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Úvod

Od roku 1984 jsou činnosti Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje 
prováděny prostřednictvím víceletých rámcových programů (RP). Šestý rámcový program 
Evropského společenství (6RP), pro který byl na období 2002–2006 vyhrazen rozpočet okolo 
17 miliard EUR, zajistil do konce roku 2008 finanční prostředky na „nepřímé“ činnosti 
v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v hodnotě 25 miliard EUR předpokládaných 
investic.

V rámci 6RP byly zavedeny dva nové nástroje, jejichž cílem byla zejména „integrace 
a posílení Evropského výzkumného prostoru“:

- „sítě excelence“ (SE, 167 projektů financovaných v rámci 6RP s příspěvkem EU ve výši 
1,2 miliardy EUR) byly zaměřeny především na vytvoření významné a trvalé integrace 
výzkumných činností partnerů sítí, aby tak přímo řešily fragmentaci výzkumných činností 
v Evropě v dané tematické prioritě; a

- „integrované projekty“ (IP, téměř 700 financovaných projektů s příspěvkem EU ve výši 
6,5 miliardy EUR) byly určeny k získání poznatků potřebných k provádění tematických 
priorit, a to dosahováním ambiciózních, jasně definovaných vědeckých a technologických cílů 
evropského rozměru.

1) Audit Účetního dvora (rozsah, zjištění a doporučení)

a) Rozsah auditu 

Audit Účetního dvora zjišťoval, v jakém rozsahu:

 SE a IP přispěly k dosažení cílů politiky v oblasti výzkumu stanovených Smlouvou 
i svých vlastních specifických cílů;

 Komise účinně podpořila provádění projektů poskytováním potřebného poradenství 
příjemcům, řízením zakázek a sledováním dosaženého pokroku; a

 šestý rámcový program podnítil investice do oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje. 

b) Zjištění Účetního dvora

Neexistence jednoznačné intervenční logiky
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Účetní dvůr zjistil, že nástroje 6RP dokázaly úspěšně podpořit přiměřeně kvalitní spolupráci 
a projekty v oblasti výzkumu. Tyto nástroje však byly používány, aniž by přitom byla 
k dispozici jednoznačná intervenční logika, cíle typu SMART1 a ukazatele výkonnosti.

Pouze částečné dosažení konkrétních cílů

Konkrétních cílů nových nástrojů bylo dosaženo jen částečně. Pouze malá část sítí excelence 
dosáhla postupné a soběstačné integrace výzkumných činností mezi partnery sítí. Integrované 
projekty prověřované v rámci auditu nedokázaly získat více zdrojů od jednotlivých účastníků 
ani další zdroje veřejného a soukromého financování. 

Slabé stránky řízení ze strany Komise

Podle Účetního dvora se v řízení ze strany Komise projevila řada slabých stránek, které 
ovlivnily účinnost opatření.

Cílů zaměřených na podnícení investic do oblasti výzkumu a technologického rozvoje nebylo 
dosaženo

Na rozdíl od 5RP se šestému rámcovému programu nepodařilo dosáhnout významného 
zvýšení investic ze strany účastníků do oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Účast 
soukromého sektoru se v poměrném vyjádření dokonce snížila. Z celkového rozpočtu jim 
skutečně připadla menší část (10 %), než tomu bylo v rámci tematických programů 5RP 
(12 %), a první výsledky týkající se 7RP ukazují, že účast malých a středních podniků dále 
klesá.

c) Doporučení Účetního dvora

Doporučení Účetního dvora lze stručně shrnout takto:

1. Výdajové programy by měly být založeny na jednoznačné intervenční logice spojující 
nástroje s realistickými cíli. Bylo by vhodné zvážit možnost stanovit pro každý nástroj jediný 
cíl. Pro každý program by měly být zvoleny vhodné ukazatele výkonnosti, pomocí kterých se 
budou sledovat očekávané výstupy, výsledky a dopady.

2. Komise by měla zvážit, zda SE a IP mají realistické cíle a v porovnání s tradičními nástroji 
spolupráce v oblasti výzkumu poskytují významné výhody. Komise by měla posoudit, zda 
doposud dosažené výsledky, případná přidaná hodnota EU a perspektiva soběstačnosti jsou 
důvodem pro další financování v rámci 7RP.

3. Komise by měla prověřit, co je příčinou malého objemu investic účastníků do výzkumu 
a technologického rozvoje v porovnání s vytyčenými cíli, a měla by navrhnout konkrétní 
opatření. 

                                               
1 Anglická zkratka SMART znamená konkrétní, měřitelné, dosažitelné, odpovídající a časově vymezené, podle 
čl. 27 odst. 3 finančního nařízení
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4. Komise by měla zajistit poskytování jasných a včasných pokynů, urychlení procesu 
udělování zakázek a lepší sledování projektů.

2. Odpovědi Komise

Komise se domnívá, že rámcové programy byly vždy založeny na spolehlivé intervenční 
logice. Při provádění pracovních programů Komise v rámci 6RP byly používány základní 
prvky přístupu SMART, přestože tento přístup nebyl ve finančním nařízení platném v danou 
chvíli výslovně požadován. Všechny pracovní programy v rámci 7RP obsahují stanoviska 
týkající se očekávaného dopadu. Komise se dále domnívá, že 6RP byl řádně sledován 
a vyhodnocen.

Komise je toho názoru, že existuje řada sítí excelence, v nichž bylo dosaženo trvalé integrace 
mezi partnery a kde lze celkovou kvalitu projektů považovat za vysokou.

Komise poukázala na skutečnost, že při zohlednění veřejných a soukromých organizací 
zapojených do obchodních činností je míra účasti v rámci 6RP podobná jako v případě 5RP, 
a domnívá se, že na posouzení účasti malých a středních podniků v rámci 7RP je ještě příliš 
brzy.

Závěrem se Komise domnívá, že 6RP poskytl významnou podporu úsilí v oblasti výzkumu. 

3. Poznámky a doporučení Výboru pro rozpočtovou kontrolu k možnému začlenění 
návrhu zprávy o udělení absolutoria Komisí (finanční rok 2008)

Evropský parlament:

Obecné poznámky

1. vítá konstruktivní doporučení Účetního dvora a celkový pozitivní náhled na podporu 
spolupráce a projektů přiměřené kvality v oblasti výzkumu, a to prostřednictvím „sítí 
excelence“ a „integrovaných projektů“ v politice Společenství pro oblast výzkumu;

2. oceňuje, že podle názoru Účetního dvora podpořily nástroje 6RP prověřené v rámci auditu 
dobrou a účinnou úroveň spolupráce účastníků projektů v oblasti výzkumu;

Počáteční fáze postupu

3. upozorňuje na existenci velké „mezery očekávání“, tedy skutečnosti, že původní 
„vynikající“ hodnocení si zachovalo méně než 55 % všech projektů revidovaných ex post; 
žádá Komisi o přezkoumání svých postupů hodnocení;

4. připomíná skutečnost, že převážná část žádostí nepřekročí práh „excelence“ (překročí jej 
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pouze 15– 20 %), přičemž náklady související se žádostmi (dosahující v některých případech 
až 300 000 EUR) hradí žadatelé; v této souvislosti naléhavě žádá Komisi, aby namísto 
„správy výzkumu“ souvisle a účinně uplatňovala citlivé řízení (např. postupy ve více fázích), 
a umožnila tak co nejefektivnější využití peněžních prostředků vyhrazených na výzkum; 

5. považuje za politováníhodné, že v závislosti na eventuálním úspěchu při vyřizování žádosti 
pouze 53–86 % zúčastněných stran plně pochopilo povahu nástrojů používaných v rámci 
6RP; s lítostí konstatuje, že při volbě nástroje byly v některých případech zřejmě zohledněny 
aspekty daňové, nikoli materiální; upozorňuje, že existence velkého počtu partnerů v rámci 
SE a také výrazné zaměření Komise na právní integraci představují zvláštní výzvu a že 
odborná skupina pro budoucnost SE doporučuje, aby větší partnerství byla vytvářena pouze ve 
výjimečných a řádně odůvodněných případech1;

Vytváření sítí excelence

6. s lítostí konstatuje, že i přes požadavky Parlamentu, aby se organizace při provádění 
výzkumných programů více zaměřily na služby a zákazníky, bylo dosaženo pouze malého 
pokroku při vytváření „jednoho centrálního kontaktního místa“ pokrývajícího úplný rozsah 
generálních ředitelství, do jejichž činnosti spadá výzkum, standardizace termínů v procesu 
vyřizování žádostí, požadované dokumentace a konzistentní komunikace; zdůrazňuje 
skutečnost, že veřejnost považuje Komisi za jediný subjekt; 

7. v této souvislosti požaduje, aby Komise konečně podnikla příslušné kroky a přijala 
proaktivní přístup k podpoře zákazníků, k interní kontrole kvality zahrnující druhou úroveň 
standardizace a k soudržnějšímu řízení; žádá Komisi, aby poskytla on-line přístup ke všem 
právním textům, které se týkají přidělování zakázek v rámci grantů, a v případě potřeby 
i odkazy na belgické zákony;

8. připomíná neměnné požadavky Parlamentu na snížení administrativní zátěže, zejména 
v postupech přidělování podpor2; odsuzuje skutečnost, že průměrný čas na uzavření smlouvy 
je 13 měsíců, což je o 4 měsíce více než v případě 5RP; v souvislosti s 7RP žádá, aby Komise 
využívala stávající administrativní nástroje (např. Personal Identification Codes (jedinečné 
identifikační kódy) nebo Legal Entity Appointed Representatives (osoby jmenované 
statutárním zástupcem organizace);

9. není spokojen s tím, že 6RP nedosáhl cíle většího zapojení soukromých účastníků, zejména 
malých a středních podniků; shoduje se s Účetním dvorem v názoru, že v účasti jim aktivně 
bránily některé předpisy; obecně je toho mínění, že právní předpisy a pravidla (včetně 
vzorových smluv a pokynů) jsou příliš složité a samy o sobě stojí v cestě efektivnímu 
a účinnému provádění politik v oblasti výzkumu; 

10. konstatuje, že hodnocení je namísto posuzování výstupů zaměřeno na kontroly vstupů; 

                                               
1 Viz také Závěrečná zpráva odborné skupiny o budoucnosti sítí excellence (září 2008 – „ER“) s. 21

2 SEK(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
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společně s Účetním dvorem uznává, že řádné definování cílů typu SMART při zahájení 
projektu je klíčovým prvkem, který určuje průběh a případný úspěch projektu; zdůrazňuje, že 
musí být navrženy požadavky na vypracování zpráv jako účelného nástroje pro sledování 
a posuzování průběhu v integračním a materiálovém procesu1, které nesmí sloužit jako 
prostředek pro udělování sankcí nebo zasahování do jiných řídicích činností vyhrazených 
koordinátorům, pokud jsou v souladu s právními předpisy.

Udržitelnost a další rozvoj

11. s lítostí konstatuje, že ve většině případů nemohlo být dosaženo udržitelné integrace 
překračující počáteční období financování a že podle hodnocení Účetního dvora se počáteční 
období financování trvající pět let ukázalo jako nereálné; podporuje návrh použít vysoce 
konkurenční a výběrová kritéria na prodloužené financování SE, u kterých je deklarována 
schopnost stát se soběstačnými (ER s. 28);

12. se zájmem registruje návrh odborné skupiny prozkoumat možnost koordinovaných výzev 
mezi programy ERA-NET a 7RP kombinující finanční prostředky jednotlivých států 
a Společenství2 a také opatření ke zvýšení transparentnosti a dostupnosti databáze CORDIS 
s cílem zajistit výměnu výzkumných výsledků v programu ERA (výměna příkladů 
osvědčených postupů);

13. je hluboce znepokojen skutečností, že použití strategie Komise pro audit 6RP mělo za 
následek již dva soudní spory zahájené bývalými účastníky; zdůrazňuje, že základem jakékoli 
dlouhodobé spolupráce je spolehlivost, a opakuje, že v zájmu právní jistoty žádá Komisi, aby 
upustila od přepočtu finančních výkazů projektů 6. rámcového programu, které již byly 
Komisí schváleny a uzavřeny, na základě nového výkladu kritérií způsobilosti nákladů, jež
jsou stanovena ve všeobecných podmínkách (příloha II) vzorové smlouvy 6. rámcového 
programu3; naléhavě žádá, aby Komise vynaložila větší úsilí směřující k nalezení řešení, 
a vyjadřuje přání, aby řešení bylo založeno na dialogu;

14. žádá Komisi, aby našla řešení, která zajistí spolehlivost a střednědobou návaznost při 
provádění a plánování rámcových programů, zejména s ohledem na 8RP; a aby především 
jednotným způsobem používala pevně stanovené lhůty a pevně daná pravidla postupu.

                                               
1 ER s. 26.

2 ER s. 27.

3 SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)


