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SHRNUTÍ 

I. Evropský parlament (EP) a Rada požádaly Evropský účetní dvůr (EÚD), aby se podílel na 

předběžné legislativní diskusi o nástupci programu Horizont 2020 („9. RP“). Tento informační 

dokument je odpovědí na tyto žádosti a zaměřuje se na otázku zjednodušení rámcových 

programů Evropské unie (EU) pro výzkum. Naše analýza ukazuje, že zjednodušení je 

komplikované, a obsahuje několik návrhů, na co se v právě probíhající diskusi o 9. RP 

zaměřit. 

II. Popisujeme několik dilemat1, která ovlivňují snahy Komise zjednodušit provádění 

programů EU pro výzkum a inovace. Využili jsme informací od Komise2 a příjemců3 a také 

zkušenosti z naší auditní práce4 (příloha I a příloha II), abychom tato dilemata uvedli do 

souvislosti s koncepcí právního rámce, modelu financování a programu účasti. 

III. Rádi bychom upozornili na následující návrhy, které by se měly zvážit, aby právě 

probíhající diskuse o 9. RP byla konkrétnější: 1) přiměřený časový odstup mezi přijetím a 

prováděním právních aktů, 2) využívání jednorázových částek a udělování cen, 3) používání 

pokynů jako nezávazných pravidel, 4) uznávání účetní praxe příjemců a 5) přijímání dobrých 

návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 i v jiných programech prostřednictvím 

jednotného kontaktního místa. 

                                                      

1 Dilemata definujeme jako protichůdné priority, mezi nimiž musí Komise a rozpočtový orgán 
nalézt správnou rovnováhu. 

2 Cenné, avšak nikoli vyčerpávající informace shromáždila Evropská komise (EK) na své 
internetové stránce FP Programme Evaluation and Monitoring Documents (Programové 
hodnoticí a monitorovací dokumenty o RP). Tato stránka obsahuje více než 400 přezkumných 
dokumentů. https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Například: Evropská asociace univerzit (EUA), Evropské sdružení výzkumných a technologických 
organizací (EARTO), Liga evropských výzkumných univerzit (LERU), Neformální skupina 
kontaktních kanceláří GŘ pro výzkum a inovace (IGLO), IDEA-league (strategická aliance pěti 
významných evropských technických univerzit), Evropské sdružení manažerů a administrátorů 
výzkumu (EARMA), Helmholzova asociace německých výzkumných středisek, Business Europe, 
Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) atd. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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IV. Tento informační dokument není auditní zprávou. V současné době provádíme audit 

zjednodušení v programu Horizont 2020, přičemž související zvláštní zpráva by měla vyjít 

koncem roku 2018. Ve zprávě se bude posuzovat, jak účinná jsou zjednodušující opatření 

Komise, a bude příspěvkem k diskusi o provádění 9. RP, která začne koncem roku 2018. 

PROGRAM EU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT 2020 

1. Horizont 2020 je program EU pro výzkum a inovace s financováním ve výši téměř 

80 miliard EUR, které se poskytuje během sedmi let (2014 až 2020). Jedná se o jeden 

z největších veřejných programů financování výzkumu a rozvoje a připadá na něj asi 8 % 

rozpočtu EU5. Jeho účastníky lze rozdělit do těchto skupin: univerzity, výzkumné ústavy, 

malé a střední podniky, velké společnosti a veřejné subjekty. Dosud bylo předloženo více než 

130 000 žádostí a financováno téměř 20 000 projektů6. 

2. Horizont 2020 je složitý kvůli všem souvisejícím nařízením, pokynům, postupům a 

procesům, kterými se provádí (včetně kontroly a auditu), a také kvůli mnoha nástrojům 

financování7. Zbytečná složitost přináší následující rizika: nesrovnalosti (jsou-li pravidla 

složitá či nejasná, pravděpodobnost, že nebudou dodržena, je vysoká), neefektivnost (příliš 

mnoho se může vynaložit na administrativu nebo na financované projekty) a neúčinnost 

(nemusí být dodrženy výkonnostní cíle). 

3. Ve vztahu k programu Horizont 2020 požadovala Rada (2011) „nastolení nové rovnováhy 

mezi důvěrou a kontrolou“ a EP (2010) financování, které by mělo být ve vztahu k 

účastníkům „více založeno na důvěře a mělo by ve větší míře tolerovat rizika“8. Mnoho 

iniciativ usilujících o zjednodušení vzniklo zejména pro program EU pro výzkum a inovace 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Údaje poskytla Komise. 

7 Evropský parlament (EP), zpráva o posouzení provádění programu Horizont 2020 s ohledem na 
jeho průběžné hodnocení a návrh devátého rámcového programu. „[…] učinit strukturu 
financování EU méně komplikovanou.“ (RR\1127422EN.docx). 

8 Nařízení (EU) č. 1291/2013, kterým se zavádí Horizont 2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 109). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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(příloha III). I když zjednodušení je žádoucí, určitá míra složitosti je potřebná, aby bylo 

dosaženo cílů politiky a prostředky EU mohly být řádně přiděleny. 

DILEMATA SOUVISEJÍCÍ SE ZJEDNODUŠENÍM9 

Stabilita a změna 

4. Stabilita znamená řídit se stejným souborem pravidel u po sobě jdoucích programů 

výzkumu a inovací, kdežto změny vyžadují, aby se účastníci přizpůsobili novým pravidlům. 

Změny poskytují prostor pro zlepšení, avšak mohou rovněž vést k tomu, že účastníci se 

musejí přizpůsobit různým souborům pravidel u různých programů výzkumu (jelikož mnoho 

grantů z programu Horizont 2020 bude ještě po několik let od zahájení 9. RP dobíhat)10, 11 

(rámeček 1). 

Rámeček 1 – Příjemci oceňují stabilitu12  

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zastupuje 23 vysokých škol. V červnu 2010 

zveřejnila poradní dokument „Na cestě k účinnému 8. rámcovému programu pro výzkum“. 

Tento dokument byl zčásti odpovědí na sdělení Komise o zjednodušení provádění rámcových 

programů pro výzkum. V dokumentu (bod 27) se uvádí, že: „v nejhorších případech je 

optimalizace velmi žádoucí, avšak stabilita pravidel sama je zjednodušující opatření a 

upřednostňuje se před změnou k pouze mírně jednodušším pravidlům. Příliš mnoha 

následným změnám je třeba se vyhýbat.“ 

                                                      

9 Analyzovali jsme pět dilemat, avšak je jich více, například: vnitrostátní zájmy a zájmy EU, malý a 
velký průmysl, veřejné a soukromé výdaje na VaV a otázky související se státní podporou 
(Lamyho zpráva, s. 17–18). 

10 OECD 2010, Strategy and policies for better regulation, United Kingdom (Strategie a politiky pro 
lepší právní úpravu, Spojené království), s. 38. 

11 Evropská komise, COM(2010) 187, 29. dubna 2010, s. 12. 

12 LERU, poradní dokument, Towards an effective 8th framework programme for research (Na 
cestě k účinnému 8. rámcovému programu pro výzkum), č. 2, květen 2010, s. 10, bod 27. 



 4 

 

Vyvozování odpovědnosti a vlastní odpovědnost 

5. Vyvozování odpovědnosti znamená, že důkazní břemeno o využití prostředků EU nese 

jejich příjemce. Vlastní odpovědnost se opírá o předpoklad samořídicího a samoregulačního 

jednání příjemců. Bylo by snazší vyplácet granty na výzkum, aniž by se od příjemců 

vyžadovalo skládat účty z využití přijatých veřejných prostředků. Ovšem vyvozování 

odpovědnosti je zásadní pro důvěru veřejnosti. Snaha o vyvozování odpovědnosti by však 

mohla vést k přílišné opatrnosti při zjednodušování složitých předpisů v oblasti výzkumu a 

vytvářet překážky výzkumné činnosti (rámeček 2). 

Rámeček 2 – Výzkumní pracovníci požadují rovnováhu mezi řádným vyvozováním 

odpovědnosti a přiměřenou administrativní zátěží  

Kromě toho, že v rámci vyvozování odpovědnosti je potřeba prokázat řádné finanční řízení, 

vyžaduje Komise pro účely monitorování a hodnocení informace a údaje o tom, jaký má 

financování EU určené na výzkum a inovace hospodářský a společenský dopad. „Cílem 

připravovaného rámcového programu je přizpůsobit požadavky na výkaznictví a 

monitorování, pokud je to možné, omezit počet klíčových ukazatelů výkonnosti, vycházet ze 

stávajících ukazatelů a zaměřit se na ukazatele dopadu“13. 

Právní jistota a možnost uvážení 

6. Právní jistota je důležitá, protože příjemci nesou finanční riziko, pokud si předpisy vyloží 

nesprávně. Právní jistota znamená, že by měl platit jen jeden výklad daného pravidla; 

„Zásada právní jistoty vyžaduje, aby jakýkoli akt orgánů mající právní účinky byl jasný, přesný 

a byl sdělen zúčastněnému tak, aby mohl s jistotou rozpoznat okamžik, od kterého tento akt 

existuje a začíná působit svými právními účinky […]“14. 

                                                      

13 Stakeholders’ Workshop on ideas for further simplification on the implementation of the R&I 
Framework programmes (Seminář zainteresovaných subjektů na téma dalšího zjednodušování 
provádění rámcových programů pro výzkum a inovace), Brusel 20. října 2017, s. 12. 

14 Viz věc Opel Austria, T-115/94, bod 124, kde se odkazuje na: rozsudky Soudního dvora ze dne 
9. července 1981, Gondrand Frères a Garancini, 169/80, Recueil, s. 1931, bod 17, ze dne 
22. února 1984, Kloppenburg, 70/83, Recueil, s. 1075, bod 11, a ze dne 15. prosince 1987, Irsko 
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7. Možnost uvážení předpokládá různé možné a přiměřené výklady daného pravidla 

příslušnými orgány. Různé subjekty vstupující do projektového cyklu v různé okamžiky 

(projektoví úředníci a auditoři v Komisi, vnitrostátní subjekty15, auditoři EÚD) mohou 

požadavky chápat svým způsobem a vykládat je různě, takže vzniká riziko, že příjemci budou 

vystaveni nejistým finančním následkům (rámeček 3). Pokud se kromě toho prostor pro 

vlastní uvážení dokládá pomocí pokynů a příkladů, neměly by se tyto pokyny a příklady 

vykládat způsobem, který prostor pro možné vlastní uvážení omezuje. 

                                                      

v. Komise, 325/85, Recueil, s. 5041, bod 18, a Soudu ze dne 7. února 1991, Tagaras v. Soudní 
dvůr, T-18/89 a T-24/89, Recueil, s. II-53, bod 40. 

15 Například ministerstva, vnitrostátní financující subjekty, nejvyšší kontrolní instituce (NKI) a také 
soukromé auditorské společnosti. 
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Rámeček 3 – Příjemci se obávají, že by mohli být vystaveni právní nejistotě16 

Uspořádali jsme semináře s právními odborníky, auditory a konečnými příjemci 

o zkušenostech s auditem výzkumných a inovačních programů EU. Příjemci upozornili na tyto 

hlavní problémy: 

– jsou-li pokyny vymezeny příliš široce, auditoři mohou považovat příklady použité 

Komisí za jedinou přijatelnou praxi; 

– když auditoři posuzují dodržování předpisů, musí souvislosti a účel týchž pravidel 

vykládat na různých úrovních kontrolního řetězce, přičemž mohou být ovlivněni 

dostupností informací; 

– když příjemci využívají možností zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou 

jednorázové částky a paušální sazby, předpokládají, že svůj přístup přizpůsobí 

i auditoři; 

– Evropská komise změnila některé články vzorové grantové dohody programu 

Horizont 2020 se zpětnou platností pro předchozí projekty17; 

– v různých nařízeních (upravujících Horizont 2020 a Evropský inovační a technologický 

institut (EIT)) se ne vždy používají shodné definice a zásady. 

Zájem příjemců a zájem EU 

8. Zájmem příjemců je získat náhradu svých nákladů, zatímco EU se zaměřuje na fond 

celkově a na efektivnost přidělování peněžních prostředků jednotlivým příjemcům. 

U příjemců, jako jsou univerzity, by možné negativní dopady zjednodušení na jejich příjmy 

                                                      

16 Seminář EÚD, Brusel 9. února 2015 a 11. března 2016. 

17 Příklady jsou uvedeny zde: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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mohly vést ke strachu ze zjednodušení či odporu k němu, i když se tyto dopady ukáží jako 

pozitivní (rámeček 4). 

Rámeček 4 – Příjemci se obávají negativního finančního dopadu18 

Budou-li se využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou paušální sazby, 

jednotkové náklady, jednorázové částky a ceny, mohli by někteří příjemci získat větší či 

menší objem financování ve srovnání se současným stavem, ačkoli v průměru bude 

vyplacena tatáž částka. Někteří účastníci prohlásili, že upřednostňují současný (složitý) 

systém náhrad skutečných nákladů, neboť se obávají snížení svého financování, přestože 

zjednodušené formy vykazování nákladů znamenají menší administrativní zátěž. 

Regionální rozložení a excelence19 

9. Excelence znamená podporovat nejlepší výzkumné projekty na úrovni EU, zatímco cílem 

regionálního rozložení je snížit rozdíly mezi zeměpisnými regiony. V praxi provádějí některé 

zeměpisné regiony programy EU pro výzkum a inovace a prokazují svůj potenciál dosáhnout 

excelence ve výzkumu úspěšněji než jiné (rámeček 5).  

                                                      

18 Následný seminář o zjednodušování pořádaný Komisí v roce 2017, s. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 EP/EPRS, EU framework programmes for research and innovation, evolution and key data from 
FP1 to Horizon 2020 in view of FP9 (Rámcové programy EU pro výzkum a inovace, vývoj a 
základní údaje od 1. RP do programu Horizont 2020 s ohledem na 9. RP) (září 2017 – PE 
608.697), s. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Rámeček 5 – „Rozšiřování“ je stále problém, který je třeba překonat  

Zjistili jsme, že znalostní a inovační společenství („partneři znalostních a inovačních 

společenství“) a příspěvky na financování od Evropského inovačního a technologického 

institutu (EIT) se soustřeďují do malého počtu členských států. Aby EIT mohl poskytovat širší 

podporu, vytvořil regionální inovační systémy, což je mechanismus určený k lepší propagaci 

inovací v konkrétních regionech20. 

Dilemata v perspektivě  

10. Výše uvedená dilemata shrnuje obrázek 1. V následujících oddílech se pokusíme 

analyzovat, jak tato dilemata ovlivnila koncepci právního rámce, modelu financování a 

programu účasti. 

Obrázek 1 – Dilemata ovlivňující zjednodušení výzkumných programů EU 

 

Zdroj: EÚD na základě právního rámce programu Horizont 2020.  

                                                      

20 EÚD, zvláštní zpráva č. 4/2016, body 86 a 102. 
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HORIZONT 2020: SLOŽITÝ SYSTÉM 

Koncepce programu Horizont 2020 

11. Upozornili jsme na to, že účinnému provádění programů může bránit příliš složitý právní 

rámec u dřívějších rámcových programů21. U programu Horizont 2020 lze zbytečně složitou 

koncepci programů změnit dvěma způsoby: přepracovat základní pravidla (tzv. tvrdé právo) 

v souladu se zásadami řádné správy22 anebo vytvořit jednodušší rozhraní, kterým se složitý 

systém přizpůsobí skutečnému prostředí, v němž výzkumníci pracují. Oba jsou 

opodstatněnými metodami, jak udržet správnou rovnováhu mezi nutnou byrokracií a 

praktickým životem výzkumníků. Jedno je však jisté: zjednodušení je složité23. 

12. Ve srovnání se 7. RP zůstala struktura souboru základních nařízení24, 25, 26 v programu 

Horizont 2020 do velké míry nezměněna (příloha IV) kromě toho, že se počet specifických 

                                                      

21 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, Shrnutí V, body 3, 89, 103, příloha II. 

22 Obecné zásady, které souvisí s právem na řádnou správu, zakotveném v článku 41 Listiny 
základních práv EU, a se zásadou otevřené, efektivní a nezávislé evropské správy, formulovanou 
v článku 298 SFEU: například proporcionalita, spravedlnost a rovné zacházení, právní jistota, 
neustálá snaha o zlepšování. 

23 Evropský konvent, závěrečná zprávy pracovní skupiny IX pro zjednodušení, s. 1, 29. 11. 2002 
http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX a 
konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 
2020, s. 1. 

24 Nařízení č. 1291/2013 L 347/104 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví Horizont 2020 – 
rámcový program pro výzkum a inovace 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_cs.pdf. 

25 Nařízení č. 1291/2013 L 347/104 doprovázelo rozhodnutí Rady L 347/965 ze dne 
3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–2020) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_cs.pdf. 

26 Pravidla účasti jsou stanovena (v tzv. tvrdém právu) v nařízení č. 1290/2013 L 347/81 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 
2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_cs.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_cs.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_cs.pdf
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programů snížil ze čtyř na jeden. Komise však zavedla několik rozhraní s cílem usnadnit 

příjemcům provádění základních nařízení (obrázek 2): 

– vzorovou grantovou dohodu, 

– pracovní programy (víceleté místo ročních pracovních programů), které převádějí cíle 

specifických programů do podrobných opatření, 

– digitální účastnický portál27. 

Obrázek 2 – Rozhraní mezi normotvůrci, útvary Komise a příjemci  

 

Zdroj: EÚD na základě právního rámce programu Horizont 2020. 

                                                      

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_cs.pdf. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Tento portál (vstupní 
místo pro elektronickou správu výzkumných a inovačních programů financovaných EU) nejenže 
poskytuje informace strukturovaným způsobem, ale tvoří také pro subjekty zapojené do 
programu Horizont 2020 digitální rozhraní. 

Legislativní 
akty 

Víceleté 
pracovní 

programy

Účastnický 
portál

Vzorová 
grantová 
dohoda

Tvrdé právo

Měkké právo

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_cs.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_cs.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Vzorová grantová dohoda 

13. Práva a povinnosti příjemců jsou stanoveny v grantové dohodě. Komise vypracovala 

vzorovou grantovou dohodu a komentovanou vzorovou grantovou dohodu jako online 

příručku pro žadatele. Ve své výroční zprávě za rok 2016 jsme kritizovali délku příručky 

(dokument o 750 stránkách)28. Komise uvedla, že v 7. RP byl týž obsah rozdělen mezi několik 

dokumentů o více než 1 000 stranách29. 

14. Rozsáhlé využívání příkladů v příručce pomáhá příjemcům při uplatňování pravidel. Hrozí 

však, že budou-li příklady vnímány jako jediné možné řešení pro všechny příjemce, bude 

omezena možnost, aby příjemci dle svého uvážení uplatňovali vlastní postupy. 

Pracovní program 

15. Smyslem pracovních programů je převést rámcové cíle Evropské komise na konkrétní 

opatření. Podle naší výroční zprávy za rok 201530 jsou kontrolovaná opatření obecně 

v souladu s rámcovými cíli, ale může to být důsledek poměrně širokého vymezení těchto cílů. 

Podle pracovních programů odborníci posuzují žádosti o účast v programu Horizont 2020 a 

zužují výběr projektů v souladu s těmito cíli31. 

Účastnický portál 

16. Komise nabízí internetový účastnický portál jako jednotnou platformu pro elektronickou 

správu žádostí a grantů. Cílem účastnického portálu je pomoci žadatelům (například 

prostřednictvím jediného asistenčního místa) nalézt podrobné informace o všech procesech, 

                                                      

28 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, kapitola 5, bod 5.18. 

29 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, kapitola 5, bod 5.18 s odpovědí Komise. 

30 EÚD, výroční zpráva za rok 2015, body 3.36 a 3.37. 

31 Seminář pořádaný v Bruselu EÚD s konečnými příjemci evropských rámcových programů, 
9. února 2015. 
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pochopit části právního rámce programu Horizont 2020 vztahující se na jejich konkrétní 

situaci a poskytnout jim při jejich jednání právní jistotu32. 

Řízení programu Horizont 2020 

Komise 

17. Horizont 2020 je přímo řízen různými subjekty EU, včetně osmi generálních ředitelství 

Komise, čtyř výkonných agentur a sedmi společných podniků (tabulka 1)33. Podle Komise si 

účastníci rámcových programů EU před programem Horizont 2020 stěžovali na to, že různá 

generální ředitelství či jiné prováděcí orgány řešily tytéž otázky nejednotně34. 

                                                      

32 Evropská komise, průběžné hodnocení programu Horizont 2020, s. 27 a 59. 

33 Do skupiny výzkumu a inovací patří osm generálních ředitelství (AGRI, CNECT, EAC, ENER, 
GROW, HOME, MOVE a RTD), čtyři výkonné agentury (EACEA, EASME, ERCEA, REA), jedna 
decentralizovaná agentura (GSA) a sedm společných podniků (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, 
SESAR, Shift2Rail). 

34 Evropská komise, zpráva o následném hodnocení 7. RP, s. 64 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Tabulka 1 – Na řízení programu Horizont 2020 se podílí mnoho různých generálních 

ředitelství a dalších subjektů 

 Programové období 

Rámcový program pro výzkum a 
inovace 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Počet zodpovědných GŘ 5 6 8 
Počet zodpovědných komisařů 4 6 8 
Další subjekty odpovědné za 
provádění 

Výkonné agentury 

Iniciativy podle článku 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 společných 
technologických iniciativ 
(Artemis, ENIAC, FCH, CS, 

IMI) + SESAR 
 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 společných podniků (BBI, 
CS, ECSEL, IMI, FCH, S2R, 

SESSAR) 
10 smluvních partnerství 
veřejného a soukromého 

sektoru 

Iniciativy v rámci veřejného 
sektoru 
 
 
Jiné 
 

1 iniciativa podle článku 
185 

 

4 iniciativy podle článku 
185 

 
 

2 (EIB, EIT) 

6 iniciativ podle článku 185 
10 iniciativ společného 

plánování 
 

3 (EIB, EIT, stěžejní iniciativy 
FET) 

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí, aktualizovaných v únoru 2018. 

Jedinečná úloha společného centra podpory (CSC) 

18. Účetní dvůr35 stejně jako příjemci36 vyzýval k jednotnému uplatňování pravidel a 

ucelenému řízení rámcových programů37. Doporučili jsme další zlepšení, která vedla 

k vytvoření společného centra podpory (CSC)38, 39. Odrazilo se to v průběžném hodnocení 

7. RP (2011), které zdůraznilo potřebu vytvořit „výbor pro vyjasňování sporných otázek 

                                                      

35 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 5.15. 

36 #Industry4Europa, říjen 2017, s. 11. LERU, KISS Horizon 2020 – Keep it simple and 
straightforward (Horizont 2020 – Zachovat jednoduchost a přímočarost), 23. října 2015, závěry 
Rady pro konkurenceschopnost, 11.–12. října 2010, s. 2. 

37 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, s. 27 bod 36. 

38 Rozhodnutí Komise C(2013) 8751 o provozních předpisech pro společné centrum podpory 
programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020). 

39 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 5.15 a příloha 3.2. 
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v oblasti výzkumu“, aby se odstranila právní nejistota a odlišné řešení týchž otázek různými 

subjekty EU spravujícími granty na výzkum40. 

19. Zjistili jsme, že Komise zlepšila svoje kontrolní systémy, zejména v posledních letech, tím, 

že posílila audity ex post prostřednictvím společného auditního útvaru (CAS), který je 

součástí CSC41. Podobně útvar interního auditu Komise (IAS) stanovil určité osvědčené 

postupy koordinace se společným centrem podpory pro program Horizont 2020 (rámeček 6). 

Kromě toho bylo CSC zřízeno proto, aby byly odstraněny některé nejednotné a neefektivní 

postupy při auditech ex post. Vzhledem k tomu, že audity ex post v 7. RP prováděla 

jednotlivá auditní oddělení různých prováděcích útvarů, existuje riziko, že k příjemcům by se 

mohlo přistupovat nejednotně anebo že na téhož příjemce by se mohlo vztahovat několik 

překrývajících se auditů42. 

Rámeček 6 – Útvar interního auditu dospěl ke kladnému závěru ohledně koordinačních 

činností společného podniku pro palivové články a vodík se společným centrem podpory 

Při auditu dokončeném v prosinci 2017 IAS zjistil, že společný podnik pro palivové články a 

vodík zavedl vhodné procesy správy, řízení rizika a vnitřní kontroly, které účinně a efektivně 

podporují jeho koordinační činnosti s CSC a realizaci nástrojů a služeb CSC. 

Rozhodovací proces 

20. Rozhodování o míře zjednodušení je složité a vyžaduje příspěvky nejen od Komise, ale 

také od spolunormotvůrců: Evropského parlamentu a Rady. Například v minulosti Evropský 

                                                      

40 Sdělení Komise v odpovědi na zprávu skupiny odborníků o průběžném hodnocení sedmého 
rámcového programu pro výzkum, KOM(2011) 52 v konečném znění, bod 2.5. 

41 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, příloha 3.2, s. 131. 

42 Útvar interního auditu (2017).  
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parlament v rozporu s naším stanoviskem43 vyjádřil obavy ohledně navrhované jednotné 

sazby náhrad a povinné paušální sazby pro nepřímé náklady44, 45. 

21. Podobně Rada46 navrhla koncept dodatečných odměn pro výzkumníky („bonusové 

platby“) a znovu zřídila programové výbory pro výběr jednotlivých projektů, což může vést 

k prodloužení doby pro udělení grantu. 

22. Kromě toho pozorujeme, že skutečné časové období mezi přijetím základních právních 

aktů rámcového programu a jeho skutečným začátkem je příliš krátké47, i když v případě 

programu Horizont 2020 Komise své návrhy normotvůrci předložila s dvouletým předstihem. 

Je tak ztížena důkladná příprava provádění programu. 

MODEL FINANCOVÁNÍ 

Přechod z 6. RP na 7. RP a program Horizont 2020 

23. Ve svém stanovisku k programu Horizont 2020 (z roku 2012) jsme uvedli, že nový model 

financování nákladů je „radikálně zjednodušen“48. Významná část programu Horizont 2020 

je však stále založena na náhradě vzniklých nákladů. Zjednodušené vykazování nákladů, jako 

financování paušální sazbou a standardní stupnice jednotkových nákladů, se v programu 

Horizont 2020 používá u značné části rozpočtu, zatímco nárokové režimy, jako ceny a 

financování projektů jednorázovými částkami, zaujímají jen menší část. Tabulka 2 dokládá 

využívání cen a obrázek 3 zobrazuje vývoj nákladových modelů u různých rámcových 

                                                      

43 Stanovisko EÚD č. 6/2012 ze dne 19. července 2012, bod 16. 

44 Evropská komise, COM(2013) 98 final, 26. 2. 2013, s. 27 a 6–7. 

45 Zvláštní zpráva č. 1/2004 o řízení nepřímých akcí v oblasti výzkumu a technologického vývoje 
v rámci 5. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj (1998 až 2002), spolu 
s odpověďmi Komise, shrnutí IV (2004/C99/01). 

46 Evropská komise, COM(2013) 98 final, 26. 2. 2013, s. 7–8. 

47 Například v případě programového období 2014–2020 byl víceletý finanční rámec přijat 
2. prosince 2013, návrhy legislativních aktů vypracované Komisí byly schváleny 30. listopadu 
2011 a legislativní akty byly přijaty v prosinci 2013. 

48 EÚD, stanovisko č. 6/2012, body 16–19. 
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programů. Ve výroční zprávě za rok 201649 jsme konstatovali, že z pohledu celkového 

rozpočtu jsou nárokové režimy méně náchylné k chybám než úhrady nákladů (tak tomu je 

také u osobních nákladů50). U nárokových výdajů obdrží příjemci platbu, pokud splní určité 

podmínky. 

Tabulka 2 – V programech EU pro výzkum a inovace se ceny využívají jen v malém rozsahu 

 Programové období 

 2000–2006(1) 2007–2013(2) 2014–2020 

Ceny žádné méně než 0,1 % 0,11 % celkového 
rozpočtu 

(1) V 6. RP ceny nebyly.  

(2) V 7. RP byl financován velmi malý počet ocenění (například ceny Reného Descarta) a rozsahem malý pilotní program 
ocenění na podporu inovací v programu v oblasti zdraví a také cena pro inovátorky na konci 7. RP. 

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí, aktualizovaných v lednu 2018. 

Obrázek 3 – Vývoj nákladových modelů v rámcových programech 

 

Zdroj: EÚD. 

                                                      

49 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, rámeček 1.4, body 1.10 a 1.38. 

50 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 5.9. 
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Financování projektů jednorázovými částkami 

24. Financování projektů jednorázovými částkami znamená, že bude vyplacena pevná částka, 

když budou dokončeny předem stanovené činnost anebo výstupy. Financování projektů 

jednorázovými částkami zbavuje příjemce peněžních prostředků EU povinnosti vykazovat 

náklady a podrobovat se finančním auditům ex post. Tento způsob financování by mohl 

zjednodušit proplácení nákladů. Komise v rámci programu Horizont 2020 zkouší dva pilotní 

režimy. Zaprvé, jednorázová částka může být poskytnuta na projekt jako celek a pevně 

stanovena ve výzvě k předkládání návrhů. Zadruhé, jednorázová částka může být vypočtena 

na základě odhadu nákladů předloženého příjemcem v návrhu projektu. V těchto režimech 

obdrží příjemci jednorázovou částku tehdy, pokud existuje dostatečná jistota, že činnosti 

provedli tak, jak je popsali v návrhu projektu. 

25. Na základě naší auditní práce související s ročním prohlášením o věrohodnosti jsme 

analyzovali, jak je režim financování projektů jednorázovými částkami v oblasti výzkumu 

koncipován, a domníváme se, že režim: 

– by mohl sloužit jako vhodný model financování, jehož poměrná jednoduchost by mohla 

povzbudit účast zejména mladých výzkumníků, malých a středních podniků a nových 

účastníků v programu Horizont 2020;  

– by se mohl obtížněji zavádět, neboť vyžaduje změnu mentality mezi výzkumníky, kteří 

byli po desetiletí zvyklí na režimy úhrady nákladů. Kromě toho od Komise vyžaduje, aby 

změnila svůj přístup k výběru, hodnocení, monitorování a hodnocení projektů. 

26. Komise zvažuje, že bude zjednodušené vykazování nákladů, jako je financování projektů 

jednorázovými částkami, využívat ve větším rozsahu. Dosud to bylo obtížné, protože chyběly 

vhodné informace o výkonnosti a kritéria výkonnosti, jelikož výsledky výzkumu a jeho dopad 

lze vzhledem k jejich povaze obtížně předpovídat a hodnotit. Často nevznikají lineárně51 a 

mohou se objevit až dlouho po financování52. Nicméně je důležité informace o výkonnosti a 

                                                      

51 EÚD, výroční zpráva za rok 2015, bod 3.24. 

52 EÚD, výroční zpráva za rok 2015, bod 3.31. 
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kritéria výkonnosti používat, aby byla zajištěna přidaná hodnota financovaných výzkumných 

projektů a aby se dosáhlo cílů politiky, jako je „excelence“, šíření výsledků a spolupráce 

s průmyslem. 

Uznávání účetní praxe příjemců53 

27. Příjemci mohou mít vlastní účetní systémy a postupy, které jsou zřízeny v souladu 

s vnitrostátními předpisy a mezinárodními účetními standardy (IAS). Tyto předpisy a 

standardy mohou příjemcům při uplatňování nákladového účetnictví ponechávat určitý 

prostor pro vlastní uvážení. Hrozí tedy, že metody, kterými příjemci vypočítávají a klasifikují 

nákladové položky, nemusejí vyhovovat kritériím způsobilosti nákladů, která jsou stanovena 

ve finančním nařízení EU a v pravidlech pro účast v programu výzkumu a inovací, přestože 

například vnitrostátní financující subjekty tyto metody uznávají. Vede to k tomu, že někteří 

účastníci musí investovat do zvláštních účetních nástrojů, když dokládají některé nákladové 

položky v souvislosti s financováním programu Horizont 2020, zatímco u dalších 

vnitrostátních fondů tak činit nemusí. 

28. Když příjemci pro účely auditu používají své běžné účetní postupy, snižuje to jejich 

náklady. Z tohoto pohledu umožňuje program Horizont 2020 v určitém rozsahu obvyklou 

účetní praxi příjemců54. Komise však k úplnému uznání účetních postupů příjemců přistupuje 

opatrně, protože by to oslabilo uplatňování jednotných pravidel pro příjemce ve všech 

členských státech. Navíc vnitrostátní kontrolní a auditní systémy zpravidla neprověřují 

náklady vzniklé u projektů EU podléhajících přímému řízení. Tento stav brání Komisi, aby se 

na vnitrostátní audity mohla křížově spoléhat. 

                                                      

53 Evropský parlament, Konference předsedů výborů, dopis ze dne 21.3.2017 o pracovním 
programu EÚD na rok 2018, s. 4. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku navrhl posoudit 
využívání vnitrostátních účetních systémů pro účely zjednodušení. 

54 Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2011 o třech opatřeních ke zjednodušení provádění 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES a rozhodnutí Rady 
2006/970/Euratom a o změně rozhodnutí C(2007) 1509 a C(2007) 1625. 
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Vývoj míry chyb 

29. V kapitole „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ výroční zprávy za rok 2016 

jsme konstatovali, že míra chyb poklesla (z 5,6 % v roce 2014 na 4,4 % v roce 2015 a 4,1 % 

v roce 2016) (obrázek 4). Tento pokles však vypovídá o přechodu ze 7. RP na program 

Horizont 2020 jen v omezené míře, protože: 

– na výdaje na výzkum a inovace připadá jen 59 % všech výdajů v kapitole 

„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“55;  

– z 92 operací, jež jsme v roce 2016 v oblasti výzkumu a inovací prověřovali, bylo 79 ze 7. 

RP a pouze 13 z programu Horizont 2020; v roce 2015 jsme do svého vzorku vybrali jen 

jednu operaci z programu Horizont 2020;  

– své výsledky týkající se správnosti předkládáme za každý rok, avšak výzkumné programy 

mohou trvat několik let; příjemci a Komise mohou během celého období a při konečné 

platbě provádět úpravy; 

– míra chyb vychází z chyb, které jsme byli schopni vyčíslit. Mohou se objevit další 

připomínky, jako systémové nedostatky nebo nesplnění požadavků na dokumentaci, 

které správnost operací, jež jsme prověřovali, přímo neovlivňují. Tyto připomínky 

zohledňujeme ve svém prohlášení o věrohodnosti, ale vzhledem ke své povaze nejsou 

součástí výpočtu míry chyb. 

                                                      

55 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, rámeček 5.1. 



 20 

 

Obrázek 4 – Odhadovaná míra chyb (%) v oblasti „Konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost“ (2014–2016) 

 
Zdroj: EÚD.  

30. Zjistili jsme, že většina chyb v 7. RP je způsobena tím, že se nesprávně uplatňují pravidla 

způsobilosti, takže zjednodušení by mohlo být nástrojem pro snižování chyb56. I když naše 

informace o provádění programu Horizont 2020 jsou omezené57, jelikož jsme testovali jen 

malý počet operací, svědčí o tom, že riziko nesprávností ve výkazech nákladů příjemců, 

zejména v souvislosti s osobními náklady, je stále přítomno. V roce 2016 byly chybami 

zatíženy čtyři ze 13 kontrolovaných operací programu Horizont 2020. Tři se týkaly nesprávně 

vykázaných osobních nákladů, přestože bylo zavedeno zjednodušené vykazování nákladů a 

požadavky na výkazy pracovní doby byly méně přísné (tabulka 3). Kromě toho jsme zjistili, že 

                                                      

56 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 1.10. Konkrétní příklady jsou uvedeny v příloze 5.2: 
Přehled chyb s dopadem ve výši nejméně 20 % hodnoty operace v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ (EÚD, výroční zpráva za rok 2016). 

57 Předpokládáme, že operací programu Horizont 2020 se bude týkat více než polovina našeho 
vzorku z oblasti výzkumu ve výroční zprávě za rok 2018. 
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hrozí, že příjemci by mohli pravidla nesprávně vykládat, především ti, kteří jsou s pravidly 

méně obeznámeni, a také malé a střední podniky a subjekty, které se účastní poprvé58. 

Tabulka 3 – Výsledky prověřování 7. RP a programu Horizont 2020 ve výroční zprávě za rok 

2016 

Rozdělení vzorku v oblasti výzkumu ve výroční zprávě za rok 2016 
 7. RP Horizont 2020 Celkem 

Počet % Počet % Počet % 
Prověřované operace 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
z toho zatíženo vyčíslitelnými 
chybami v souvislosti 
s nezpůsobilými náklady 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

z toho kvůli nezpůsobilým 
osobním nákladům 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Zdroj: EÚD. 

ÚČAST A EXCELENCE 

Míra žádostí, úspěšnost a míra účasti 

31. Míra žádostí vyjadřuje počet předložených žádostí podle členského státu nebo podle 

typu skupiny příjemců. Úspěšnost vyjadřuje počet financovaných žádostí v poměru 

k celkovému počtu předložených žádostí podle členského státu nebo podle typu skupiny 

příjemců. Míra účasti vyjadřuje skutečně získané financování podle členského státu nebo 

podle typu skupiny příjemců. Excelence je prvořadou zásadou programu Horizont 2020 a 

znamená, že na základě soutěžních výzev k předkládání návrhů jsou vybrány pouze ty 

nejlepší projekty. 

Zeměpisná nerovnováha 

32. Pokud jde o míru žádostí, údaje z Komise ukazují, že členské státy EU-15 s výjimkou 

Lucemburska měly v programu Horizont 2020 během jeho prvních tří let (2014–2016) více 

žádostí než členské státy EU-1359. Nicméně u některých členských států EU-13 byla míra 

                                                      

58 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 5.5. 

59 Evropská komise, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–2016 
(Horizont 2020 v plném proudu – Po třech letech – Klíčová fakta a čísla 2014–2016), s. 12. 
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žádostí vyšší než u členských států EU-15, pokud počet žádostí srovnáme s počtem 

výzkumných pracovníků v daném členském státě60.  

33. Pokud se jedná o úspěšnost, podle údajů Komise se u žádostí v programu Horizont 2020 

pohybuje v rozsahu od 9 % do 18 % v závislosti na členském státu61. Nejvyšší úspěšnost 

žádostí nad průměrem 14,8 % během prvních tří let programu Horizont 2020 vykazuje deset 

z členských států EU-15. Jak vyplývá z tabulky 4, ačkoli průměrná úspěšnost na členský stát 

v posledních rámcových programech poklesla, rozdíl v úspěšnosti mezi členskými státy EU-15 

a EU-13 přetrvává. 

Tabulka 4 – Členské státy EU-13 mají menší úspěšnost(a) než členské státy EU-1562 

 Skupina zemí 

 EU-15 EU-13 

EU-13 25 % 20 % 

7. RP 22 % 18 % 

Horizont 2020 15 % 11,9 % 
(a) Ve vztahu k počtu žádostí. 

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí, aktualizovaných v únoru 2018. 

34. Míra účasti je výsledkem míry žádostí a úspěšnosti. Podle údajů Komise členské státy 

EU-15 dostaly v prvních třech letech programu Horizont 2020 (2014–2016) asi 87,8 % 

celkového financování, přičemž Lucembursko (0,3 %) a Portugalsko (1,6 %) získaly nejméně, 

oproti zhruba 4,9 % celkově pro členské státy EU-1363. Zbytek finančních prostředků jde do 

                                                      

60 Tamtéž, s. 13. 

61 Tamtéž, s. 20. 

62 EU-13 označuje země, které do EU vstoupily od roku 2004, a patří sem Bulharsko, Chorvatsko, 
Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko 
a Slovinsko. EU-15 zahrnuje Rakousko, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Irsko, 
Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. 

63 Evropská komise, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–2016 
(Horizont 2020 v plném proudu – Po třech letech – Klíčová fakta a čísla 2014–2016), s. 28. 
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zemí, které nejsou členy EU64. Nicméně u některých členských států EU-13 byla míra účasti 

vyšší než u členských států EU-15, pokud částku financování srovnáme s počtem výzkumných 

pracovníků v daném členském státě65. Z průběžného hodnocení 7. RP66 plyne, že financování 

podle členského státu není úměrné počtu obyvatelstva ani HDP. 

Nesoulad mezi skupinami příjemců 

35. Pokud jde o skupiny příjemců, na veřejné subjekty připadá kolem 60 % celkového počtu 

žádostí v programu Horizont 2020, zatímco podniky předložily asi 36 % celkového počtu 

žádostí v programu Horizont 202067. Pokud se jedná o úspěšnost, podniky jsou v programu 

Horizont 2020 podobně úspěšné jako vzdělávací instituce (13,5 %) a tato míra je nižší než 

průměrná úspěšnost všech skupin příjemců (14,8 %)68. Celkově podniky získaly během 

prvních tří let programu Horizont 2020 27 % prostředků, zatímco veřejné subjekty asi 69 %69. 

Zbývající část peněžních prostředků připadá na jiné subjekty (ani veřejné subjekty, ani 

podniky)70. 

Rozšiřující opatření a pečeť excelence 

36. Vybraná skupina členských států (členské státy EU-13, Lucembursko a Portugalsko) a 

přidružené sousední země jsou způsobilé pro rozšiřující opatření Komise. Tato opatření mají 

řešit příčiny nízké účasti těchto členských států v programu Horizont 2020 tím, že poskytují 

dodatečnou podporu pro tvorbu politik, budování institucí a kapacit, zlepšování komunikace 

                                                      

64 Tamtéž, s. 26.  

65 Tamtéž, s. 29. 

66 Průběžné hodnocení sedmého rámcového programu – zpráva odborné skupiny, závěrečná 
zpráva, 12. listopadu 2010, oddíl 5.3. 

67 Evropská komise, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–2016 
(Horizont 2020 v plném proudu – Po třech letech – Klíčová fakta a čísla 2014–2016), s. 11. 

68 Tamtéž, s. 19. 

69 Tamtéž, s. 24.  

70 Tamtéž, s. 24.  
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a budování sítí a usnadňování potřebných strukturálních reforem. Rozšiřující opatření byla 

doposud koncipována tak, aby se týkala hlavně veřejných subjektů v oblasti výzkumu a 

vzdělávání ve vybraných zemích, zatímco na soukromé společnosti, včetně malých a 

středních podniků a subjektů účastnících se programu poprvé, se tato opatření nevztahují. 

37. Pečeť excelence je značka kvality udělovaná projektům, které splnily výběrová kritéria, 

avšak nemohly být z důvodu rozpočtových omezení financovány. Pokud by se měly 

financovat všechny návrhy vyhodnocené dosud jako „excelentní“, vyžadovalo by to další 

prostředky v odhadované výši 66,3 miliard EUR71. Nástroj pro malé a střední podniky byl 

vybrán jako první kandidát pro iniciativu pečeť excelence, jejímž cílem je napomoci dobrým 

návrhům malých a středních podniků získat přístup k financování z alternativních zdrojů 

spravovaných vnitrostátními orgány, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy (ESI 

fondy). Podle údajů Komise bylo návrhům projektů v rámci nástroje pro malé a střední 

podniky, které nebylo možno financovat z programu Horizont 2020, uděleno 8 781 pečetí 

excelence. 

                                                      

71 Evropská komise, monitorování rámcových programů 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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PŘÍSPĚVEK KE ZJEDNODUŠENÍ VÝZKUMU V OBDOBÍ PO PROGRAMU HORIZONT 2020 

Co lze zjednodušit? 

38. Ve srovnání s dřívějšími programy určenými na výzkum hodnotí zúčastněné subjekty 

Horizont 2020 jako dosud nejlepší program EU pro výzkum a inovace72. Různé subjekty 

oceňují značné úsilí Komise o zjednodušení a vyzývají k dalšímu zjednodušování73, 74, 75, 76, 77. 

39. Při své analýze jsme nalezli následující oblasti s viditelnou snahou o zjednodušení: 

lepší přístupnost základních právních předpisů díky tomu, že byla vytvořena rozhraní jako 

vzorová grantová dohoda, pracovní program a účastnický portál (body 12–16); 

                                                      

72 Druhá konference „Horizont 2020: výkonnost a další zjednodušování, 28. února 2017“ 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC. 

73 Evropská komise, Diskusní dokument o budoucnosti financí EU, COM(2017) 358, 
28. června 2017, bod 4.2.3. 

74 Například: EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework Programme 
for Research and Innovation (FP9) (Od vize k akci: co EUA navrhuje pro další rámcový program 
pro výzkum a inovace (9. RP)) a Evropská komise, Report on the Horizon 2020 simplification 
survey (Zpráva o průzkumu o zjednodušení programu Horizont 2020), s. 28. 

75 Evropský parlament, usnesení o udělení absolutoria za rok 2015 (43), P8_TA(2017/0143), 
27. dubna 2017, s. 23, 24, 41 a 50, body 34, 43, 161 a 214, Evropský parlament, Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku, zpráva o posouzení provádění programu Horizont 2020 
s ohledem na jeho průběžné hodnocení a návrh devátého rámcového programu 
(2016/2147(INI)), s. 7, 19 a 30, bod 49 a návrh D 1 a Evropský parlament, EPRS, Horizon 2020 EU 
framework programme for research and innovation, European Implementation Assessment 
(Horizont 2020 EU, rámcový program EU pro výzkum a inovace, evropské hodnocení provádění), 
únor 2017 (PE 598.599). 

76 Návrh závěrů Rady 5940/18 ADD1 (s. 12) o udělená absolutoria za rok 2016, kapitola 5 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“, s. 12. 

77 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), hodnocení programu 
Horizont 2020 v polovině období, body 5.1 a 5.4 (INT/792), body 5.1 and 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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vytvoření společného centra podpory (CSC) a jeho role při zjednodušování, které vedlo 

k tomu, že Komise centru přisoudila vedoucí úlohu při zavádění jednotného systému správy 

grantů v celé Komisi78 (body 18–19); 

využívání zjednodušeného vykazování nákladů, jako je financování projektů jednorázovými 

částkami (body 24–26); 

větší pružnost ve vykazování nákladů, jako je částečné uznávání obvyklých postupů příjemců 

pro účtování nákladů (body 27–28). 

40. Avšak vzhledem k dilematům popsaným v tomto informačním dokumentu zůstává 

zjednodušení obtížné v těchto oblastech: 

– základní předpisy zůstávají pro účastníky, zejména pro ty, kteří jsou s pravidly 

obeznámeni méně, například malé a střední podniky, obtížné k pochopení (body 11–16 

a 30; 

– realizace jednodušších možností financování zůstává pro příjemce obtížná (například 

jsou nuceni přizpůsobit své postupy vykazování nákladů) stejně jako jejich kontrola, 

kterou provádějí auditoři (například nedostatečné důkazní informace); navíc dosud 

nelze spolehlivě prokázat souvislost mezi zjednodušením a vyčíslitelnou mírou chyb 

(body 27–30 a rámečky 3 a 4); 

– úspěšnost žádostí v jednotlivých výzkumných programech postupně klesala; členské 

státy EU-13 zaostávají za členskými státy EU-15 (bod 33 a tabulka 4). 

41. Skupina na vysoké úrovni pro výzkumné programy79 konstatovala, že program 

Horizont 2020 dosáhl pozoruhodného zjednodušení, a doporučila, aby se dále 

                                                      

78 Pracovní závěry z jednání řídicí rady Komise ze dne 26. 10. 2016. 

79 Nezávislá skupina na vysoké úrovni o maximalizaci dopadů programů EU pro výzkum a inovace 
zveřejnila svoji zprávu LAP-FAB-APP (červenec 2017). 
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zjednodušoval80. Z našich auditních zkušeností se zjednodušováním vyplývá, že je třeba dále 

snižovat zátěž pro příjemce, sladit pravidla s jejich obvyklými postupy schválenými 

vnitrostátními financujícími subjekty, optimalizovat řídicí procesy Komise a v odůvodněných 

případech zaujmout přístup ke kontrolním činnostem, který více zohledňuje riziko81. Dále 

doporučujeme, aby se bral více zřetel na možnosti zjednodušeného vykazování nákladů, jako 

jsou jednotkové náklady, jednorázové částky, paušální financování a ceny, a snížila se tak 

právní nejistota.82 

Návrhy na zjednodušení v období pro programu Horizont 2020 

42. Z naší analýzy plyne, že je třeba upřít pozornost na následující oblasti s přihlédnutím 

k našim dřívějším zvláštním zprávám a stanoviskům: 

Návrh 1 (stabilita a změna) – je třeba zajistit přiměřený časový odstup mezi přijetím a 

prováděním právních aktů83,84 

• v souladu se zásadami řádné správy potřebují příslušné subjekty jako Komise a příjemci 

dostatek času, aby se přizpůsobili novému právnímu rámci (body 4, 11 a 20–22). 

                                                      

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want (Laboratoře, výroba a aplikace – 
Investovat do budoucnosti Evropy, jakou chceme), Evropská komise, GŘ RTD, červenec 2017, 
s. 18 a s. 6 (doporučení 7). 

81 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013. 

82 EÚD, výroční zpráva za rok 2016, bod 5.31. 

83 Zvláštní zpráva č. 2/2017 „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti 
soudržnosti na období 2014–2020“, shrnutí bod X, obrázek 3, body 36–37, body 138–139, 
doporučení 1. 

84 Zvláštní zpráva č. 1/2004 o řízení nepřímých akcí v oblasti výzkumu a technologického vývoje 
v rámci 5. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj (1998 až 2002), spolu 
s odpověďmi Komise, (2004/C 99/01), shrnutí IV. 
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Návrh 2 (vyvozování odpovědnosti a vlastní odpovědnost) – je třeba posoudit další 

používání zjednodušeného vykazování nákladů, jako je financování projektů 

jednorázovými částkami a udělování cen858687 

• je třeba posoudit další používání zjednodušeného vykazování nákladů na základě 

vhodnějších kritérií výkonnosti, aby se podpořila širší účast všech typů skupin příjemců 

(jako jsou malé a střední podniky a noví účastníci) (body 5 a 24–26).  

Návrh 3 (právní jistota a možnost uvážení) – je potřeba vysvětlit, že pokyny se mají 

používat jako nezávazná pravidla88 

• používání rozhraní, například pokynů, jako dodatků k právním předpisům by účastníkům 

nemělo bránit v možnosti uplatnit vlastní postupy (body 6–7 a 11–16). 

Návrh 4 (zájem příjemců a zájem EU) – je potřeba dále uvádět předpisy upravující 

programy do souladu s účetní praxí příjemců89 

• v souladu s novým finančním nařízením je třeba posílit uznávání účetní praxe příjemců, 

které musí v odůvodněných případech musí vycházet z práce jiných subjektů, například 

z certifikace prováděné příslušnými vnitrostátními orgány (body 8 a 27–28). 

                                                      

85 Výroční zpráva za rok 2016, bod 5.31, doporučení 1. 

86 Zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu 
pro výzkum?“, doporučení 5. 

87 Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a 
inovace (2014–2020), shrnutí XI ceny, bod 36. 

88 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, shrnutí III, body 26, 31 a 34. 

89 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, shrnutí VI a), body 21–22, doporučení 1. 
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Návrh 5 (regionální rozložení a excelence) – pomocí vhodného koordinačního mechanismu 

je třeba přijímat potvrzené dobré návrhy projektů v rámci programu Horizont 2020 i do 

jiných evropských a vnitrostátních programů909192 

• hodnocení a výběr dobrých výzkumných návrhů pro program Horizont 2020 je třeba 

uznávat i v jiných politikách EU, například v politice soudržnosti, aby se zbytečně 

v souladu s koncepcí jednotného kontaktního místa nezdvojovala práce mezi útvary 

Komise a aby byly postupy, kterými se prostředky EU přidělují, celkově efektivní (body 9, 

33, 35 a 37). 

                                                      

90 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, shrnutí VI b) a c), graf 5, body 31–34, doporučení 2, 3 a 4. 

91 EÚD, zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového 
programu pro výzkum?“, shrnutí VI b) a c), graf 5, body 31–34, doporučení 2, 3 a 4. 

92 Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a 
inovace (2014–2020), úvod bod 2, shrnutí II a bod 9. 
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PŘÍLOHA I  

Práce EÚD v souvislosti s rámcovým programem pro výzkum a inovace  

– Výroční zprávy a specifické výroční zprávy EÚD za rok 2015 a 20161 

– Zvláštní zprávy EÚD: 

• Zvláštní zpráva č. 4/2016: Evropský inovační a technologický institut musí 

upravit své realizační mechanismy a některé prvky své koncepce, aby dosáhl 

očekávaného dopadu  

• Zvláštní zpráva č. 2/2013: Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého 

rámcového programu pro výzkum? 

• Zvláštní zpráva č. 2/2010: Účelnost programů podpory, přípravné studie‘ a, 

budování nových infrastruktur‘ šestého rámcového programu pro výzkum 

• Zvláštní zpráva č. 8/2009: Sítě excelence a integrované projekty politiky 

Společenství v oblasti výzkumu: splnily své cíle? 

• Zvláštní zpráva č. 1/2004: Řízení nepřímých akcí v oblasti výzkumu a 

technologického vývoje v rámci 5. rámcového programu pro výzkum a 

technologický vývoj (1998 až 2002) 

Stanoviska EÚD: 

• Stanovisko č. 6/2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového 

programu pro výzkum a inovace (2014–2020)  

• Stanovisko č. 1/2006 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na 

akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu 

(2007–2013) 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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PŘÍLOHA II 

Seznam seminářů a konferencí, jichž se účastnili pracovníci EÚD 

1. Seminář „Zkušenosti z praxe s konečnými příjemci prostředků z evropských rámcových 
programů pro výzkum a inovace 7. RP / Horizont 2020“, 9. února 2015, Brusel. 

2. Sympozium „Audit znamená naslouchat“ Auditní zásady a standardy: jejich původ, souvislosti 
a následky, 2. července 2015, EÚD, Lucemburk. 

3. Komisař odpovědný za absolutorium Carlos Moedas – výzkum, věda a inovace, za přítomnosti 
p. Brenninkmeijera, výroční zpráva za rok 2014, 3. prosince 2015, Brusel. 

4. Seminář EÚD, Teoretický rámec právní nejistoty konečných příjemců dotací EU, 
11. března 2016, Brusel. 

5. Představení zvláštní zprávy EÚD o EIT, 21. dubna 2016, EP, Brusel. 

6. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku – Výměna názorů na výroční zprávu EÚD za rok 
2015, 10. listopadu 2016, Brusel. 

7. Pracovní skupina Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro program Horizont 2020: 
„Zjednodušení a účetní systém: paušální sazby oproti úplným nákladům / spolupráce s Evropským 
účetním dvorem“, 8. prosince 2016, Brusel. 

8. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, výměna názorů s komisařem Carlosem Moedasem, 
zodpovědným za výzkum, vědu a inovace, za přítomnosti zodpovědného člena Evropského účetního 
dvora Alexe Brenninkmeijera, výroční zpráva za rok 2015, 24. ledna 2017, Brusel. 

9. Neformální dialog mezi IDEA-league, Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem, 
28. března 2017, Brusel. 

10. Diskuse s IGLO, „Financování výzkumu a výroční zpráva EÚD za rok 2016“, 7. června 2017, 
Brusel. 

11. Slyšení ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP „Od 7. rámcového programu k programu 
Horizont 2020“, 21. června 2017, Brusel. 

12. Neformální setkání se zainteresovanými subjekty na téma zjednodušení budoucího 
rámcového programu (9. RP), Evropská asociace univerzit (EUA), 11. října 2017, Brusel. 

13. EARTO Policy Event, „Na cestě k 9. RP: Maximalizace dopadu výzkumu a inovací s cílem 
zajistit postavení Evropy jako globálního aktéra“, 11. října 2017, Brusel. 

14. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, výměna názorů s komisařem Carlosem Moedasem, 
zodpovědným za výzkum, vědu a inovace, za přítomnosti zodpovědného člena Evropského účetního 
dvora Alexe Brenninkmeijera, výroční zpráva za rok 2016, 19. října 2017, Brusel. 

15. Seminář zainteresovaných subjektů na téma dalšího zjednodušování provádění rámcových 
programů pro výzkum a inovace, 20. října 2017, Brusel. 
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16. Návštěva ředitele společného centra podpory (GŘ RTD) v EÚD, 15. listopadu 2017, 
Lucemburk.
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PŘÍLOHA III 

 
Přehled významných zjednodušení zavedených od 5. RP1 

5. RP – 6. RP 

‒ Zavedení služby elektronického předkládání návrhů (EPSS) a vývoj elektronických 
nástrojů 

‒ Zavedení osvědčení o auditu 

‒ Zavedení kolektivní finanční odpovědnosti projektových partnerů 

‒ Přijetí akčního plánu racionalizace a urychlení, jehož hlavními opatřeními bylo: snížení 
doby předcházející uzavření smlouvy, vyjasnění pravidel, zlepšení informací, zlepšení 
interního řízení 

6. RP – 7. RP 

‒ Vyjasnění právního rámce přijetím všeobecné grantové dohody místo všeobecné 
smlouvy 

‒ Snížení zátěže spojené s výkaznictvím zvýšením běžné délky vykazovacího období 
projektů (18 místo 12 měsíců) 

‒ Prodloužení dvou fází předkládání návrhů projektů 

Model financování 

‒ Zrušení modelu tzv. dodatečných nákladů (které univerzitám neumožňoval účtovat 
osobní náklady za stálé zaměstnance)  

‒ Přijetí tzv. zjednodušené metody pro výpočet nepřímých nákladů pro příjemce, kteří 
nemají úplný systém nákladového účetnictví  

‒ Jednorázové částky pro partnerské země mezinárodní spolupráce (ICPC) 

Audit a kontrola 

‒ Zavedení certifikace ex ante pro metodiku výpočtu průměrných osobních nákladů 
(CoMAv) 

‒ Zlepšení systému auditních osvědčení (odsouhlasené postupy pro auditory vydávající 
osvědčení a zavedení osvědčení finanční výkazů (CFS)) 

                                                      

1 EÚD, na základě informací Komise (únor 2018). 
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‒ Podstatné snížení počtu CFS zavedením minimálního stropu (375 000 EUR) pro CFS 

‒ Přijetí pokynů pro kontrolu finanční situace žadatelů, zajišťující rovné zacházení a vyšší 
právní jistotu. Vytvoření URF (jednotného registračního nástroje) umožňujícího 
účastníkům předkládat základní právní, správní a finanční informace pouze jednou. 
Tímto úkolem byla pověřena Výkonná agentura pro výzkum 

‒ Vytvoření záručního fondu, který umožnil reformovat systém kontrol ex ante a omezit 
bankovní finanční záruky 

‒ Přijetí tří opatření, která zjednodušila řízení výzkumných grantů EU ze 7. RP (průměrné 
osobní náklady, paušální sazby pro vlastníky malých a středních podniků, vytvoření 
výboru pro vyjasňování sporných otázek v oblasti výzkumu) (C(2011) 174 final, 24. 1. 
2011 (zveřejněno na účastnickém portálu) 

‒ Zjednodušení postupu zpětného získávání prostředků, vyjasnění způsobilosti daní a 
poplatků souvisejících s odměňováním (C(1720), 12. 12. 2009 (zveřejněno na 
účastnickém portálu) 

‒ Rozhodnutí Komise o používání paušálních sazeb pro denní dávky účastníků při cestách 
v rámci grantů na nepřímé akce, dojednané v sedmém rámcovém programu 
Evropského společenství (2007–2013) a sedmém rámcovém programu Evropského 
společenství pro atomovou energii (Euratom) (2007–2011) 

7. RP – Horizont 2020 

Model financování 

‒ Radikálně zjednodušený model financování: 
o Jednotná sazba financování na projekt, nahrazující složitou soustavu sazeb 

financování podle kategorií organizací a druhu činnosti, která platila v 7. RP 
‒ Jediná paušální sazba (25 %) pokrývající nepřímé náklady, která nahradila čtyři 

možnosti pro nepřímé náklady platné v 7. RP 

Audit a kontrola 

‒ Snížení počtu kontrol finanční způsobilosti ex ante: kontrolováni jsou pouze soukromí 
koordinátoři (a žádný z ostatních partnerů, jejichž rizika jsou kryta záručním fondem) 

‒ Další významné snížení počtu CFS (pouze jeden na každého příjemce a projekt na konci 
a pouze pokud příspěvek na základě skutečných nákladů a jednotkových nákladů 
vypočítaných v souladu s obvyklými účetními postupy příjemce činí nejméně 
325 000 EUR). 
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‒ Zrušení povinnosti zaznamenávat pracovní dobu pracovníků pracujících na projektu na 
100 %, zjednodušené zaznamenávání pracovní doby pro pracovníky pracující na 
projektu částečně 

‒ Jeden ústřední auditní útvar EU pro výdaje na výzkum a inovace s jednotnou auditní 
strategií pro všechny prováděcí orgány; auditní období po uzavření projektu sníženo 
z pěti na dva roky 

Práva duševního vlastnictví 

‒ Snadnější převod práv duševního vlastnictví s menším zásahem Komise (pravidla pro 
účast v programu Horizont 2020, článek 44) 

Komunikace/IT 

‒ Účastnický portál: vstupní brána pro veškerou komunikaci mezi příjemci a 
prováděcími subjekty, které řídí granty programu Horizont 2020, a pro odborníky 

‒ E-správa: plně bezpapírová správa grantů a smluv s odborníky, automatické 
bezpapírové uchovávání a archivování dokumentů 

Doba pro udělení grantu (osm měsíců) 

‒ Postup „bez vyjednávání“  
‒ Zrychlení správního procesu 
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PŘÍLOHA IV 

Základní právní předpisy a pokyny pro rámcové programy 

Typ dokumentu 
(číslo, strany) 

Programové období 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Právní základ 

- Nařízení 
- Pravidla pro účast 
- Specifické programy 

 

(1513/2002/ES, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 specifické programy 
(celkem 73 stran) 

2002/834/ES 

2002/835/ES 

2002/836/ES 

 

(1982/2006/ES, 41) 

(1906/2006, 18) 

4 specifické programy 
(celkem 284 stran) 

2006/971/ES 

2006/972/ES 

2006/973/ES 

2006/974/ES  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 specifický program 
(2013/743/EU, 77 stran) 

Právní dokumenty pro 
provádění 

- Pracovní programy 
- Vzorová grantová dohoda 

(dohody)(1) 

 

 

(18 dokumentů, 994 stran) 

 

 

(7 dokumentů, 9 048 stran) 

(21 dokumentů, 1 554 stran) 

 

 

(3 dokumenty, 5 487 stran) 

(26 dokumentů, 2 897 stran) 

Pokyny 

o grantových dohodách(2) 

 

  

 

(29 dokumentů, 800 stran) 

 

(1 dokument, 750 stran) 

Jiné  
Iniciativy podle článku 185: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009) / EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Společné podniky: 
‒ BBI 
‒ IMI2 
‒ Clean Sky 2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 

– 
(743/2008, 10 stran) 
(912/2009, 14 stran) 
(742/2008, 9 stran) 

(862/2010, 14 stran) 
 
 

(560/2014, 22 stran) 
(557/2014, 23 stran) 
(558/2014, 31 stran) 
(561/2014, 27 stran) 
(559/2014, 22 stran) 
(219/2007, 11 stran – 
pozměněno nařízením 
1361/2008, 6 stran a 
721/2014, 8 stran) 

(642/2014, 25 stran) 

 
 

(556/2014, 16 stran) 
(553/2014, 13 stran) 
(555/2014, 11 stran) 
(554/2014, 13 stran) 

 
(2017/1324, 15 stran) 

Zdroj: EÚD, na základě informací Komise (únor 2018). 



© Evropská unie, 2018
K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské 
unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv. 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1 

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx 
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	cover-horizon2020-CS
	Horizon_2020-cs
	Shrnutí
	Program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020
	Dilemata související se zjednodušením8F
	Stabilita a změna
	Vyvozování odpovědnosti a vlastní odpovědnost
	Právní jistota a možnost uvážení
	Zájem příjemců a zájem EU
	Regionální rozložení a excelence18F
	Dilemata v perspektivě

	Horizont 2020: složitý systém
	Koncepce programu Horizont 2020
	Vzorová grantová dohoda
	Pracovní program
	Účastnický portál

	Řízení programu Horizont 2020
	Komise
	Jedinečná úloha společného centra podpory (CSC)

	Rozhodovací proces

	Model financování
	Přechod z 6. RP na 7. RP a program Horizont 2020
	Financování projektů jednorázovými částkami
	Uznávání účetní praxe příjemců52F
	Vývoj míry chyb

	Účast a excelence
	Míra žádostí, úspěšnost a míra účasti
	Zeměpisná nerovnováha
	Nesoulad mezi skupinami příjemců

	Rozšiřující opatření a pečeť excelence

	Příspěvek ke zjednodušení výzkumu v období po programu Horizont 2020
	Co lze zjednodušit?
	Návrhy na zjednodušení v období pro programu Horizont 2020


	back-cover-briefingpaper-CS



