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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že společný podnik Shift2Rail (S2R JU) dosáhl v květnu 2016 finanční 

autonomie a přistoupil ke konsolidaci své struktury, aby zajistil řádné řízení, zákonnost 

a správnost při plnění programu; 

2. vítá závěry Účetního dvora, podle nějž jsou operace, na nichž se zakládá účetní závěrka 

společného podniku za rozpočtový rok 2016 ve všech významných ohledech zákonné 

a správné; 

3. konstatuje, že roční rozpočet společného podniku S2R na rok 2016 činil 50,2 milionu 

EUR v prostředcích na závazky a 52,3 milionu EUR v prostředcích na platby, z čehož 

bylo 44,1 milionu EUR v závazcích a 47,2 milionu EUR v platbách určeno na operační 

výdaje, 3,3 milionu EUR v závazcích a 3,5 milionu EUR v platbách bylo určeno 

na výdaje na zaměstnance a správní výdaje a 2,8 milionu EUR v závazcích a 1,7 

milionu EUR v platbách představovaly nevyužité prostředky, které nebyly v tomto 

rozpočtovém roce požadovány; 

4. konstatuje, že v roce 2016 představovaly operační náklady (hlava 3) 87,8 % celkového 

rozpočtu společného podniku S2R včetně podle očekávání nevyužitých prostředků, 

kterých nebylo v daném roce zapotřebí (hlava 4); dále konstatuje, že v operačním 

rozpočtu dosáhl společný podnik S2R míru plnění 100 % u prostředků na závazky 

a 86,6 % u prostředků na platby; konstatuje, že prostředky na platby byly využity 

na předběžné financování grantů, které vzešly z výzev k předkládání návrhů z let 2015 

a 2016; 

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že v roce 2016 činily rozpočtové prostředky 

z příjmů devatenácti přidružených členů („Ostatní členové“) pouze 2,53 milionu EUR 

z celkových 52,32 milionu EUR; dále vyjadřuje politování nad tím, že odhadované 

věcné příspěvky od jiných členů než Unie na operační činnosti byly omezeny na 4,5 

milionu EUR, z čehož 3 miliony EUR byly ověřeny; připomíná, že nařízení 

o společném podniku Shift2Rail1 stanoví, že celkový příspěvek na operační činnosti, 

který mají poskytnout ostatní členové, v celkové výši 470 milionů EUR, se skládá 

z přinejmenším 350 milionů EUR ve věcných a hotovostních příspěvcích, včetně 200 

milionů EUR od zakládajících členů jiných než Unie; bere na vědomí, že z celkových 

120 milionů EUR v příspěvcích na další činnosti od členů z řad průmyslových podniků 

oznámili členové 55 milionů EUR (45,8 %) do konce roku 2016, z čehož 35,2 milionu 

EUR bylo ověřeno;   

6. konstatuje, že v roce 2016 podepsal společný podnik S2R 27 grantových dohod, které 

byly výsledkem výběrových řízení z let 2015 a 2016, a že hodnota činností v oblasti 

výzkumu a inovací u těchto výběrových řízení činila 167,3 milionu EUR, z nichž 

poskytne společný podnik S2R v rámci spolufinancování až 79,1 milionu EUR;  

                                                 
1 Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail (Úř. 

věst. L 177, 17.6.2014, s. 9). 
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7. konstatuje, že společný podnik S2R vypracoval politiku řízení rizik, ale dosud 

neprovedl konkrétní hodnocení boje proti podvodům ani nevypracoval akční plán pro 

uskutečňování své vlastní strategie boje proti podvodům; také konstatuje, že jelikož 

v roce 2016 bylo vyplaceno pouze předběžné financování projektů, neuskutečnily se 

žádné kontroly ex-post; vybízí společný podnik S2R, aby co nejdříve přijal strategii pro 

kontroly ex-post; žádá společný podnik, aby poskytl podrobné informace o systému 

řízení rizik, a zejména o tom, jak předcházet střetům zájmů;  

8. je znepokojen tím, že společný podnik si v rámci postupů při zadávání zakázek 

stanovuje maximální rozpočet na zakázku, který zjevně nevychází z odhadu nákladů 

a referenčního systému pro přiměřené tržní ceny; žádá společný podnik, aby zavedl 

vhodné postupy pro odhad nákladů předtím, než zahájí zadávací řízení, aby byla 

zajištěna nákladová efektivnost jeho víceletých smluv na poskytování služeb, neboť 

zkušenosti ukazují, že většina obdržených nabídek se pohybovala v blízkosti 

maximálního rozpočtu; 

9. bere na vědomí, že ke 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 17 statutárních pracovních míst; 

vyjadřuje politování nad tím, že společný podnik musel vzhledem k pracovní zátěži 

využít vnější podporu, aby vyřešil nedostatek zaměstnanců během procesu náboru, a že 

platby za tyto externí služby nebyly provedeny v roce 2016; žádá společný podnik S2R 

o poskytnutí informací o těchto výdajích; 

10. zdůrazňuje, že výzkum a vývoj v odvětví železniční dopravy má rozhodující význam 

při rozvoji bezpečné a celosvětově konkurenceschopné železnice a je důležitý z hlediska 

zásadního snížení nákladů životního cyklu železničního dopravního systému 

a zásadního zvýšení kapacity tohoto dopravního systému, jeho spolehlivosti a přesnosti 

a také z hlediska odstranění zbývajících technických překážek interoperability 

a omezení negativní externality spojené s dopravou; upozorňuje také, že cíli společného 

podniku S2R je dosáhnout jednotného evropského železničního prostoru a zvýšit 

atraktivnost a konkurenceschopnost evropského železničního systému; 

11. připomíná, že výzkum a inovace nejsou izolovaným procesem, při němž by se 

používalo jednoduché pravidlo řízení procesů; zdůrazňuje proto, že je mimořádně 

důležité identifikovat mezi výzkumnými a inovačními projekty ty, které mají potenciál 

přinést inovativní řešení na trh; upozorňuje na to, že změny v nařízení o zřízení 

společného podniku S2R a jeho stanovách budou velmi důležité pro další rozvoj tohoto 

společného podniku, aby byla zvýšena jeho efektivita; zejména zdůrazňuje, že je třeba 

počítat s použitím zásady víceletého financování a přijmout pružné časové rozvrhy pro 

zveřejňování návrhů projektů; 

12. trvá na tom, že je důležitá spolupráce mezi společným podnikem S2R a Agenturou 

Evropské unie pro železnice; vítá účast této agentury na schůzích správní rady 

společného podniku; žádá společný podnik, aby poskytl konkrétnější informace 

o hlavních výsledcích této spolupráce ve své výroční zprávě o činnosti; 

13. bere na vědomí skutečnost, že v prvních měsících po získání autonomie zahájil společný 

podnik S2R průzkum toho, jak využít činnosti plánované v rámci jiných programů 

a fondů Unie v souvislosti s železničním odvětvím, a to především co se týče EFSI, 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a že má společný podnik 

v úmyslu dále tuto činnost rozvíjet; žádá společný podnik S2R, aby poskytl podrobné 
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informace ohledně toho, jak má v úmyslu rozvíjet synergie mezi těmito činnostmi a jaké 

očekává výsledky; 

14. zdůrazňuje, že po výzkumných a inovačních projektech by měla následovat vyšší 

úroveň technologické připravenosti v demonstrační a prováděcí fázi; zdůrazňuje, 

že nutnost doplňkového financování s použitím příslušných nástrojů financování je 

klíčem k vybudování konkurenceschopného železničního systému v budoucnosti; 

15. navrhuje, aby Parlament udělil absolutorium výkonnému řediteli společného podniku 

Shift2Rail za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016. 
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