácií, 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. 

                                                        
53 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

54 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.3.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.3.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami55. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik CA (ani jeho predchodca spoločný podnik Čisté nebo 2) 
tieto príspevky zatiaľ nezaplatil. 

                                                        
55 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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3.3.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ56. Za spoločný podnik CA predstavuje tento percentuálny podiel 2,3 %, teda 
približne 16 581 EUR ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa 
vypočítava platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok 
zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné 
ustanovenia služobného poriadku57. V jednotnom základnom akte sa však stanovuje, 
že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ a ostatní 
členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa vo výške 
približne 360 453 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto rôznych 
právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku zamestnávateľa 
poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady s rôznym finančným 
vplyvom. 

                                                        
56 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

57 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.3.13. V tabuľke 3.3.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.3.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.3.14. Na získanie úplného obrazu o výsledkoch spoločného podniku je potrebné 
zohľadniť aj súčasný rozsah prevádzkových povinností jeho členov. Na konci roka 2021 
spoločný podnik prijal takmer v plnom rozsahu záväzky vo výške 1 716 mil. EUR 
z maximálneho príspevku EÚ na podpísané dohody o grante v rámci programu 
Horizont 2020. Z toho približne 273 mil. EUR (teda 16 %) sa má vyplatiť v nasledujúcich 
rokoch. Na druhej strane súkromní členovia sa právne zaviazali poskytnúť nepeňažné 
príspevky v hodnote 2 113,8 mil. EUR. 

3.3.15. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na záväzky na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 100 % a miera plnenia 
rozpočtu na platby 83 %. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.3.16. Za ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá 
útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré 
boli k dispozícii na konci roka 2021, vykázal spoločný podnik v prípade projektov 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 – – – 1 536,0
Súkromní členovia 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
Spolu 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia                  

a právnych rozhodnutí)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)
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programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 
vo výške 1,8 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,0 %58. 

3.3.17. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov59. V jednom prípade sme zistili a vyčíslili 
systémovú chybu, ktorú súvisela s nesprávnym výpočtom hodinových sadzieb 
osobných nákladov. 

3.3.18. V roku 2021 boli dôležité dokumenty (napríklad vyhlásenia členov 
hodnotiacej komisie o absencii konfliktu záujmov, správy o vyhodnotení ponúk v rámci 
verejného obstarávania, hodnotiace správy o uchádzačoch pri prijímaní zamestnancov, 
rozhodnutia o výberových komisiách, rozhodnutia o zadaní zákazky a pracovné zmluvy) 
schválené tak, že snímka podpisu zodpovedného povoľujúceho úradníka bola 
skopírovaná a vložená do dokumentu vo formáte Word, ktorý bol následne zmenený 
na formát PDF. Takýto postup so sebou nesie právne riziká, pretože odmietnutí 
uchádzači môžu spochybniť správnosť podpísaných hodnotiacich dokumentov. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.3.19. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 

                                                        
58 Výročná správa o činnosti spoločného podniku CA za rok 2021, kapitola 43. 

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

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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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) 

2020 

Spoločný podnik výrazne zvýšil využívanie dočasných zamestnancov. Vytvára tým 
v podstate stále pracovné miesta nad rámec pracovných miest uvedených v plánoch 
pracovných miest. Svedčí to o tom, že počet stálych zamestnancov spoločného podniku nie 
je dostatočný na vykonanie jeho programu v oblasti výskumu a inovácií a súvisiacich 
pracovných plánov. 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. 

Zatiaľ nevykonané 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.3.11 Sme otvorení a ochotní vyriešiť túto vec v spolupráci s útvarmi Komisie. Spoločné 
podniky kolektívne požiadali Komisiu o objasnenie a pokyny v súvislosti so zistením 
Európskeho dvora audítorov. 

3.3.12 Ako sa uviedlo v bode 3.3.11, spoločný podnik súhlasí s tým, aby sa táto vec 
vyriešila v spolupráci s útvarmi Komisie. Nemáme však žiaden mandát na to, aby sme 
súhlasili s tým, že medzi prístupom útvarov EK založeným na odhade na základe 
platných ustanovení služobného poriadku na účely určenia podielu orgánov EÚ 
na príspevkoch do dôchodkového poistenia a ustanoveniami jednotného základného 
aktu existuje rozpor.  

3.3.18 Zistenie sa vzťahuje len na obmedzenú časť každodenných činností prevádzky 
spoločného podniku, keďže všetky úlohy súvisiace s riadením grantov a expertov sa 
spracúvajú prostredníctvom elektronických systémov riadenia grantov. Týmto zistením 
sme sa zaoberali v roku 2022. Spoločný podnik zaviedol certifikovaný elektronický 
podpis, EU-sign (z právneho hľadiska rovnocenný s vlastnoručným podpisom). 

3.3.19 V porovnaní s predchádzajúcim rokom zostáva situácia nezmenená. Spoločný 
podnik bol počas predchádzajúcich rokov povinný neustále zvyšovať mieru využívania 
dočasných agentúrnych zamestnancov z dôvodu obmedzení prísneho plánu pracovných 
miest pod podmienkou zvyšovania objemu úloh a pracovného zaťaženia. Spoločný 
podnik v súčasnosti prechádza fázou vysokého pracovného zaťaženia, keď súbežne 
prebiehajú dva programy – Čisté nebo 2 a nový program Čisté letectvo. Spoločný podnik 
vyhlásil verejnú výzvu na predloženie ponúk na účely uzatvorenia zmlúv o poskytovaní 
externého poradenstva pre prevádzkovú podporu (riadenie programov, financií 
a auditu, právne služby). Od tejto podpory sa očakáva, že poskytne stabilnejšie pracovné 
zdroje. Optimálnejším 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 
Inovatívne zdravotníctvo (IHI) 

Úvod 

3.4.1. V decembri 2007 bol v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum 
(7. RP) na obdobie desiatich rokov zriadený spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné 
lieky (IIL 1) so sídlom v Bruseli60. V máji 2014 Rada predĺžila dobu fungovania 
spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 do 31. decembra 202461 (IIL 2). 
V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt62, ktorým sa v rámci programu 
Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo (IHI), 
ktorý nahrádza IIL 2, a to na obdobie do 31. decembra 2031. 

3.4.2. Spoločný podnik IHI je verejno-súkromným partnerstvom v oblasti výskumu 
a inovácií v zdravotníctve. Cieľom IHI je pomôcť vytvoriť celoeurópsky výskumný 
a inovačný ekosystém v sektore zdravia, ktorý uľahčí transformáciu vedeckých 
poznatkov do konkrétnych inovácií. Tieto inovácie by mali zahŕňať prevenciu, 
diagnostiku, liečbu a zvládanie chorôb. Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ zastúpená 
Komisiou, združenie COCIR Advancing Healthcare, Európska federácia farmaceutického 
priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) vrátane združení Vaccines Europe 
(EFPIA), EuropaBio a MedTech Europe. 

                                                        
60 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik 

pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky. 

61 Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 
pre iniciatívu pre inovačné lieky 2. 

62 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0073&qid=1656604179627&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=SK
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3.4.3. V tabuľke 3.4.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.4.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.4.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 207,1 233,8

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 9,1 260,5

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 210,4 241,6

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 11,0 276,5

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 50 53

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

Stanovisko 
3.4.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku IHI, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov63 a výkazov o plnení rozpočtu64, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.4.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku IHI za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu spoločného podniku IHI k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho operácií, 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. 

                                                        
63 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

64 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.4.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.4.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami65. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik IHI (ani jeho predchodca IIL 2) tieto príspevky zatiaľ 
nezaplatil. 

                                                        
65 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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3.4.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ66. Za spoločný podnik IHI predstavuje tento percentuálny podiel 2,5 %, teda 
približne 19 693 EUR ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa 
vypočítava platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok 
zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné 
ustanovenia služobného poriadku67. V jednotnom základnom akte68 sa však stanovuje, 
že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ a ostatní 
členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa vo výške 
približne 393 856 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto rôznych 
právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku zamestnávateľa 
poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady s rôznym finančným 
vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie 7. RP  

3.4.13. V tabuľke 3.4.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na 7. RP do konca roka 2021. 

                                                        
66 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

67 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

68 Článok 13 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) č. 557/2014, a článok 28 nariadenia Rady 
(EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
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Tabuľka 3.4.2 – Príspevky členov na 7. RP (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.4.14. Pokiaľ ide o prevádzkové povinnosti spoločného podniku, na konci roka 
2021 spoločný podnik prijal v plnom rozsahu záväzky vo výške 966 mil. EUR 
z maximálneho príspevku EÚ na podpísané dohody o grante v rámci 7. RP. Z toho 
približne 84,3 mil. EUR (teda 8,7 %) sa má vyplatiť v nasledujúcich rokoch. Súkromní 
členovia poskytli nepeňažné príspevky na rovnakej úrovni. Miera plnenia rozpočtu 
spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý bol k dispozícii na projekty 7. RP, bola 
80 %. Spoločný podnik nemal na rok 2021 takmer žiadne rozpočtové prostriedky 
na operačné záväzky, pretože svoju poslednú výzvu na predkladanie návrhov dokončil 
do konca roka 2014. 

Plnenie programu Horizont 2020  

3.4.15. V tabuľke 3.4.3 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.4.3 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.4.16. Na získanie úplného obrazu o výsledkoch spoločného podniku je potrebné 
zohľadniť aj súčasný rozsah prevádzkových povinností jeho členov. Na konci roka 2021 
spoločný podnik prijal záväzky vo výške 1 452,1 mil. EUR, teda 91 % z maximálneho 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 1 000,0 – 1 000,0 938,4 0,0 0,0 – 938,4
Súkromní členovia 1 000,0 – 1 000,0 21,9 766,7 38,0 – 826,6
Spolu 2 000,0 – 2 000,0 960,3 766,7 38,0 – 1 765,0

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidovan
é nepeňažné 

príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 1 638,0 – 1 638,0 838,0 0,0 0,0 – 838,0
EFPIA a pridružení 
partneri 1 638,0 – 1 638,0 31,9 606,3 251,0 – 889,2

Spolu 3 276,0 – 3 276,0 869,9 606,3 251,0 – 1 727,2

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)
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príspevku EÚ vo výške 1 595,4 mil. EUR na podpísané dohody o grante v rámci 
programu Horizont 2020. Príčinou tejto situácie bola najmä skutočnosť, že výzva 
na predkladanie návrhov z roku 2019 nemohla pokryť všetky plánované témy 
a rozpočet EÚ bol zodpovedajúcim spôsobom znížený rozhodnutím správnej rady. 
Z tejto viazanej sumy sa má približne 616,8 mil. EUR (teda 42,5 %) vyplatiť 
v nasledujúcich rokoch. Na druhej strane súkromní členovia sa právne zaviazali 
poskytnúť nepeňažné príspevky v hodnote 1 520,7 mil. EUR. 

3.4.17. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 97 %. Spoločný podnik nemal 
na rok 2021 takmer žiadne rozpočtové prostriedky na operačné záväzky, pretože svoju 
poslednú výzvu na predkladanie návrhov dokončil do konca roka 2020. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.4.18. Ex post audity priebežných a záverečných platieb v rámci 7. RP vykonáva 
spoločný podnik, zatiaľ čo za ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 
zodpovedá útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post 
auditov, ktoré boli k dispozícii na konci roka 2021, vykázal spoločný podnik v prípade 
projektov v rámci 7. RP reprezentatívnu chybovosť vo výške 1,9 % a zvyškovú 
chybovosť vo výške 0,8 %69, a v prípade projektov programu Horizont 2020 (zúčtovanie 
a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 0,97 % a zvyškovú chybovosť vo výške 
0,6 %70. 

3.4.19. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov71. V jednom prípade sme našli a vyčíslili 
systémovú chybu súvisiacu s osobnými nákladmi, ktorá vyplývala z toho, že boli 
uplatnené nesprávne hodinové sadzby, ktoré neboli založené na úplnom rozpočtovom 

                                                        
69 Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku IHI za rok 2021, 

kapitola 2.7.2. 

70 Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku IHI za rok 2021, 
kapitola 2.7.2. 

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

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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roku, a v ďalšom prípade chybu vyplývajúcu z toho, že deklarované vybavenie 
a cestovné náklady neboli doložené primeranými podpornými dokumentmi. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.4.20. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
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) 

2020 

Administratívny rozpočet spoločného podniku sa spravuje ako oddelený rozpočet (to 
znamená, že výška rozpočtu na záväzky sa líši od výšky rozpočtu na platby) 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 %. 

Dokončené 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.4.11 Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo je odhodlaný vyriešiť 
túto situáciu v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie. 

Budeme sa riadiť usmerneniami Komisie (v znení najnovšej verzie z 20. júna 2022) 
a spracujeme platbu hneď po doručení oznámenia o dlhu. 

3.4.12 Pokiaľ ide o platbu zamestnávateľskej časti dôchodkového príspevku, spoločný 
podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo dodržiava usmernenia Komisie, ktoré 
vypracovalo GR pre rozpočet. 
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3.5. Spoločný podnik pre čistý vodík 
(Čistý vodík) 

Úvod 

3.5.1. V máji 2008 bol v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum (7. RP) 
na obdobie do 31. decembra 2017 zriadený spoločný podnik pre vykonávanie 
spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti palivových článkov a vodíka (FCH) so sídlom 
v Bruseli72. V máji 2014 Rada prijala nové zakladajúce nariadenie, ktorým predĺžila 
dobu fungovania spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 
do 31. decembra 202473 (FCH2). V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt, 
ktorým sa v rámci programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik pre čistý vodík 
(Čistý vodík), ktorý nahrádza spoločný podnik FCH 2, a to na obdobie 
do 31. decembra 203174. 

3.5.2. Spoločný podnik pre čistý vodík je verejno-súkromným partnerstvom 
v oblasti výskumu vodíkovej technológie a technológie palivových článkov. Jeho 
zakladajúcimi členmi sú EÚ zastúpená Komisiou, priemyselné zoskupenie (Hydrogen 
Europe) a výskumné zoskupenie (Hydrogen Europe Research). 

                                                        
72 Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik 

pre palivové články a vodík. 

73 Nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 
pre palivové články a vodík 2. 

74 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=SK
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3.5.3. V tabuľke 3.5.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.5.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.5.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 50,0 85,4

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 5,3 86,3

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 56,2 103,8

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 15,8 104,2

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 27 29

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

Stanovisko 
3.5.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku pre čistý vodík, ktorá pozostáva 
z finančných výkazov75 a výkazov o plnení rozpočtu76, za rozpočtový rok 
končiaci sa 31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.5.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku pre čistý 
vodík za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých 
významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku pre čistý vodík 
k 31. decembru 2021, ako aj výsledky jeho operácií, 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. 

                                                        
75 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

76 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.5.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.5.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami77. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik pre čistý vodík (ani jeho predchodca FCH 2) tieto 
príspevky zatiaľ nezaplatil. 

                                                        
77 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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3.5.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ78. Za spoločný podnik pre čistý vodík predstavuje tento percentuálny podiel 2,9 %, 
teda približne 12 971 EUR ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej 
sa vypočítava platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako 
príspevok zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len 
príslušné ustanovenia služobného poriadku79. V jednotnom základnom akte80 sa však 
stanovuje, že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ 
a ostatní členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa 
vo výške približne 223 642 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto 
rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku 
zamestnávateľa poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady 
s rôznym finančným vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu 7. RP 

3.5.13. V tabuľke 3.5.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na 7. RP do konca roka 2021. 

                                                        
78 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

79 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

80 Článok 15 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) č. 559/2014, a článok 28 nariadenia Rady 
(EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
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Tabuľka 3.5.2 – Príspevky členov na 7. RP (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.5.14. Na konci roka 2021 spoločný podnik prijal záväzky vo výške 425,5 mil. 
EUR, teda 95 % z maximálneho príspevku EÚ vo výške 450 mil. EUR na podpísané 
dohody o grante v rámci 7. RP. Z toho približne 3,0 mil. EUR (teda 0,7 %) sa má vyplatiť 
v nasledujúcich rokoch. Súkromní partneri poskytli nepeňažné príspevky na rovnakej 
úrovni. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý bol 
k dispozícii na projekty 7. RP, bola 97,8 %. Spoločný podnik nemal na rok 2021 takmer 
žiadne rozpočtové prostriedky na operačné záväzky, pretože svoju poslednú výzvu 
na predkladanie návrhov dokončil do konca roka 2014. 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.5.15. V tabuľke 3.5.3 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.5.3 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.5.16. Nízka miera nepeňažných príspevkov členov zastupujúcich súkromný 
sektor na prevádzkové činnosti vo výške 38,6 mil. EUR je spôsobená tým, že spoločný 
podnik príspevky osvedčuje v rámci programu Horizont 2020 v neskoršej fáze, keď sa 
uhradí záverečná platba na projekty a vydáva osvedčenie o finančnom výkaze. 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 470,0 – 470,0 407,4 19,1 0,0 – 426,5
Súkromní členovia 470,0 – 470,0 17,9 443,9 4,2 – 466,0
Spolu 940,0 – 940,0 425,3 463,0 4,2 – 892,5

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia                  

a právnych rozhodnutí)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Súkromní členovia 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
Spolu 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia                  

a právnych rozhodnutí)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)
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3.5.17. Na získanie úplného obrazu o výsledkoch spoločného podniku je potrebné 
zohľadniť aj súčasný rozsah prevádzkových povinností jeho členov. Na konci roka 2021 
spoločný podnik prijal v plnom rozsahu záväzky vo výške 646 mil. EUR z maximálneho 
príspevku EÚ na podpísané dohody o grante a zmluvy v rámci programu Horizont 2020. 
Z toho približne 112,6 mil. EUR (teda 17,8 %) sa má vyplatiť v nasledujúcich rokoch. Na 
druhej strane súkromní členovia sa právne zaviazali poskytnúť nepeňažné príspevky 
v hodnote 158,3 mil. EUR. 

3.5.18. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na záväzky na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 98 % a miera plnenia 
rozpočtu na platby 87,8 %.  

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.5.19. Ex post audity priebežných a záverečných platieb u prijímateľov v rámci 
7. RP vykonáva spoločný podnik, zatiaľ čo za ex post audity platieb v rámci programu 
Horizont 2020 zodpovedá útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe 
výsledkov ex post auditov, ktoré boli k dispozícii na konci roka 2021, vykázal spoločný 
podnik v prípade projektov v rámci 7. RP reprezentatívnu chybovosť vo výške 2,0 % 
a zvyškovú chybovosť vo výške 1,0 %81, a v prípade projektov programu Horizont 2020 
(zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 2,16 % a zvyškovú 
chybovosť vo výške 1,3 %82.  

3.5.20. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov83. V jednom prípade sme zistili a vyčíslili chybu 
vyplývajúcu z nadhodnotenia deklarovaných osobných nákladov v dôsledku 
administratívnej chyby a v inom prípade sme odhalili systémový nevyčísliteľný 
nedostatok v kontrole, ktorý súvisel s tým, že prijímateľ nemal postup na validovanie 
vykázaných odpracovaných hodín na projekte. 

                                                        
81 Výročná správa o činnosti spoločného podniku pre čistý vodík za rok 2021, kapitola 4.3. 

82 Výročná správa o činnosti spoločného podniku pre čistý vodík za rok 2021, kapitola 4.3. 

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

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.5.21. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
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) 

2020 

Administratívny rozpočet spoločného podniku sa spravuje ako oddelený rozpočet (to 
znamená, že výška rozpočtu na záväzky sa líši od výšky rozpočtu na platby) 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 a komunikáciu v hlave 2 predstavujú približne 3 % 
celkového dostupného rozpočtu spoločného podniku na platby), ktorý na konci roka 2020 
predstavoval 56 %. 

Dokončené 

2020 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 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

súlad s revidovanou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II)84. 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 maximálnej odhadovanej 
hodnote zákazky stanovenej v súťažných podkladoch. 
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. 

2020 

Spoločný podnik využíval pre funkciu „riadenia poznatkov o službách“ približne dva a pol 
roka dočasných zamestnancov. 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 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. 

Dokončené 

                                                        
84 Smernica (EÚ) 2018/2001 (prepracované znenie) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Odpoveď spoločného podniku 
3.5.11 Spoločné podniky kolektívne požiadali Komisiu o objasnenie a pokyny v súvislosti 
so zistením Európskeho dvora audítorov. Sme otvorení a ochotní vyriešiť túto vec podľa 
pokynov útvarov Komisie.  

3.5.12 Pokiaľ ide o platbu časti dôchodkového príspevku zamestnávateľa, spoločný 
podnik pre čistý vodík sa bude riadiť pokynmi útvarov Komisie. Treba však 
poznamenať, že spoločné podniky už zostavili svoj viacročný rozpočet na základe 
celkových príjmov pre administratívne výdavky, ako sa stanovuje v jednotnom 
základnom akte. Keďže tieto príjmy sú v Jednotnom základnom akte stanovené 
na maximálnej úrovni a nemôžu sa prekročiť, konečné rozhodnutie o sume, ktorá sa 
má poskytnúť v súvislosti s príspevkom do systému dôchodkového zabezpečenia, môže 
mať veľmi významný vplyv na schopnosť spoločného podniku vykonávať svoje 
plánované činnosti a na súvisiace výdavky. 



100 

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (KDT) 

 

3.6. Spoločný podnik pre kľúčové 
digitálne technológie (KDT) 

Úvod 

3.6.1. V máji 2014 bol v rámci programu Horizont 2020 na obdobie 
do 31. decembra 2024 zriadený spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy 
pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) so sídlom v Bruseli85. Spoločný podnik ECSEL 
nahradil spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS, ktoré ukončili svoju činnosť 
26. júna 2014. V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt, ktorým sa v rámci 
programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie 
(KDT), ktorý nahrádza spoločný podnik ECSEL, a to na obdobie do 31. decembra 
203186. 

3.6.2. Spoločný podnik KDT je verejno-súkromným partnerstvom, ktoré riadi 
program v oblasti výskumu a inovácií zameraný na posilnenie strategickej autonómie 
EÚ v sektore elektronických komponentov a systémov. Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ 
zastúpená Komisiou, zúčastnené štáty a tri priemyselné združenia: Európska 
technologická platforma na integráciu inteligentných systémov (EPoSS), združenie 
subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS) a priemyselné 
združenie Inside, ktoré zastupujú zainteresované strany v oblastiach mikro- 
a nanoelektroniky, inteligentných integrovaných systémov a vstavaných/kyberneticko-
fyzických systémov. 

                                                        
85 Nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 

ECSEL. 

86 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=SK
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3.6.3. V tabuľke 3.6.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.6.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.6.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 155,8 137,4

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 212,4 209,0

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 199,3 215,8

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 214,0 218,3

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 29 29

(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.



102 

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (KDT) 

 

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

Stanovisko 
3.6.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku KDT, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov87 a výkazov o plnení rozpočtu88, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.6.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku KDT za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu spoločného podniku KDT k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho operácií, 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. 

                                                        
87 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

88 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.6.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.6.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami89. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik KDT (ani jeho predchodca spoločný podnik ECSEL) tieto 
príspevky zatiaľ nezaplatil. 

                                                        
89 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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3.6.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ90, pričom peňažné príspevky zúčastnených štátov, ktoré neprechádzajú rozpočtom 
EÚ, sa tiež považujú za príjmy, ktoré nepochádzajú od EÚ. Za spoločný podnik KDT 
predstavuje tento percentuálny podiel 50,1 %, teda približne 243 904 EUR ročne 
(na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa vypočítava platba, ktorou 
spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok zamestnávateľa na základe 
príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné ustanovenia služobného 
poriadku91. V jednotnom základnom akte92 sa však stanovuje, že administratívne 
náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ a ostatní členovia, čo by 
pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa vo výške približne 
243 417 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto rôznych právnych 
ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku zamestnávateľa 
poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady s rôznym finančným 
vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu 7. RP 

3.6.13. 26. júna 2014 spoločný podnik nahradil spoločné podniky ENIAC 
a ARTEMIS a prevzal vykonávanie ich činností 7. RP. 

3.6.14. Na konci roka 2021 spoločný podnik ukončil všetky prebiehajúce projekty 
7. RP. Na základe celkových nákladov na podpísané činnosti 7. RP a skutočných platieb 
                                                        
90 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

91 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

92 Článok 28 nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
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uhradených spoločným podnikom (a jeho predchodcami ENIAC, ARTEMIS a ECSEL) 
na spolufinancovanie týchto činností sa konečné príspevky členov odhadujú takto: EÚ: 
564,3 mil. EUR, zúčastnené štáty: 812,5 mil. EUR, a nepeňažné príspevky súkromných 
členov: 2 202,4 mil. EUR. 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.6.15. V tabuľke 3.6.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.6.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.6.16. Na získanie úplného obrazu o výsledkoch spoločného podniku je potrebné 
zohľadniť aj súčasný rozsah prevádzkových povinností jeho členov. Na konci roka 2021 
spoločný podnik prijal v plnom rozsahu záväzky vo výške 1 170 mil. EUR z maximálneho 
príspevku EÚ na podpísané dohody o grante v rámci programu Horizont 2020. Z toho 
približne 190,3 mil. EUR (teda 16,6 %) sa má vyplatiť v nasledujúcich rokoch. 

3.6.17. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 85 %. Spoločný podnik nemal 
na rok 2021 takmer žiadne rozpočtové prostriedky na operačné záväzky, pretože svoju 
poslednú výzvu na predkladanie návrhov dokončil do konca roka 2020. 

3.6.18. Odhaduje sa, že na konci roka 2021 potenciálne konečné nepeňažné 
príspevky súkromných členov na prevádzkové činnosti programu Horizont 2020 
dosiahli 1 594,2 mil. EUR. Treba uviesť, že skutočnú výšku nepeňažných príspevkov 
súkromných členov môže spoločný podnik vypočítať a validovať až vtedy, keď spoločný 
podnik i zúčastnené štáty uhradia všetky platby a sú predložené všetky osvedčenia 
o ukončení projektu a súvisiace informácie. V tejto súvislosti a vzhľadom na to, 
že na konci roka 2021 bol dokončený len obmedzený počet projektov Horizont 2020, 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR CNECT) 1 185,0 – 1 185,0 1 058,1 – – – 1 058,1
Súkromní členovia 1 657,5 – 1 657,5 22,2 300,6 968,2 – 1 291,0
Zúčastnené štáty (2) 1 170,0 – 1 170,0 450,2 – – – 450,2
Spolu 4 012,5 – 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 – 2 799,3

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

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)
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predstavovali potvrdené nepeňažné príspevky členov zastupujúcich priemysel 
300,6 mil. EUR. Na konci roka 2021 bol kumulatívny odhadovaný objem (zatiaľ 
nevalidovaných) nepeňažných príspevkov súkromných členov vo výške 968,2 mil. EUR, 
vypočítaný na základe metodiky pro rata temporis prijatej správnou radou spoločného 
podniku. 

3.6.19. Ku koncu roka 2021 zúčastnené štáty prijali zmluvné záväzky vo výške 
1 106,2 mil. EUR93 a vykázali celkové finančné príspevky vo výške 450,2 mil. EUR, ktoré 
zaplatili priamo vnútroštátnym prijímateľom v rámci projektov programu Horizont 
2020, ktoré podporili. Rozdiel medzi finančným príspevkom zúčastnených štátov 
a finančným príspevkom EÚ na konci roka 2021 vo výške 1 058,1 mil. EUR je spôsobený 
tým, že väčšina zúčastnených štátov zaúčtováva a vykazuje svoje náklady spoločnému 
podniku až po dokončení projektov programu Horizont 2020, ktoré podporovali. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

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 do spoločného podniku ECSEL. V rámci týchto dohôd sa stratégie 
spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC pre ex post audity vo veľkej miere spoliehali 
na to, že žiadosti o preplatenie nákladov vzniknutých v rámci projektov budú 
predmetom auditu zo strany vnútroštátnych finančných orgánov94. Značné rozdiely 
v metodikách a postupoch, ktoré používajú vnútroštátne finančné orgány, spoločnému 
podniku ECSEL neumožňovali vypočítať jedinú spoľahlivú váženú chybovosť 
ani zvyškovú chybovosť v platbách v rámci 7. RP. Keďže celkové platby spoločného 
podniku v roku 2021 na ukončenie zostávajúcich projektov 7. RP predstavovali len 
0,6 mil. EUR, teda 0,4 % celkových prevádzkových platieb, v roku 2021 nepredstavovali 
riziko výskytu významných chýb. 

3.6.21. Ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 vykonáva útvar GR 
RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov svojich auditov na konci roka 

                                                        
93 Táto suma sa odhaduje na základe rozhodnutí rady verejných orgánov spoločného podniku 

o financovaní v súvislosti s výzvami na predkladanie návrhov z rokov 2014 až 2020. 

94 V súlade so stratégiami pre ex post audity, ktoré prijali spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC, 
musí spoločný podnik aspoň raz za rok posúdiť, či informácie získané od členských štátov 
poskytujú primerané uistenie o zákonnosti a správnosti vykonaných transakcií. 
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2021 vykázal spoločný podnik v prípade programu Horizont 2020 reprezentatívnu 
chybovosť 2,2 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,2 %95. 

3.6.22. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov96. V dvoch prípadoch sme zistili a vyčíslili chyby 
vyplývajúce z nadhodnotenia deklarovaných osobných nákladov. 

Nový centralizovaný systém riadenia finančných príspevkov 
zúčastnených štátov 

3.6.23. Spoločný podnik je na základe rámcového nariadenia o programe Horizont 
Európa a jednotného základného aktu povinný zaviesť nový centralizovaný riadiaci 
proces na správu finančných príspevkov zúčastnených štátov, tzv. systém centrálneho 
riadenia finančných príspevkov (CMFC). 

3.6.24. V rámci tohto plánované systému CMFC sa môže každý zúčastnený štát 
rozhodnúť uhradiť spoločnému podniku príslušné finančné príspevky na projektovej 
úrovni za prijímateľov so sídlom v jeho štáte. Počas tohto procesu má každý 
zúčastnený štát v súlade s finančnými pravidlami a pravidlami hospodárskej súťaže 
v EÚ zároveň právo veta vo všetkých otázkach týkajúcich sa použitia jeho vlastných 
vnútroštátnych finančných príspevkov do spoločného podniku za žiadateľov so sídlom 
v danom štáte. To zúčastneným štátom umožňuje na základe národných strategických 
priorít rozhodnúť, či podporia vnútroštátneho prijímateľa v rámci vybraného 
a schváleného projektu v oblasti výskumu a inovácií. 

3.6.25. Na druhej strane bude musieť spoločný podnik vykonávať platby 
spolufinancovania za všetky zúčastnené štáty, ktoré sa rozhodnú zveriť spoločnému 
podniku svoje finančné príspevky. Takisto bude musieť riadiť a monitorovať dva 
alternatívne procesy podpory administratívnych dohôd so zúčastnenými štátmi. 
Vnútroštátne finančné orgány každého zúčastneného štátu musia so spoločným 
podnikom podpísať administratívnu dohodu, ktorou spoločnému podniku buď zveruje 
vyplácanie vnútroštátnych príspevkov alebo koordinuje dohody o vnútroštátnom 

                                                        
95 Výročná správa o činnosti spoločného podniku KDT za rok 2021, kapitola 8.2.3. 

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

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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prevode finančných prostriedkov v súvislosti s platbami pre prijímateľov a vykazovaním 
príspevkov. 

3.6.26. Upozorňujeme, že Komisia neposúdila potrebu dodatočných zdrojov 
pre spoločný podnik na zavedenie plánovaného systému CMFC, ani táto potreba 
nebola zahrnutá do počiatočných odhadov ľudských zdrojov spoločného podniku 
na vykonávanie programu Horizont Európa. Takýto príklad nedostatočného plánovania 
pri zavádzaní systému CMFC môže spolu so situáciou v oblasti ľudských zdrojov 
a chýbajúcimi IT nástrojmi a podporou negatívne ovplyvniť vykonávanie programov 
spoločného podniku a zabezpečenie príspevkov ostatných členov. Ak sa systém CMFC 
musí vykonávať manuálne, bude to z hľadiska ľudských zdrojov náročné. 

Pripomienka k iným otázkam 

Situácia v oblasti ľudských zdrojov v spoločnom podniku 

3.6.27. Na základe návrhu Komisie, ktorým sa mení jednotný základný akt97, sa 
spoločný podnik KDT v budúcnosti pretransformuje na spoločný podnik pre čipy 
s novou pôsobnosťou, ktorá bude súvisieť s vykonávaním iniciatívy Čipy pre Európu 
v rámci nového VFR na obdobie 2021 – 2027. V tejto súvislosti bude spoločný podnik 
podporovať vývoj inovačných polovodičových technológií novej generácie, ktoré by 
mali posilniť kapacity EÚ na výrobu čipov. Podľa tohto návrhu spoločný podnik 
zrealizuje v rámci nového VFR na obdobie 2021 – 2027 projekty v približnej hodnote 
10,9 mld. EUR a mal by prijať ďalších 19 zamestnancov, aby sa do roku 2025 dosiahol 
plánovaný počet 50 stálych zamestnancov. Keďže spoločný podnik mal na konci roka 
2021 len 29 zamestnancov (13 dočasných a 16 zmluvných zamestnancov), môže okrem 
nových administratívnych a operačných procesov, ktoré ešte treba zaviesť, čeliť 
pri najímaní nových zamestnancov značným problémom v oblasti ľudských zdrojov. 

                                                        
97 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2085, ktorým sa zriaďujú 

spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa, pokiaľ ide o spoločný podnik pre čipy, 
COM(2022) 47 final z 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=SK
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.6.28. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
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) 

2020 

Ani v predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok 2020, ani v jeho správe 
o rozpočtovom a finančnom riadení za rok 2020 sa neuvádzajú odhady: 
— finančných príspevkov zúčastnených štátov na projekty 7. RP spoločných podnikov 

ARTEMIS a ENIAC, 
— nepeňažných príspevkov organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú zapojené 

do projektov 7. RP spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC. 

Dokončené 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.6.11 a 3.6.12 Spoločný podnik KDT je ochotný túto záležitosť vyriešiť a uviesť 
do súladu so všetkými zodpovedajúcimi právnymi predpismi, a to v spolupráci 
s príslušnými útvarmi Komisie. Na základe spoločnej žiadosti predloženej útvarom 
Komisie všetkými spoločnými podnikmi Komisia v júni 2022 vydala pokyn na výpočet 
príspevkov spoločných podnikov ako zamestnávateľov do systému dôchodkového 
zabezpečenia. Spoločný podnik KDT momentálne preskúmava návrh a výpočet 
predložený Komisiou na základe vydaného pokynu. Zároveň prebiehajú diskusie 
s členmi, pokiaľ ide o príspevky zúčastnených štátov, pretože tieto príspevky sa 
vyplácajú priamo príjemcom a nie spoločnému podniku a netýkajú sa 
administratívnych nákladov. Správna rada by mala byť včas informovaná. 

3.6.26 Spoločný podnik KDT nemá žiadne ďalšie ľudské zdroje na správu systému 
centrálneho finančného riadenia (čo je nová komplexná úloha), pričom spoločný 
podnik na uvedené riziko neprimeraných zdrojov priebežne poukazuje v rámci 
každoročného hodnotenia rizík. Spoločný podnik požiadal o zvýšenie zdrojov. Spoločný 
podnik momentálne zavádza vnútorné postupy na zabezpečenie riadneho fungovania 
systému centrálneho finančného riadenia a posudzuje prideľovanie potrebných 
zdrojov. Zavedenie systému centrálneho finančného riadenia sa môže začať najskôr 
pri vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov projektov na rok 2023. 

3.6.27 Spoločný podnik uznáva, že nábor ďalších 19 zamestnancov do roku 2025 je 
výzvou, ktorá sa bude riešiť súbežne s novými administratívnymi a prevádzkovými 
procesmi, ktoré je potrebné vypracovať. Je dôležité objasniť načasovanie, pretože 
v rámci uvedeného procesu došlo k oneskoreniam a prijatie aktu o čipoch je 
momentálne naplánované na druhú polovicu roku 2023. Vzhľadom na tento časový 
harmonogram bude prijímanie prvých zamestnancov prebiehať až od konca roku 2023. 
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3.7. Spoločný podnik pre európske 
obehové hospodárstvo využívajúce 
biologické materiály (CBE) 

Úvod 

3.7.1. V máji 2014 bol v rámci programu Horizont 2020 na obdobie 
do 31. decembra 2024 zriadený spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce 
biologické materiály (BBI) so sídlom v Bruseli98. V novembri 2021 Rada prijala jednotný 
základný akt, ktorým sa v rámci programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik 
pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (CBE), ktorý 
nahrádza spoločný podnik BBI, a to na obdobie do 31. decembra 203199. 

3.7.2. Spoločný podnik CBE 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. 

                                                        
98 Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku 

pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály. 

99 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

https://www.bbi.europa.eu/
https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=SK
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Tabuľka 3.7.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.7.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 127,1 191,2

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 4,6 72,2

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 174,8 196,6

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 5,3 111,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 22 23

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

Stanovisko 
3.7.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku CBE, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov100 a výkazov o plnení rozpočtu101, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.7.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku CBE za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu spoločného podniku CBE k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho operácií, 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. 

                                                        
100 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

101 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.7.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.7.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami102. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik CBE (ani jeho predchodca BBI) tieto príspevky zatiaľ 
nezaplatil. 

                                                        
102 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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3.7.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ103. Za spoločný podnik CBE predstavuje tento percentuálny podiel 2,3 %, teda 
približne 8 085 EUR ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa 
vypočítava platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok 
zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné 
ustanovenia služobného poriadku104. V jednotnom základnom akte105 sa však 
stanovuje, že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ 
a ostatní členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa 
vo výške približne 175 756 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto 
rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku 
zamestnávateľa poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady 
s rôznym finančným vplyvom. 

                                                        
103 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

104 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

105 Článok 12 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) č. 560/2014, a článok 28 nariadenia Rady 
(EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
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Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.7.13. V tabuľke 3.7.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.7.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.7.14. Pokiaľ ide o prevádzkové povinnosti spoločného podniku, na konci roka 
2021 spoločný podnik prijal takmer v plnom rozsahu záväzky vo výške 815,8 mil. EUR 
z maximálneho príspevku EÚ na podpísané dohody o grante v rámci programu 
Horizont 2020. Z toho približne 159,6 mil. EUR (teda 19,6 %) sa má vyplatiť 
v nasledujúcich rokoch. Na druhej strane súkromní členovia sa právne zaviazali 
poskytnúť nepeňažné a peňažné príspevky v hodnote 266,5 mil. EUR, teda 56 % 
orientačnej cieľovej sumy zo 475,3 mil. EUR stanovených v prijatých plánoch práce 
spoločného podniku. Keďže na konci roka 2020 boli uzavreté všetky výzvy v rámci 
programu Horizont 2020, spoločný podnik tento orientačný cieľ stanovený 
pre súkromných členov do konca programového obdobia nedosiahne. 

3.7.15. Miera plnenia rozpočtu spoločného podniku na platby na rok 2021, ktorý 
bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020, bola 71 %. Hlavným vysvetlením 
je pozastavenie a/alebo predĺženie nedávnych projektov programu Horizont 2020, 
ktoré bolo potrebné z dôvodu pandémie COVID-19, ako aj neočakávané ukončenie 
veľkého projektu programu Horizont 2020 po tom, ako hlavný prijímateľ v roku 2021 
zbankrotoval. Spoločný podnik nemal na rok 2021 žiadne rozpočtové prostriedky 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku (1)

Ďalšie 
činnosti (2) Zníženia Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR RTD) 975,0 – -140,0 835,0 728,2 – – – 728,2
Súkromní partneri 
(nepeňažné príspevky   
a peňažné príspevky na 
administratívne 
náklady)

462,1 2 225,4 – 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Súkromní partneri 
(peňažné príspevky na 
prevádzkové náklady)

182,5 – -140,0 42,5 3,3 – – – 3,3

Spolu 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia a právnych 

rozhodnutí)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

2) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA. Ich minimálny cieľ vo výške 1 755 mil. EUR bol zvýšený na 2 225,4 mil. EUR pre súkromných členov, aby sa dosiahol 
celkový minimálny povinný príspevok vo výške 2 730 mil. EUR.

1) Ciele pre IKOP a príspevky na administratívne náklady dohodnuté v ročných pracovných plánoch spoločného podniku.
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na operačné záväzky, pretože svoju poslednú výzvu na predkladanie návrhov dokončil 
do konca roka 2020. 

3.7.16. Na konci roka 2021 členovia zastupujúci priemysel vykázali celkové 
nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti vo výške 1 646,5 mil. EUR, teda 74 % z cieľovej 
sumy 2 225,4 mil. EUR. V prípade sumy vo výške 715,6 mil. EUR, teda 43 % 
z vykázaného objemu, však proces osvedčovania nebol dokončený. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa do cieľová suma do konca programu dosiahla, správna rada 
spoločného podniku schválila vo februári 2022 ďalšie investície členov zastupujúcich 
priemysel vo výške 658 mil. EUR na činnosti v roku 2022, ktoré úzko súvisia 
so strategickými cieľmi spoločného podniku. Tento záväzok súkromných členov môže 
zmierniť riziko, že spoločný podnik do konca programu Horizont 2020 nedosiahne cieľ 
pre nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti.  

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.7.17. Za ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá 
útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré 
boli k dispozícii do konca roka 2021, vykázal spoločný podnik v prípade projektov 
programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 
vo výške 1,9 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,2 %106. 

3.7.18. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov107. V jednom prípade sme zistili a vyčíslili chybu 
týkajúcu sa priamych osobných nákladov deklarovaných za osobu, ktorá nebola 
zamestnaná u prijímateľa ani nebola priamo zmluvne najatá na projekt. 

                                                        
106 Výročná správa o činnosti spoločného podniku CBE za rok 2021, kapitola 4.3. 

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

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.7.19. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.



120 

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (CBE) 

 

Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2019 
Celkový objem nepeňažných príspevkov na ďalšie činnosti vo výške 916 mil. EUR na konci roka 
2019 zahŕňal nepeňažné príspevky vo výške približne 216 mil. EUR vykázané za rok 2019, 
no proces ich osvedčenia nebol v dôsledku pandémie COVID19 dokončený. 

Dokončené 

2020 

Podľa zakladajúceho nariadenia spoločného podniku by mali členovia zastupujúci priemysel 
prispieť na prevádzkové náklady spoločného podniku peňažným príspevkom v minimálnej 
výške 182,5 mil. EUR. Keďže v roku 2020 členovia zastupujúci priemysel neuhradili žiadne 
ďalšie príspevky na pokrytie prevádzkových nákladov spoločného podniku, peňažné príspevky 
zostali na rovnako nízkej úrovni 3,25 mil. EUR, rovnako ako na konci 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 pre spoločný podnik o 140 mil. EUR. Toto výrazné 
zníženie príspevkov členov ohrozuje plnenie agendy spoločného podniku v oblasti výskumu 
a inovácií v rámci programu Horizont 2020. 

Nevzťahuje sa 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Do konca roka 2020 dosiahli celkové nepeňažné príspevky členov zastupujúcich priemysel 
na ďalšie činnosti 53 % minimálnej sumy 1 755 mil. EUR stanovenej v zakladajúcom nariadení 
spoločného podniku. Na konci roka 2020 navyše členovia zastupujúci priemysel vykázali 
zo 433 mil. EUR pridelených na záväzky po tom, ako boli vyhlásené všetky výzvy v rámci 
programu Horizont 2020, zaplatenie nepeňažných príspevkov na prevádzkové činnosti vo výške 
95,7 mil. EUR. 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 zakladajúcom nariadení a schválených ročných 
pracovných plánoch. 

Prebieha 

2020 

Koncepcia výzvy spoločného podniku na predkladanie návrhov na rok 2020 nezabezpečovala 
úplné pokrytie všetkých štyroch strategických demonštračných tém tak, aby boli v súlade 
s výskumným programom spoločného podniku v pracovnom pláne. Oprávnené návrhy 
na jednu z demonštračných tém, ktoré získali vysoké hodnotenie, museli byť zamietnuté 
v prospech inej demonštračnej témy, ku ktorej bolo na spolufinancovanie prijatých niekoľko 
návrhov. 

Nevzťahuje sa 



122 

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály 
(CBE) 

 

Odpoveď spoločného podniku 
3.7.11 a 3.7.12 spoločný podnik CBE je otvorený a ochotný vyriešiť túto záležitosť 
v spolupráci s útvarmi Komisie. Spoločné podniky spoločne požiadali Komisiu 
o objasnenie a usmernenie v súvislosti so zistením Európskeho dvora audítorov. 

3.7.14 Výsledná nižšia úroveň viazaných nepeňažných príspevkov na prevádzkové 
činnosti v dohodách o grante v porovnaní s očakávanými úrovňami stanovenými 
v ročných pracovných programoch je spôsobená najmä skutočnosťou, že spoločný 
podnik CBE môže vykonávať len otvorené výzvy na predkladanie návrhov, čo časom 
viedlo k zvýšenému spolufinancovaniu príjemcov, ktorí nie sú súčasťou konzorcia 
pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) súkromných členov 
spoločného podniku CBE. Keďže úspešní príjemcovia nie sú povinní vstúpiť do konzorcia 
BIC, spoločný podnik CBE nemohol zohľadniť ich príspevky na dosiahnutie cieľa 
spoločného podniku v oblasti viazaných nepeňažných príspevkov na prevádzkové 
činnosti. 
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3.8. Spoločný podnik pre európske 
železnice (EU-Rail) 

Úvod 

3.8.1. V júni 2014 bol v rámci programu Horizont 2020 na obdobie 
do 31. decembra 2024 zriadený spoločný podnik Spoločný podnik Shift2Rail (S2R) 
so sídlom v Bruseli108. V novembri 2021 Rada prijala jednotný základný akt, ktorým sa 
v rámci programu Horizont Európa zriaďuje spoločný podnik pre európske železnice 
(EU-Rail), ktorý nahrádza spoločný podnik S2R, a to na obdobie do 31. decembra 
2031109. 

3.8.2. EU-Rail je verejno-súkromným partnerstvom v oblasti výskumu a inovácií 
v odvetví železničnej dopravy. Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ zastúpená Komisiou 
a priemyselní partneri z odvetvia železničnej dopravy (kľúčové zainteresované strany 
vrátane výrobcov železničných zariadení, železničných podnikov, správcov 
infraštruktúry a výskumných stredísk). 

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

Tabuľka 3.8.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

                                                        
108 Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 

Shift2Rail. 

109 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné 
podniky v rámci programu Horizont Európa. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 42,7 72,5

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 1,2 77,9

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 68,4 75,8

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 13,6 84,1

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 19 24

(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.

https://shift2rail.org/
https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=SK
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.8.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

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

Stanovisko 
3.8.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku EU-Rail, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov110 a výkazov o plnení rozpočtu111, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                        
110 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

111 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.8.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku EU-Rail 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku EU-Rail k 31. decembru 2021, ako 
aj výsledky jeho operácií, 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. 

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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.8.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 
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Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.8.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného podniku 
bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami112. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik EU-Rail (ani jeho predchodca S2R) tieto príspevky zatiaľ 
nezaplatil. 

3.8.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ113. Za spoločný podnik EU-Rail predstavuje tento percentuálny podiel 3,8 %, teda 
približne 10 445 EUR ročne (na základe údajov za rok 2021). Metóda, podľa ktorej sa 
vypočítava platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok 
zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné 
ustanovenia služobného poriadku114. V jednotnom základnom akte115 sa však 
stanovuje, že administratívne náklady by mali každoročne rovnakým dielom pokryť EÚ 
a ostatní členovia, čo by pre spoločný podnik znamenalo príspevok zamestnávateľa 

                                                        
112 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

113 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 
spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

114 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

115 Článok 15 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) č. 642/2014, a článok 28 nariadenia Rady 
(EÚ) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=SK
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vo výške približne 137 435 EUR (na základe údajov za rok 2021). Súbežnosť týchto 
rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku 
zamestnávateľa poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady 
s rôznym finančným vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 

3.8.13. V tabuľke 3.8.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 do konca roka 2021. 

Tabuľka 3.8.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.8.14. V apríli 2021 spoločný podnik vyhlásil po konečnej zmene svojho ročného 
pracovného plánu na rok 2021 poslednú verejnú výzvu v rámci programu Horizont 
2020 s cieľom dokončiť inovačný program spoločného podniku „Technológie 
pre udržateľnú a atraktívnu európsku nákladnú dopravu“. S touto výzvou prijal 
spoločný podnik na konci roka 2021 takmer v plnom rozsahu záväzky vo výške 
385,5 mil. EUR z maximálneho príspevku EÚ na podpísané dohody o grante v rámci 
programu Horizont 2020. Z toho približne 96,4 mil. EUR (teda 25 %) sa má vyplatiť 
v nasledujúcich rokoch. Na druhej strane súkromní členovia sa právne zaviazali 
poskytnúť nepeňažné príspevky v hodnote 572,6 mil. EUR. 

3.8.15. Spoločný podnik splnil 100 % svojho rozpočtu na záväzky na rok 2021, 
ktorý bol k dispozícii na projekty programu Horizont 2020. Miera plnenia operačného 
rozpočtu spoločného podniku, ktorý bol k dispozícii na platby v roku 2021, vrátane 
nevyužitých a prerozdelených operačných rozpočtových prostriedkov klesla na 61 % 
(2020: 76 %). Príčinou tejto situácie bola najmä slabá kvalita technických správ 
prijímateľov a/alebo to, že bolo nutné vyžiadať si od prijímateľov dodatočné dôkazy 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku

Ďalšie 
činnosti (1) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR MOVE) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Súkromní členovia 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
Spolu 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)



128 

Spoločný podnik pre európske železnice (EU-Rail) 

 

potvrdzujúce dosiahnutie výsledkov projektov. Väčšina platieb spoločného podniku sú 
jednorazové platby vyplácané za súbory pracovných úloh v rámci projektu, ktoré riadne 
realizovali viacerí prijímatelia. Oneskorenie jedného prijímateľa má teda vplyv 
na vyplatenie celej sumy jednorazovej platby za súbor pracovných úloh. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.8.16. Za ex post audity platieb v rámci programu Horizont 2020 zodpovedá 
útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit. Na základe výsledkov ex post auditov, ktoré 
boli k dispozícii do konca roka 2021, vykázal spoločný podnik v prípade projektov 
programu Horizont 2020 (zúčtovanie a záverečné platby) reprezentatívnu chybovosť 
vo výške 2,3 % a zvyškovú chybovosť vo výške 1,6 %116. 

3.8.17. S cieľom posúdiť kontroly operačných platieb v spoločnom podniku sme 
na úrovni konečných prijímateľov vykonali audit náhodne vybranej vzorky platieb 
z programu Horizont 2020 uhradených v roku 2021, aby sme potvrdili chybovosť 
stanovenú na základe ex post auditov117. U prijímateľov spoločného podniku 
zaradených do vzorky sme nenašli žiadne chyby ani nedostatky v kontrolách. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.8.18. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe. 

 

                                                        
116 Konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločného podniku EU-Rail za rok 2021, 

kapitola 4.3. 

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

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/consolidated_annual_activity_report_2021_caar_2021_2.pdf
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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) 

2020 

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 bola zverejnená len polovica životopisov. 

Dokončené 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.8.12 Spoločný podnik EU-Rail súhlasí s vyplatením príspevkov zamestnávateľa 
do systému dôchodkového zabezpečenia v súlade s výpočtom, ktorý predložia útvary 
Komisie po zistení de-jure aspektov a vystavení faktúr úradom PMO. Hoci nemáme 
mandát akceptovať rozpor medzi prístupom na základe odhadu, ktorý uplatňujú útvary 
Komisie, a uvedenými ustanoveniami jednotného základného aktu, spoločný podnik EU-
Rail je otvorený a ochotný danú záležitosť vyriešiť v spolupráci s útvarmi Komisie. 

V článku 28 jednotného základného aktu sa stanovuje, že prevádzkové náklady 
spoločného podniku sa majú pokryť pomocou finančných príspevkov EÚ a súkromných 
subjektov. Spoločný podnik sa domnieva, že to je v rozpore s článkom 83 ods. 2 
služobného poriadku, podľa ktorého sa výpočet príspevku orgánov (agentúr) EÚ 
do systému dôchodkového zabezpečenia zakladá na príjmoch. 

3.8.15 Spoločný podnik v roku 2021 úspešne vykonal viac ako 70 platieb týkajúcich sa 
operatívnych verejných súťaží a dohôd o grante v celkovej hodnote 39,3 mil. EUR. 
Spoločný podnik správnu radu upozornil na význam kvality správ podávaných 
príjemcami, ako aj potrebu, aby príjemcovia a/alebo dodávatelia dodržiavali termíny. 
V novembri 2021 informoval správnu radu, že v dôsledku toho, že príjemcovia 
oneskorene predkladali žiadosti o platbu a podkladové dokumenty, platobné 
prostriedky vo výške približne 17,5 mil. EUR zostali na konci roka nevyužité. Spoločný 
podnik nakoniec musel presunúť túto sumu do nevyužitých rozpočtových prostriedkov, 
aby ich bolo opätovne možné pripísať k platobným rozpočtovým prostriedkom na rok 
2022. Spoločný podnik sa domnieva, že týmto prerozdelením dosiahol plnenie 
prevádzkových platieb (hlava 3) vo výške 84 %. 
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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 2026118. Svoju samostatnú činnosť začal 23. septembra 2020. V júli 
2021 Rada prijala nové zakladajúce nariadenie, ktorým predĺžila dobu fungovania 
spoločného podniku podľa programu viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 
2021 – 2027 do 31. decembra 2033119. 

3.9.2. EuroHPC je verejno-súkromným partnerstvom, ktoré umožňuje združovanie 
zdrojov z EÚ, zo zúčastnených krajín a od súkromných partnerov na rozvoj 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Európe. Jeho zakladajúcimi členmi sú EÚ 
zastúpená Komisiou, zúčastnené štáty, a dvaja partneri zo súkromného sektora, 
ktorými je združenie Európska technologická platforma pre vysokovýkonnú výpočtovú 
techniku (ETP4HPC) a Združenie pre hodnotu veľkých dát (BDVA). Na konci roka 2021 
správna rada spoločného podniku prijala žiadosť o členstvo tretieho súkromného 
partnera, konzorcia európskeho kvantového priemyslu (QuIC). 

                                                        
118 Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 

pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku. 

119 Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1173 z 13. júla 2021 o zriadení spoločného podniku 
pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku a o zrušení nariadenia (EÚ) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=SK
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3.9.3. V tabuľke 3.9.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.9.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.9.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce 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 158 je 
neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 207,5 181,5

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 722,4 509,1

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1) 348,2 181,5

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 753,4 509,1

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 15 11

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

Stanovisko 
3.9.6. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku EuroHPC, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov120 a výkazov o plnení rozpočtu121, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.9.7. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku EuroHPC 
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku EuroHPC k 31. decembru 2021, ako 
aj výsledky jeho operácií, 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. 

                                                        
120 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

121 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 2021 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 2021 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne. 

3.9.10. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.9.11. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami122. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik EuroHPC tieto príspevky zatiaľ nezaplatil. 

3.9.12. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom oznamuje 
svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
                                                        
122 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného podniku ako 
percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere k celkovým príjmom 
spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky z iných zdrojov ako od 
EÚ123, pričom peňažné príspevky zúčastnených štátov, ktoré neprechádzajú rozpočtom 
EÚ, sa tiež považujú za príjmy, ktoré nepochádzajú od EÚ. Za EuroHPC predstavuje 
tento percentuálny podiel 41,2 %. Metóda, podľa ktorej sa vypočítava platba, ktorou 
spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok zamestnávateľa na základe 
príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné ustanovenia služobného 
poriadku124. V stanovách spoločného podniku EuroHPC125 sa však uvádza, že EÚ by 
mala pokryť 100 % administratívnych nákladov spoločného podniku. Súbežnosť týchto 
rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide o výpočet príspevku 
zamestnávateľa poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú rozdielne výklady 
s rôznym finančným vplyvom. 

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu 

Plnenie rozpočtu programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy (NPE) 

3.9.13. V tabuľke 3.9.2 sa uvádza prehľad príspevkov členov pre spoločný podnik 
na program Horizont 2020 a program NPE do konca roka 2021. 

                                                        
123 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 

spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

124 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 
úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

125 Odôvodnenie 22 a článok 15 prílohy 1 k nariadeniu Rady (EÚ) 2021/1173. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=SK
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Tabuľka 3.9.2 – Príspevky členov na program Horizont 2020 a NPE 
(v mil. EUR) 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

3.9.14. Na konci roka 2021 vykázali súkromní členovia nepeňažné príspevky len 
vo výške 4,2 mil. EUR. K tomuto dátumu však spoločný podnik už v plnom rozsahu 
prijal záväzky k 180 mil. EUR na 50 % spolufinancovanie grantov na výskum a inovácie 
v rámci programu Horizont 2020, ktoré bolo v zakladajúcom nariadení spoločného 
podniku stanovené ako minimálny cieľ126. Zúčastnené štáty financujú zostávajúcu 50 % 
časť celkových projektových nákladov a členovia zo súkromného sektora prispievajú 
len nad rámec maximálnych oprávnených nákladov na činnosti financované z grantov. 
Existuje preto vysoké riziko, že spoločný podnik do konca realizácie grantových 
projektov nedosiahne cieľ pre príspevky súkromných členov vo výške 420 mil. EUR 
stanovený v zakladajúcom nariadení spoločného podniku. 

3.9.15. V júli 2021 Rada prijala nové nariadenie o zriadení spoločného podniku 
EuroHPC. Podľa tohto nariadenia bude spoločný podnik musieť zrealizovať projekty 
v hodnote 7 mld. EUR, pričom 3,1 mld. EUR z nich by mali poskytnúť zúčastnené štáty 
a 900 mil. EUR súkromní členovia vo forme peňažných a nepeňažných príspevkov. To 
predstavuje výrazný nárast oproti programu v predchádzajúcom VFR, v rámci ktorého 
má spoločný podnik zrealizovať projekty v hodnote približne 1,4 mld. EUR. Výrazne sa 
tak zvyšuje riziko, že spoločný podnik nedosiahne ciele stanovené pre príspevky 
ostatných členov podľa nového zakladajúceho nariadenia. 

3.9.16. Pokiaľ ide o rozpočet spoločného podniku na rok 2021, ktorý je k dispozícii 
na operačné projekty, miera čerpania operačných (hlava 3) viazaných rozpočtových 
prostriedkov bola 2 % a platobných rozpočtových prostriedkov 47 %. Vysvetlením 
veľmi nízkej miery plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov je hlavne oneskorený 

                                                        
126 Článok 4 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2018/1488. 

Členovia
Činnosti 

spoločného 
podniku (1)

Ďalšie 
činnosti (2) Spolu

Peňažné 
príspevky

Validované 
nepeňažné 
príspevky

Oznámené 
nevalidované 

nepeňažné 
príspevky

Nepeňažné 
príspevky na 

ďalšie 
činnosti

Spolu

EÚ (GR CNECT) 536,0 – 536,0 307,0 0,0 0,0 – 307,0
Zúčastnené štáty 486,0 – 486,0 120,3 0,0 13,0 – 133,3
Súkromní členovia 422,0 – 422,0 0,0 0,0 4,2 – 4,2
Spolu 1 444,0 – 1 444,0 427,3 0,0 17,2 – 444,5

(1) Príspevok EÚ zahŕňa 100 mil. EUR z programu NPE.
(2) Ďalšie činnosti sú mimo rozsahu auditu EDA.

Príspevky členov
(podľa zakladajúceho nariadenia)

Príspevky členov
(k 31. 12. 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=SK
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začiatok činnosti spoločného podniku v rámci nového VFR na obdobie 2021 – 2027 
v júli 2021 a tiež to, že Komisia a zúčastnené štáty previedli spoločnému podniku 
finančné prostriedky vo výške 700 mil. EUR v decembri 2021. K nízkej miere plnenia 
prispeli aj oneskorenia zo strany hostiteľských subjektov a problémy s dodávkami 
kľúčových komponentov spôsobené celosvetovou pandemickou situáciou v oblasti 
stavby budov (dátových centier), ktoré sú potrebné na umiestnenie a prevádzku už 
nadobudnutých superpočítačov. 

3.9.17. Nízku mieru plnenia operačných platobných rozpočtových prostriedkov 
spôsobil najmä oneskorený začiatok niektorých nových projektov v oblasti 
infraštruktúry, čo viedlo k oneskoreniu platieb predbežného financovania 
naplánovaných na rok 2021, ako aj neočakávaná dodatočná doba potrebná na ex ante 
kontrolu výstupov, ktoré sa dosiahli vďaka prvým priebežným grantovým platbám 
na projekty programu Horizont 2020. 

3.9.18. Pokiaľ ide o administratívne viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
(hlava 1 a 2), spoločný podnik pri plánovaní svojho administratívneho rozpočtu na rok 
2021 dostatočne nezohľadnil prerozdelenie značných súm nevyužitých platobných 
rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Navyše ani v jednej rozpočtovej 
hlave neboli prerozdelené rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov vyčerpané 
pred novými rozpočtovými prostriedkami daného roku. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

Rámec vnútornej kontroly spoločného podniku 

3.9.19. V roku 2020 spoločný podnik vypracoval akčný plán, na základe ktorého sa 
v roku 2021 majú zaviesť zostávajúce opatrenia zo 17 zásad vnútornej kontroly 
obsiahnutých v rámci vnútornej kontroly Komisie. Avšak vzhľadom na nedostatok 
kľúčových administratívnych zamestnancov (napr. vedúceho financií a administratívy 
a vedúceho oddelenia vnútorného auditu) spoločný podnik zatiaľ neschválil niekoľko 
dôležitých opatrení v oblasti vnútornej kontroly v lehotách roku 2021 stanovených 
v jeho akčnom pláne. Napriek rizikám, ktorým spoločný podnik čelí v dôsledku 
zvýšeného rozpočtu, vykonal len zjednodušené ročné posúdenie rizík. Do konca roku 
2021 spoločný podnik úplne nedokončil vývoj stratégie kontroly a monitorovania 
ani plán kontinuity činnosti a bezpečnosti IT. Tieto oneskorenia zvýšili riziko v oblasti 
vnútornej kontroly spoločného podniku v roku 2021. 
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Nový centralizovaný systém riadenia finančných príspevkov 
zúčastnených štátov 

3.9.20. Spoločný podnik EuroHPC je na základe rámcového nariadenia 
o programe Horizont Európa a svojho nového zakladajúceho nariadenia pre nový VFR 
na obdobie 2021 – 2027 povinný zaviesť nový centralizovaný riadiaci proces na správu 
finančných príspevkov zúčastnených štátov, tzv. systém centrálneho riadenia 
finančných príspevkov (CMFC). 

3.9.21. V rámci tohto plánované systému CMFC sa môže každý zúčastnený štát 
rozhodnúť uhradiť spoločnému podniku príslušné finančné príspevky na projektovej 
úrovni za prijímateľov so sídlom v jeho štáte. Počas tohto procesu má každý 
zúčastnený štát v súlade s finančnými pravidlami a pravidlami hospodárskej súťaže 
v EÚ zároveň právo veta vo všetkých otázkach týkajúcich sa použitia jeho vlastných 
vnútroštátnych finančných príspevkov do spoločného podniku za žiadateľov so sídlom 
v danom štáte. To zúčastneným štátom umožňuje na základe národných strategických 
priorít rozhodnúť, či podporia vnútroštátneho prijímateľa v rámci vybraného 
a schváleného projektu v oblasti výskumu a inovácií. 

3.9.22. Na druhej strane bude musieť spoločný podnik vykonávať platby 
spolufinancovania za všetky zúčastnené štáty, ktoré sa rozhodli zveriť spoločnému 
podniku svoje finančné príspevky. Takisto bude musieť riadiť a monitorovať dva 
alternatívne procesy podpory administratívnych dohôd so zúčastnenými štátmi. 
Vnútroštátne finančné orgány každého zúčastneného štátu musia so spoločným 
podnikom podpísať dohodu, ktorou spoločnému podniku buď zveruje vyplácanie 
vnútroštátnych príspevkov alebo koordinuje dohody o vnútroštátnom prevode 
finančných prostriedkov v súvislosti s platbami pre prijímateľov a vykazovaním 
príspevkov. Podľa časového rozvrhu spoločného podniku by sa dohody mali podpísať 
predtým, ako spoločný podnik podpíše svoje prvé vzorové dohody o grante v súvislosti 
s výzvami vyhlásenými v novom VFR koncom roka 2022. 

3.9.23. Upozorňujeme, že Komisia neposúdila potrebu dodatočných zdrojov 
na zavedenie plánovaného systému CMFC, ani táto potreba nebola zahrnutá 
do počiatočných odhadov ľudských zdrojov spoločného podniku na vykonávanie 
nového programu spoločného podniku v oblasti výskumu a inovácií. Takýto príklad 
nedostatočného plánovania pri zavádzaní systému CMFC môže spolu so situáciou 
v oblasti ľudských zdrojov a chýbajúcimi IT nástrojmi a podporou negatívne ovplyvniť 
vykonávanie programov spoločného podniku a zabezpečenie príspevkov ostatných 



139 

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) 

 

členov. Ak sa systém CMFC musí vykonávať manuálne, bude to z hľadiska ľudských 
zdrojov náročné. 

Pripomienky k iným otázkam 

Situácia v oblasti ľudských zdrojov v spoločnom podniku 

3.9.24. Neistá situácia v oblasti ľudských zdrojov spoločného podniku v roku 2020 
sa v roku 2021 ešte zhoršila, pretože sa zvýšil objem práce, a to aj napriek tomu, 
že počet zamestnancov v priebehu roka vzrástol z 11 na 15. S cieľom získať vedúce 
postavenie v oblasti inovačných technológií vysokovýkonnej výpočtovej techniky 
a kvantovej výpočtovej techniky bol spoločný podnik EuroHPC v novom VFR 
na obdobie 2021 – 2027 výrazne rozšírený. Podľa nového zakladajúceho nariadenia 
prijatého v júli 2021 bude musieť spoločný podnik v rámci nového VFR na obdobie 
2021 – 2027 vynaložiť finančné prostriedky vo výške viac než 7 mld. EUR. Na tento účel 
musí do roku 2023 prijať ďalších 39 zamestnancov. Pre oneskorené prijatie nového 
zakladajúceho nariadenia mohol spoločný podnik začal organizovať potrebné postupy 
prijímania zamestnancov až koncom roka 2021 a v roku 2021 nemohol zvýšiť počet 
svojich zamestnancov. Keďže spoločný podnik mal na konci roka 2021 len 15 
zamestnancov (štyroch dočasných a 11 zmluvných zamestnancov), môže okrem nových 
administratívnych a operačných procesov, ktoré ešte treba zaviesť, čeliť pri najímaní 
nových zamestnancov značným problémom v oblasti ľudských zdrojov. 

3.9.25. Ako sme upozornili vo svojej audítorskej správe z roku 2020127, i na konci 
roku 2021 zodpovedala za dve kľúčové pozície (vedúci programov a vedúci 
administratívy a financií) naďalej jedna osoba – vedúci programový úradník. Spoločný 
podnik navyše ešte nevyhlásil výberový postup na pozíciu vedúceho administratívy 
a financií. Spoločný podnik mal tiež v predchádzajúcom i súčasnom VFR len jedného 
skúseného projektového úradníka, ktorý pripravoval a riadil všetky veľké 
infraštruktúrne projekty (nadobudnutie a inštalácia superpočítačov). Druhý skúsený 
úradník riadil prebiehajúce opatrenia súvisiace s výzvami v rámci programu Horizont 
2020 z rokov 2019 až 2021 a novými výzvami na predkladanie návrhov v rámci 
programu Horizont Európa. Chýbajúci kľúčoví zamestnanci by mohli mať negatívny 
vplyv na kontinuitu činnosti spoločného podniku a plnenie jeho cieľov, najmä 

                                                        
127 Výročná správa EDA o spoločných podnikoch EÚ za rok 2020, bod 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_SK.pdf
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vzhľadom na vysoko technický charakter projektov infraštruktúry pre superpočítače 
a požiadavku na vysokokvalifikovaných pracovníkov s veľmi špecifickými znalosťami. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.9.26. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše pripomienky 
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) 

2020 

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 %. 

Prebieha 

2020 

Na rok 2020 bol plánovaný prevádzkový rozpočet spoločného podniku na predbežné 
financovanie súvisiace s nadobudnutím troch prekurzorov superpočítačov a piatich 
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 %. 

Dokončené 

2020 

Spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy ex ante kontroly založené na finančných 
a prevádzkových administratívnych previerkach. Na konci roka 2020 mal spoločný podnik 
do značnej miery zavedený rámec vnútornej kontroly Komisie, ktorý je založený na 17 
zásadách vnútornej kontroly. Pokiaľ však ide o zásady kontroly týkajúce sa hodnotenia 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

rizík a kontrolných a monitorovacích činností, spoločný podnik musí ešte dokončiť 
niekoľko opatrení, aby bolo zabezpečené ich účinné fungovanie. 

2020 

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. 

Prebieha 

2020 

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. 

Prebieha 
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Odpoveď spoločného podniku 
Spoločný podnik berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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Spoločný podnik fungujúci 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 medzinárodný termonukleárny 
experimentálny reaktor (ITER) a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) bol zriadený 
v apríli 2007 na obdobie 35 rokov128. Jednou z hlavných úloh spoločného podniku je 
poskytovať príspevok Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) 
Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy (ITER-IO), ktorá zodpovedá 
za realizáciu projektu ITER. Hlavné zariadenia jadrovej syntézy sa nachádzajú 
v Cadarache vo Francúzsku a sídlo spoločného podniku je v Barcelone. 

3.10.2. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Euratom, zastúpený 
Komisiou, členské štáty Euratomu, ako aj Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, ktoré 
s Euratomom uzavreli dohodu o spolupráci do roku 2020. 

3.10.3. V tabuľke 3.10.1 sú uvedené hlavné údaje o spoločnom podniku. 

Tabuľka 3.10.1 – Hlavné údaje o spoločnom podniku 

 
Zdroj: Údaje poskytol spoločný podnik. 

                                                        
128 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. 

2021 2020

Rozpočet nových platobných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR)  742,7 794,8

Rozpočet nových viazaných rozpočtových prostriedkov (mil. EUR) 1 048,7 878,0

Dostupný rozpočet na platby (mil. EUR) (1)  764,8 816,5

Dostupný rozpočet na záväzky (mil. EUR) (1) 1 069,9 885,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 441 435

(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.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=SK
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Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti 

3.10.4. Náš audítorský prístup 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. Ich 
výsledky dopĺňajú dôkazy, ktoré sú výsledkom práce iných audítorov, a analýza 
informácií poskytnutých vedením spoločného podniku. 

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 158 je neoddeliteľnou 
súčasťou stanoviska. 

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

Stanovisko 
3.10.5. Kontrolovali sme: 

a) účtovnú závierku spoločného podniku F4E, ktorá pozostáva z finančných 
výkazov129 a výkazov o plnení rozpočtu130, za rozpočtový rok končiaci sa 
31. decembra 2021; 

b) zákonnosť a správnosť príslušných transakcií v súlade s článkom 287 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

                                                        
129 Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz finančných výsledkov, výkaz peňažných tokov, 

výkaz zmien čistých aktív a prehľad hlavných účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce 
poznámky. 

130 Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové 
operácie a vysvetľujúce poznámky. 
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Spoľahlivosť účtovnej závierky 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

3.10.6. Zastávame názor, že účtovná závierka spoločného podniku F4E za rok 
končiaci sa 31. decembra 2021 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu spoločného podniku F4E k 31. decembru 2021, ako aj výsledky 
jeho operácií, 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. 

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií 

Príjmy 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov 

3.10.7. Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej 
závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk 
zákonné a správne. 

Platby 
Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb 

3.10.8. Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej 
závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sú zo všetkých významných hľadísk 
zákonné a správne. 

Zdôraznenie skutočností 

3.10.9. Bez toho, aby sme spochybňovali stanoviská vyjadrené v bodoch 
3.10.6 a 3.10.8, upozorňujeme na body 3.10.12 až 3.10.13, v ktorých sa uvádza, 
že ročná účtovná závierka spoločného podniku F4E za rozpočtový rok 2021 
obsahuje odhad celkových nákladov na splnenie záväzkov spoločného podniku F4E 
súvisiacich s realizáciou projektu ITER, a to v odhadovanej výške 18,3 mld. EUR 
(v hodnotách za rok 2021). Zmeny v kľúčových predpokladoch, z ktorých vychádza 
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odhad a riziková expozícia, by však počas realizácie projektu ITER mohli viesť 
k významnému zvýšeniu nákladov a/alebo k ďalším oneskoreniam. 

Ďalšie pripomienky 

3.10.10. Bez toho, aby sme spochybňovali stanovisko vyjadrené v bode 
3.10.6, upozorňujeme na skutočnosť, že Rusko je členom organizácie ITER-IO 
s povinnosťou dodať na miesto montáže ITER vo Francúzsku (Cadarache) niekoľko 
komponentov projektov ITER a poskytnúť ročné príspevky organizácii ITER-IO. Táto 
skutočnosť teda pre projekt ITER predstavuje riziko ďalších oneskorení a zvýšených 
nákladov. 

3.10.11. Nasledujúce pripomienky naše stanovisko nespochybňujú. 

Pripomienky k odhadu nákladov na projekt ITER pri dokončení 

3.10.12. Spoločný podnik vykonáva odhad celkových nákladov na splnenie 
svojich záväzkov v súvislosti s realizáciou projektu ITER, tzv. odhad pri dokončení. 
Zahŕňa náklady na fázu výstavby a prevádzky do roku 2035, ako aj na fázu vyraďovania 
z prevádzky a deaktivácie do roku 2042. Na konci roku 2021 spoločný podnik odhadol 
tieto celkové náklady na 18,3 mld. EUR (v cenách roku 2021). Táto suma pozostáva 
z celkových platieb na konci roka 2021 vo výške 8,3 mld. EUR a z odhadu budúcich 
platieb vo výške 10 mld. EUR (v cenách roku 2021). 

3.10.13. Zmeny v kľúčových predpokladoch, z ktorých tento odhad a riziková 
expozícia vychádzajú, však môže viesť k ďalšiemu nárastu nákladov a oneskoreniam 
projektov. Na odhad nákladov pri dokončení za rok 2021 môže mať významný vplyv 
nasledujúca udalosť: 

o Nový základný scenár projektu ITER: odhad pri dokončení vychádza z platného 
základného scenára pre projekt ITER, ktorý v roku 2016 schválila rada ITER. Rada 
ITER však v prvom štvrťroku 2023 plánuje prijať nový základný scenár, ktorý by 
mal mať významný vplyv na najskorší možný technicky dosiahnuteľný dátum 
a následne aj na odhad nákladov pri dokončení. 

o Požiadavky na jadrovú bezpečnosť: konečnú právomoc schváliť prípadné budúce 
zmeny koncepcie, ktoré majú vplyv na požiadavky týkajúce sa jadrovej 
bezpečnosti, má francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť (NSA). V tejto súvislosti 
spoločný podnik na začiatku roka 2021 formálne požiadal úrad NSA o schválenie 
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nového návrhu zvárania a technológie súvisiacej s montážou komponentov jamy 
tokamak, ktorá je nezvrátiteľným procesom. Až v januári 2022 úrad NSA požiadal 
spoločný podnik o dodatočné informácie na dokončenie svojej analýzy. Aj keď je 
schválenie úradom NSA z hľadiska organizácie ITER-IO súčasťou bežného procesu 
montáže, môže spôsobiť niekoľkomesačné oneskorenie a tým ovplyvniť aj odhad 
nákladov pri dokončení. 

o Odhad nákladov na komplex horúcej komory: tieto náklady neboli revidované 
a súčasná fáza pokročilosti požiadaviek organizácie ITER-IO v súvislosti 
s technickým návrhom neumožňuje spoločnému podniku F4E vypracovať ich 
spoľahlivý odhad. 

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií 

Príspevky spoločného podniku ako zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia EÚ 

3.10.14. Od januára 2016 by mali spoločné podniky, ktoré sú len čiastočne 
financované z rozpočtu EÚ, odvádzať do systému dôchodkového zabezpečenia EÚ časť 
príspevku zamestnávateľa zodpovedajúcu pomeru medzi príjmami spoločného 
podniku bez dotácie EÚ a jeho celkovými príjmami131. Keďže Komisia doteraz s týmito 
výdavkami v rozpočte spoločných podnikov nerátala, a ani platby formálne 
nevyžadovala, spoločný podnik F4E tieto príspevky zatiaľ nezaplatil. 

3.10.15. V súlade s usmernením Komisie pre spoločné podniky, v ktorom 
oznamuje svoje stanovisko k zisteniu, by Úrad Komisie pre správu a úhradu 
individuálnych nárokov mal vypočítať príspevky zamestnávateľa každého spoločného 
podniku ako percentuálny podiel príjmov, ktoré nepochádzajú od EÚ, v pomere 
k celkovým príjmom spoločného podniku vrátane príjmov na prevádzkové výdavky 
z iných zdrojov ako od EÚ132. V prípade F4E bol tento percentuálny podiel na obdobie 

                                                        
131 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

132 Na zjednodušenie Komisia navrhla odhadnúť príspevky zamestnávateľov odvádzaných 
spoločnými podnikmi do dôchodkového systému ako jediný percentuálny podiel za celé 
trvanie spoločného podniku, pričom tento podiel sa stanoví na základe príslušných 
príspevkov členov z EÚ a ostatných členov stanovených v právnom akte daného spoločného 
podniku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
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2017 – 2020 stanovený na úrovni 21,6 %, teda približne 5,8 mil. EUR, a na rok 2021 
na úrovni 19,8 %, teda približne 1,5 mil. EUR. Metóda, podľa ktorej sa vypočítava 
platba, ktorou spoločné podniky prispievajú do rozpočtu EÚ ako príspevok 
zamestnávateľa na základe príjmov, v tomto usmernení zohľadňuje len príslušné 
ustanovenia služobného poriadku133. Avšak v príslušných ustanoveniach stanov 
spoločného podniku F4E134 sa vyžaduje, aby celková suma členských príspevkov 
neprekročila 10 % ročných administratívnych nákladov spoločného podniku, čo by 
pre spoločný podnik znamenalo približne 740 013 EUR za rok (na základ údajov z roku 
2021). Súbežnosť týchto rôznych právnych ustanovení vytvára riziko, že pokiaľ ide 
o výpočet príspevku zamestnávateľa poskytovaný spoločným podnikom, vzniknú 
rozdielne výklady s rôznym finančným vplyvom. 

Pripomienky k systémom riadenia a kontroly 

3.10.16. V roku 2021 spoločný podnik zmenil svoju organizačnú štruktúru, a to 
najmä štruktúru projektového riadenia programu Antény. 

3.10.17. V rokoch 2020 a 2021 bol spoločný podnik tiež predmetom pravidelných 
ročných posúdení externými odborníkmi a intenzívnych interných auditov, ktoré 
zahŕňali väčšinu jeho kritických oblastí činnosti. Výsledkom nápravných opatrení, ktoré 
sa vykonali v reakcii na audity a posúdenia a mali riešiť zistené riziká, bolo zvýšenie 
administratívnej záťaže, pričom nebolo zrejmé, že by dodatočné kontroly boli efektívne 
a systém zlepšili. 

3.10.18. V novembri 2021 zamestnanci spoločného podniku F4E vstúpili 
do štrajku. Podľa interných aj externých posúdení riadenia a niekoľkých interných 
prieskumov boli hlavnými príčinami zhoršenia pracovného prostredia v spoločnom 
podniku nedostatky na úrovni vyššieho vedenia (napr. netransparentné a dysfunkčné 
rozhodovanie a chýbajúci sociálny dialóg). Navyše problémy a riziká súvisiace 
s pracovným prostredím zvýšilo aj nadmerné využívanie externých pracovníkov, čo 
potvrdili zástupcovia zamestnancov spoločného podniku a ich formálne listy zaslané 
príslušným komisárom. Komisia (GR ENER) vo svojej odpovedi na listy uviedla, že ročné 

                                                        
133 Článok 83a nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok 

úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

134 Článok 12 stanov spoločného podniku F4E, ktoré tvoria prílohu zakladajúceho nariadenia 
F4E, a články 2 a 3 prílohy II k stanovám spoločného podniku F4E. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=SK
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posúdenie spoločného podniku F4E v roku 2022 sa zameria výhradne na riadenie 
ľudských zdrojov a spoločný podnik vyzvala, aby svoj riadiaci tím podrobil 360-
stupňovému posúdeniu. 

3.10.19. V reakcii na túto situáciu spoločný podnik spustil niekoľko opatrení 
na zlepšenie pracovného prostredia a duševnej pohody zamestnancov. Tieto opatrenia 
boli začlenené do programu zmien zameraného na nadmernú pracovnú záťaž, zlú 
pracovnú atmosféru a nedostatočnú komunikáciu zo strany vedenia o plánovaných 
organizačných zmenách. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok 
z predchádzajúcich rokov 

3.10.20. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na naše 
pripomienky 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 

Spoločný podnik hodnotí každoročne externá skupina odborníkov. Skupina odborníkov 
zistila niekoľko problémov a rizík na úrovni vyššieho manažmentu a v súvislosti 
s podnikovou kultúrou. Ak sa táto situácia nevyrieši, mohla by mať negatívny vplyv 
na výkon zamestnancov. 

Prebieha 

2019 

Pre obmedzenia v pláne pracovných miest pre stálych zamestnancov spoločný podnik F4E 
v čoraz väčšej 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. 

Zatiaľ nevykonané 

2020 

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. 

Prebieha 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 
Na rozdiel od ABAC Workflow nedokáže aplikácia spoločného podniku pre odchýlky, 
dodatky a zmluvné zmeny zobraziť, že zamestnanec správne porozumel obsahu 
dokumentu a súhlasil s tým, že ho podpíše vlastným podpisom. 

Dokončené 

2020 

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. Účet funkčnej skupiny 
vytvorený pre riaditeľa F4E sa však až do konca roka 2020 používal tiež na schválenie 
a podpis rôznych dôležitých dokumentov. Tento 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. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

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 neumožňoval automaticky stanoviť technické poverenia (napr. 
užívateľské právo 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 
(napr. podpísať za určitých podmienok záväzné rozhodnutia), sú udelené i ďalším 
zamestnancom spoločného podniku vedľa zodpovedného povoľujúceho úradníka (napr. 
úradníkom zodpovedným za uzatváranie zmlúv). To sa však neodráža v poverovacom rámci 
spoločného podniku. 

Dokončené 

2020 

Na rozdiel od ABAC Workflow nebola aplikácia pre odchýlky, dodatky a zmluvné zmeny 
nikdy predmetom vnútorného auditu s cieľom uistiť sa o súlade 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. 

Dokončené 
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Rok Pripomienky EDA 
Stav nápravných opatrení 

(dokončené/prebieha/zatiaľ 
nevykonané/nevzťahuje sa) 

2020 

Hoci spoločný podnik začal v roku 2016 používať IT aplikáciu pre odchýlky, dodatky 
a zmluvné zmeny 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 
o rozpočtových pravidlách spoločného podniku, v ktorom sa vyžaduje validácia účtovného 
systému vždy, keď dôjde k významnej zmene. 

Dokončené 

2020 

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. 

Dokončené 

2020 

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. 

Dokončené 

2020 

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. 

Nevzťahuje sa 
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Odpoveď spoločného podniku 
3.10.9 Pozri odpoveď na bod 3.10.13. 

3.10.10 Spoločný podnik F4E situáciu pozorne sleduje. Je zrejmé, že Rusko vynaloží maximálne 
úsilie na nájdenie riešenia na poskytnutie nepeňažného aj peňažného príspevku projektu ITER. 
V tejto fáze nie je možné vyčísliť potenciálny vplyv na harmonogram a náklady. 

3.10.13 Všetky tri identifikované oblasti naďalej nesú riziko spojené s harmonogramom 
aj nákladmi, ktoré aktívne riadi spoločný podnik F4E. Všetky zmeny rizík sa sledujú a oznamujú 
správnej rade spoločného podniku F4E. Naďalej existuje riziko ďalšieho oneskorenia v súvislosti 
s ťažkosťami, s ktorými sa stretáva zváranie častí vákuových nádob, ktoré sú mimo povolených 
odchýlok: najmä oneskorením ukončenia fázy kontroly francúzskym úradom pre jadrovú 
bezpečnosť (NSA), pokiaľ ide o začatie zváracích činností, a oneskorenie samotného zvárania, 
ak sa nevykoná žiadna riadna oprava. Pokiaľ ide o horúcu komoru, spoločný podnik F4E sa 
spolu s Komisiou v súčasnosti usiluje o to, aby sa požiadavky na budovy s horúcimi komorami 
a ich špecifikácie v čo najväčšej miere znížili. Náklady budú známe s dostatočnou presnosťou 
(trieda 3) až po vykonaní predbežného návrhu. 

3.10.14 Spoločný podnik F4E od roku 2016 neprispieva do systému dôchodkového 
zabezpečenia EÚ, keďže sa predpokladalo, že povinnosť platiť príspevky sa vzťahuje len 
na orgány EÚ, ktoré sú financované výberom poplatkov alebo dostávajú príspevky od 
súkromného sektora. 

3.10.15 Spoločný podnik F4E vypočíta výšku príspevku zamestnávateľa do systému 
dôchodkového zabezpečenia na základe usmernení GR pre rozpočet a po konzultácii s GR 
pre rozpočet a GR pre energetiku. 

3.10.16 V reakcii na požiadavky Rady pre konkurencieschopnosť Európskej únie sa v roku 2011 
začala realizovať tzv. maticová organizácia zameraná na projekty. Organizácia sa vyvíjala 
za posledné desaťročie, pričom v roku 2016 sa ďalej rozšírila maticová štruktúra a vytvorili sa 
oddelenia riadenia projektov, obchodu a realizácie projektu ITER. V roku 2019 sa štruktúra 
matice konsolidovala a optimalizovala zavedením funkcie obchodného manažéra, manažéra 
projektu a manažéra programu. Správna rada spoločného podniku F4E zriadila pracovnú 
skupinu zameranú na analýzu možnej optimalizácie organizačnej štruktúry, ktorá sa má 
predložiť na zváženie novému riaditeľovi spoločného podniku F4E. 

3.10.17 Spoločný podnik F4E od roku 2015 skutočne vykonal 711 opatrení, ktoré pochádzajú 
z vnútorných auditov (IAC a IAS), externých audítorov (Európsky dvor audítorov) a opatrení 
v reakcii na ročné hodnotenie správnej rady. Vo väčšine prípadov to znamenalo dodatočné 
a zložitejšie kontroly, vždy však v reakcii na odporúčania nestranných kontrolných orgánov. 
Okrem toho výbor pre audit spoločného podniku F4E v mene správnej rady vždy dohliada 
na systém vnútornej kontroly a vykonávanie odporúčaní. V súčasnej stratégii vnútornej 
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kontroly, ktorá bola predložená výboru pre audit v júni 2021, sa podrobne opisuje systém 
a jeho prvky. 

Posilnené monitorovanie vykonávania auditu a odporúčaní hodnotenia sa vykonáva jeho 
začlenením do nástroja RAPID, ktorý bol zavedený v roku 2014. Nástroj RAPID slúži 
na centralizáciu opatrení nadväzujúcich na všetky odporúčania rôznych kontrolných ogánov 
a zabraňuje duplicite a protichodným požiadavkám. 

V dôsledku lepšej koordinácie a reakcie na odporúčania a pripomienky rôznych kontrolných 
orgánov sa v priebehu rokov výrazne znížil počet „naďalej prebiehajúcich“ odporúčaní 
a opatrení, čo poukazuje na pokrok vo fungovaní systému vnútornej kontroly a na úroveň jeho 
vyspelosti. Opatrenia na zlepšenie monitoruje aj riadiaci výbor pre zlepšovanie spoločného 
podniku F4E, ktorý bol zavedený v roku 2016 a zameriava sa na rozvoj súdržných 
a koordinovaných iniciatív na zlepšenie a optimalizáciu. 

3.10.19 Je dôležité zdôrazniť, že novosť nášho úsilia o transformáciu spočíva v holistickom 
prístupe k potrebnej zmene. 
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails KOZLOVS, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 20. septembra 2022. 

Za Dvor audítorov 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

predseda 
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Skratky 
 

  

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

BBI spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické 
materiály  

CA spoločný podnik pre čisté letectvo  

CAS útvar GR RTD Komisie pre spoločný audit 

CBE spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce 
biologické materiály 

CFS osvedčenie o finančných výkazoch 

CMFC centrálne riadenie finančných príspevkov 

Čisté nebo spoločný podnik Čisté nebo 

Čistý vodík spoločný podnik pre čistý vodík 

ECCC Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti  

ECSEL spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy  

ENIAC poradná rada európskej iniciatívy pre nanoelektroniku 

EPPO Európska prokuratúra 

EU-Rail spoločný podnik pre európske železnice 

EURATOM Európske spoločenstvo pre atómovú energiu 

EuroHPC spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú 
techniku  

F4E spoločný podnik Fusion for Energy  

FCH spoločný podnik pre palivové články a vodík  

GH spoločný podnik Globálne zdravie (nástupca partnerstva 
európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania 3) 

GR CNECT  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, 
obsah a technológie 

GR ENER Generálne riaditeľstvo Komisie pre energetiku 
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GR MOVE Generálne riaditeľstvo Komisie pre mobilitu a dopravu 

GR RTD  Generálne riaditeľstvo Komisie pre výskum a inovácie 

IHI spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo 

IIL spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 

IKAA nepeňažné príspevky na ďalšie činnosti 

IKOP nepeňažné príspevky na operačné činnosti 

ISA medzinárodné audítorské štandardy federácie IFAC 

ISSAI 
medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií vydané 
Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií 
(INTOSAI) 

ITER medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor 

ITER-IO Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER 

KDT spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie  

NPE Nástroj na prepájanie Európy 

NSA francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

S2R spoločný podnik Shift2Rail (európska iniciatíva v oblasti železníc)  

SESAR spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky 
jednotného európskeho neba  

SNS spoločný podnik pre inteligentné siete a služby  

TEN-T program transeurópskej dopravnej siete 

VFR viacročný finančný rámec 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 

7. RP siedmy rámcový program v oblasti výskumu a technického 
rozvoja (2007 – 2013) 
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