
 

RR\1121880CS.docx  PE593.967v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Dokument ze zasedání 
 

A8-0109/2017 

29.3.2017 

ZPRÁVA 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové 

články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Zpravodaj: Miroslav Poche 



 

PE593.967v02-00 2/12 RR\1121880CS.docx 

CS 

 

PR_DEC_JointUndertakings 

OBSAH 

Strana 

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ............................................... 5 

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...................................................... 7 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU ........................................................ 11 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU ............................... 12 



 

RR\1121880CS.docx 3/12 PE593.967v02-00 

 CS 

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a 

vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a 

vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2015, 

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku 

pro palivové články a vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi 

společného podniku1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému 

podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0090/2017), 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 209 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení 

společného podniku pro palivové články a vodík 24, a zejména na článek 12 tohoto 

nařízení, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 

2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého 

sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/20125, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0109/2017), 

1. uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) 

absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015; 

                                                 
1 Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 47. 
2 Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 49. 
3 Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1. 
4 Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108. 
5 Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2. 
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2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 

součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 

(FCH2), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie (řada L). 
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na 

rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a 

vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2015, 

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku 

pro palivové články a vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi 

společného podniku1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému 

podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0090/2017), 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 209 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení 

společného podniku pro palivové články a vodík 24, a zejména na článek 12 tohoto 

nařízení, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 

2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého 

sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/20125, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0109/2017), 

1. schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na 

rozpočtový rok 2015; 

                                                 
1 Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 47. 
2 Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 49. 
3 Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1. 
4 Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108. 
5 Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2. 
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2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného 

podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby 

zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 

za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na 

rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného 

podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2015, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0109/2017), 

A. vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný 

podnik FCH“) byl založen v květnu 2008 nařízením (ES) č. 521/2008 jako partnerství 

veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem je 

zaměřit se na vývoj tržních aplikací, a tím umožnit, aby průmysl více usiloval o rychlé 

zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe; vzhledem k tomu, že 

nařízení (ES) č. 521/2008 bylo zrušeno nařízením Rady (EU) č. 559/20141; 

B. vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík 2 (dále jen „společný 

podnik FCH2“) byl v květnu 2014 vytvořen nařízením (EU) č. 559/2014, aby v období 

do 31. prosince 2024 nahradil společný podnik FCH a stal se jeho nástupcem; 

C. vzhledem k tomu, že členy společného podniku FCH byly Unie zastoupená Komisí, 

Evropské průmyslové uskupení pro společnou technickou iniciativu pro palivové články a 

vodík (dále jen „průmyslové uskupení“) a uskupení New European Research Grouping on 

Fuel Cells and Hydrogen AISBL – N.ERGHY (dále jen „výzkumné uskupení“); 

D. vzhledem k tomu, že členy společného podniku FCH2 jsou Unie zastoupená Komisí, 

průmyslové uskupení Hydrogen Europe (dále jen „průmyslové uskupení2“) a výzkumné 

uskupení N.ERGHY (dále jen „výzkumné uskupení2“); 

E. vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na celé období činnosti představuje 

470 000 000 EUR pro společný podnik FCH a 665 000 000 pro podnik FCH2, které se 

vyplácejí z rozpočtů 7. rámcového programu pro výzkum, příp. z programu 

Horizont 2020, přičemž částka vyhrazená na provozní náklady nesmí překročit 20 000 000 

EUR pro společný podnik FCH a 19 000 000 pro společný podnik FCH2; 

F. vzhledem k tomu, že ve společném podniku FCH2 mají průmyslové uskupení a výzkumné 

uskupení společně přispívat na 50 % provozních nákladů, přičemž průmyslové uskupení 

poskytne 43 % a výzkumné uskupení 7 % provozních nákladů a obě tato uskupení mají 

přispět na operační výdaje prostřednictvím věcných příspěvků a k cílům společného 

podniku FCH2 prostřednictvím věcných příspěvků na další činnosti v minimální výši 

                                                 
1  Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a 

vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108). 
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380 000 000 EUR, z čehož věcné příspěvky na další činnosti musí činit alespoň 

285 000 000 EUR; 

Rozpočtové a finanční řízení 

1. konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného 

podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že roční účetní závěrka společného 

podniku FCH za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční 

situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v 

souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů; 

2. konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku FCH2 na rozpočtový rok 2015 

zahrnoval prostředky na závazky ve výši 132 583 855 EUR a prostředky na platby ve výši 

95 089 121 EUR; konstatuje, že prostředky na závazky se oproti roku 2014 zvýšily o 

17 %, a to zejména kvůli vyššímu počtu výzev k předkládání návrhů v roce 2015, a u 

prostředků na platby došlo oproti předchozímu roku k 2% snížení; 

3. konstatuje, že výroční zpráva o činnosti společného podniku FCH2 uvádí, že společný 

podnik pokračoval v auditech ex post, přičemž zahájil 29 nových auditů; vítá skutečnost, 

že míra zbytkových chyb činila 0,98 %; 

4. bere na vědomí, že společný podnik FCH2 zavedl postupy ex ante založené na 

přezkumech finančních a operačních údajů a provádí audity ex post u příjemců grantů; 

konstatuje, že tyto kontroly jsou klíčovými nástroji pro posuzování legality a správnosti 

operací; 

5. zdůrazňuje, že čerpání rozpočtu činilo na konci roku u všech zdrojů financování 87,3 %, 

pokud jde o prostředky na závazky, což představuje mírný pokles v porovnání s 

předchozím rokem, kvůli výsledku hodnocení výzvy k předkládání návrhů z roku 2015; 

konstatuje, že řada projektových návrhů byla odmítnuta, neboť nesplňovala požadované 

nároky na kvalitu, a v důsledku toho nebyly vyčerpány prostředky na závazky ve výši 13 

700 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 83 %, což 

představuje zatím nejlepší výsledek, kterého společný podnik FCH2 při čerpání 

prostředků na platby dosud dosáhl;  

6. konstatuje, že z celkových operačních závazků ve výši 193 500 000 EUR přijatých v roce 

2015 připadalo 42,6 % na individuální závazky vyplývající z dokončených zadávacích 

řízení na granty a smlouvy; konstatuje, že 57,3 % činily souhrnné závazky, u nichž nebyla 

zadávací řízení dosud dokončena kvůli času potřebnému pro hodnocení a jednací řízení v 

souvislosti s projekty programu Horizont 2020 vzešlými z výzev k předkládání návrhů z 

roku 2015; 

7. vítá skutečnost, že celkem 59 výzkumných a průmyslových organizací informovalo o 

svých investicích v celkové úhrnné výši 188 570 000 EUR, což představuje více než 60 % 

cíle stanoveného pro celou dobu trvání společného podniku FCH2; 

8. bere na vědomí skutečnost, že příslušné odvětví projevilo jasný úmysl investovat do svých 

inovativních technologií, rozvíjet je a uvádět je na trh, a to jak na straně průmyslu, tak 

výzkumu; bere na vědomí, že poskytnuté věcné příspěvky na další činnosti pocházejí z 16 

různých členských států, přičemž 33 % subjektů poskytujících tyto příspěvky je z oblasti 
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výzkumu a 77 % z oblasti průmyslu; vítá skutečnost, že odvětví palivových článků a 

vodíku je rozhodnuto pokračovat touto cestou a usilovat o to, aby stejně přesvědčivá čísla 

bylo možné vykázat i za rok 2016; 

9. konstatuje, že v době, kdy byly připravovány účetní závěrky společného podniku FCH2, 

tento podnik dosud neměl k dispozici požadované zprávy od svých členů provádějících 

projekty v rámci programu Horizont 2020, protože dosud nenastal termín jejich 

odevzdání, a konstatuje proto, že výše věcných příspěvků pro program Horizont 2020 za 

rok 2015 uvedená v účetní závěrce je založena na odhadu společného podniku FCH2 

ohledně nákladů, které členům vznikly do konce roku 2015; v této souvislosti zdůrazňuje, 

že informace o věcných příspěvcích budou sděleny v rámci první zprávy o projektech, 

která má být vydána v září 2016; připomíná, že Účetní dvůr ve své zprávě doporučil, aby 

Komise předložila jasné pokyny k rozpočtovému výkaznictví a finančnímu řízení 

společného podniku FCH2, a připomíná, že tyto pokyny byly v souladu s tímto 

doporučením vydány dne 20. prosince 2016; 

Převod 

10. konstatuje, že došlo ke dvěma rozpočtovým převodům mezi různými rozpočtovými 

položkami téže rozpočtové kapitoly, aby bylo možné lépe rozložit zdroje na 

administrativní náklady; zdůrazňuje, že tyto převody neměly žádný dopad na schválený 

rozpočet; 

Výzvy k předkládání návrhů 

11. bere na vědomí skutečnost, že společný podnik FCH2 úspěšně přešel k programu Horizont 

2020 tím, že dokončil podepisování prvních grantových dohod vzešlých z výzvy k 

předkládání návrhů z roku 2014; konstatuje, že na konci roku 2015 měl společný podnik 

FCH2 15 probíhajících projektů v rámci programu Horizont 2020 vzešlých z výzvy k 

předkládání návrhů z roku 2014 a 15 připravovaných projektů vzešlých z výzvy z roku 

2015; 

12. konstatuje, že první grantové dohody v rámci programu Horizont 2020 (výzva z roku 

2014) byly podepsány v průměru v průběhu osmi měsíců na jeden grant (s výjimkou tří 

řádně odůvodněných případů), což odráží úsilí o rychlé dosažení přípravné fáze grantů v 

kontextu nových předpisů a nových nástrojů; zdůrazňuje, že těchto 15 projektů 

představuje příspěvek ve výši 82 100 000 EUR, z nichž 55 % je určeno na akce v oblasti 

inovací a 41 % na akce v oblasti výzkumu a inovací a zbývající 4 % na průřezové 

činnosti; konstatuje, že malé a střední podniky představovaly 25 % účastníků v úspěšných 

projektech a obdržely 24 % příspěvků společného podniku FCH v rámci výzvy k 

předkládání návrhů z roku 2014;  

13. konstatuje, že druhá výzva společného podniku FCH2 k předkládání návrhů v rámci 

programu Horizont 2020 byla zveřejněna dne 5. května 2015, přičemž lhůta k předkládání 

návrhů byla 27. srpna 2015 a odhadovaný rozpočet činil 123 000 000 EUR, bylo obdrženo 

61 způsobilých projektů, z nichž 15 bylo vybráno k financování v celkové výši 

109 916 764 EUR; 
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Právní rámec 

14. konstatuje, že finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie byla pozměněna nařízením 

(EU, Euratom) 2015/1929; připomíná, že společný podnik FCH2 musí svá finanční 

pravidla revidovat tak, aby byla v souladu s revidovaným vzorem; bere na vědomí, že 

revidované finanční nařízení společného podniku FCH2 přijala jeho správní rada v květnu 

2016 poté, co byl jeho návrh předložen Komisi ke schválení; 

15. konstatuje, že v listopadu 2015 dokončil útvar interního auditu Komise audit postupu 

hodnocení a výběru návrhů grantů v rámci programu Horizont 2020 ve společném 

podniku FCH2; zdůrazňuje, že útvar interního auditu učinil doporučení ohledně vyjasnění 

a zvýšení transparentnosti při výběru témat návrhů společného podniku FCH2; vyzývá 

společný podnik FCH2, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o 

zlepšeních, která přijal s cílem dosáhnout toho, aby výběrová řízení byla transparentnější; 

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost 

16. vítá skutečnost, že na základě doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria a 

doporučení vyplývajícího z auditu provedeného společně útvarem interního auditu 

Komise a interním auditorem společného podniku FCH2 připravil společný podnik FCH2 

vnitřní pravidla, která komplexněji stanoví povinnosti, pokud jde o střet zájmů; s 

uspokojením konstatuje, že v rámci informačního semináře o interní kontrole konaného 

dne 30. listopadu 2015 obdrželi zaměstnanci společného podniku FCH2 školení o definici 

střetů zájmů a o možném předcházení tomuto střetu i o požadavcích na informování, 

pokud jde o přijímání darů, výhod a plateb; 

17. s uspokojením konstatuje, že společný podnik FCH2 se v roce 2015 zapojil do 

preventivních a nápravných opatření v souladu s nově přijatou společnou „strategií proti 

podvodům a akčním plánem proti podvodům“ na úrovni Komise a tato opatření 

realizoval; 

Ostatní 

18. zdůrazňuje, že základní výzkum přispívající k cílům společného podniku FCJ2 by neměl 

být vyjímán z ostatních výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020, 

pokud je zřejmé, že nedochází ke zdvojování výzev společného podniku FCH2; 

19. konstatuje, že v rámci společného podniku byly stanoveny postupy vnitřní kontroly, aby 

poskytovaly dostatečnou záruku, že podvody a nesrovnalosti budou odhaleny a bude se 

jim předcházet; 

20. konstatuje, že obecná pravidla pro zaměstnance vypracovaná na základě šablony Komise 

měla být předložena k odsouhlasení správní radě do konce roku 2016; 

21. vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku FCH2 do přezkumu 

programu Horizont 2020 v polovině období, pokud jde o další zjednodušování a 

harmonizaci postupů týkajících se společných podniků. 
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