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I. ÚVOD 

 

1. Dne 2. prosince 2011 předložila Komise Radě balíček „Horizont 2020“, který vedle 

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového 

programu pro výzkum a inovace (2014–2020)1 obsahoval tyto návrhy: 

 

a) návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro 

účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum 

a inovace (2014–2020)2; 

b) návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení 

Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)3; 

c) návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou 

energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace 4. 

 

2. Prostřednictvím balíčku Horizont 2020 Komise sloučila do jediného strategického 

programu všechny tři nejvýznamnější stávající iniciativy a zdroje financování výzkumu 

a inovací EU: rámcový program pro výzkum, část rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace, která se týká inovací, a Evropský inovační 

a technologický institut. Návrhy pro Horizont 2020 rozvíjejí tři vzájemně se posilující 

cíle pro výzkum a inovace, podporované prostřednictvím zvláštního programu: 

1) vynikající vědu; 2) vedoucí postavení v průmyslu; a 3) společenské výzvy. 

 

                                                 
1 Dokument 17933/11. 
2 Dokument 17934/11. 
3 Dokument 17935/11. 
4 Dokument 17936/11. 
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3. Pokud jde o jednotlivé části balíčku Horizont 2020, kterých se týká tato zpráva 

o pokroku: 

 

a) pravidla pro účast a šíření výsledků se mají vztahovat na všechny složky 

programu Horizont 2020, včetně iniciativ podle článků 185 a 187 SFEU, opatření 

spadajících v současnosti do působnosti programu pro konkurenceschopnost 

a inovace, jakož i činností Evropského inovačního a technologického institutu; 

jediný soubor pravidel má zajistit jednotný regulační rámec, který přinese 

zjednodušení pro účinné provádění činností; 

b) zvláštní program vymezuje a rozvíjí zvláštní cíle a hlavní rysy činností, které 

jsou specifické pro každou z priorit rámcového návrhu, přičemž klade důraz na 

provádění konkrétních cílů a akcí; 

c) program Euratom v oblasti výzkumu a odborné přípravy zajišťuje, aby 

výzkumné činnosti a činnosti odborné přípravy financované Unií v oblasti jaderné 

vědy pokračovaly v letech 2014–2018, a aby tak byly zachovány účinné 

a koordinované činnosti v členských státech s cílem dosáhnout co nejvyšší 

přidané hodnoty Unie. 

 

 

II. SOUČASNÝ STAV 

 

Během dánského předsednictví se Pracovní skupina pro výzkum zabývala Komisí 

vypracovaným návrhem pravidel pro účast a šíření výsledků a zvláštního programu. Společná 

pracovní skupina pro výzkum a jaderné otázky se rovněž zabývala návrhem Komise týkajícím 

se Euratomu. Delegace ve většině případů shora uvedené návrhy Komise obecně uvítaly, 

nicméně během jednání předestřely několik problematických bodů. Nejvýznamnější reakce na 

všechny tři návrhy jsou uvedeny níže. 
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1. Pravidla pro účast a šíření výsledků 

 

Navržená pravidla jsou v souladu s finančním nařízením a jeho aktem v přenesené pravomoci. 

Existuje řada otázek, které nejsou v pravidlech upraveny, přestože přímo podléhají 

finančnímu nařízení, ale jsou i otázky, u nichž pravidla odkazují na příslušné články 

uvedeného nařízení. 

 

Při prvním čtení návrhu vyšlo najevo, že řada článků je neproblematická a nevyvolává žádnou 

diskusi (články 4, 7, 13, 18, 21, 26, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 50, 51). 

 

U jiných článků však vyvstal značný počet otázek. Zdálo se však, že většině delegací jde 

především o vyjasnění formulace a východisek článků, a proto bude patrně nutné provést 

pouze menší úpravy bez většího dopadu na samotnou obsahovou podstatu. Bylo zapotřebí 

zabývat se hlouběji definicemi uvedenými v článku 2, neboť delegace žádaly, aby v nich byly 

formulovány nebo upřesněny některé pojmy, např. „stávající znalosti“, „spravedlivé 

a přiměřené podmínky“, „výsledky“, „demonstrace“. Konečně řada otázek vyvolala širokou 

diskusi a ukázala, že je třeba provést podrobný věcný přezkum. Tyto otázky lze obecně 

shrnout takto: 

 

a) Granty – postup poskytování 

 

Několik delegací, z nichž některé dávaly najevo značné pochybnosti, chtělo vědět, jakou 

evropskou přidanou hodnotu má navržené financování pro jednotlivé společnosti 

prostřednictvím účelového nástroje pro malé a střední podniky. Řada delegací se rovněž ptala 

na podmínky výzev a navrhovala, aby byl doplněn odkaz na možnost použití dvoustupňového 

postupu podávání návrhů, jak je stanoveno ve finančním nařízení. Ustanovení článku 14 si 

vyžádala další diskusi ohledně kritérií pro výběr a udělení. Pokud jde o rozhodnutí o grantu, 

několik delegací žádalo, aby byl tento pojem jasně definován a dále upřesněn a aby byly 

uvedeny příklady situací, kdy je vhodné přijmout takové rozhodnutí namísto grantové 

dohody. 
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b) Formy grantů a pravidla financování 

 

Největší diskuse se týkala finančních aspektů, a to především navrhované jednotné sazby 

náhrady způsobilých nákladů – 100 % a 70 % u činnosti s komerčním využitím – a nutnosti 

přesně formulovat hranici mezi výzkumnými a inovačními projekty a úrovně financování.  

 

Delegace vyjádřily obavy, že univerzity budou z důvodu finanční nevýhodnosti od účasti na 

inovačních projektech v podstatě odrazovány. Pokud jde o nepřímé náklady, některé delegace 

byly toho názoru, že navrhovaná paušální sazba (20 %) je příliš nízká. Zrušení možnosti 

vykazování skutečných nákladů dále mnozí účastníci považovali spíše za krok zpět než za 

zjednodušení. Delegace požadovaly, aby možnost vykazovat veškeré náklady byla zachována 

pro všechny účastníky nebo pro vybrané skupiny účastníků, přičemž poukazovaly na značné 

úsilí, které v tomto směru někteří účastníci, např. univerzity, vynaložili. Komise v této 

souvislosti zdůraznila, že paušální sazba je významnou součástí snahy o zjednodušení a že je 

nutné ji analyzovat zároveň se sazbami náhrad a s přihlédnutím k zásadám rovného zacházení 

a spolufinancování. V závislosti na rozhodnutích o výpočtu režijních nákladů pro výzkumné 

i inovační projekty se může ukázat, že navrhované úrovně financování ještě musejí být 

přehodnoceny. Kromě toho bylo požadováno provedení dalších analýz a simulací ve vztahu 

k navrhovaným modelům financování s cílem posoudit případné zisky nebo ztráty 

jednotlivých skupin účastníků. 

 

Několik delegací vzneslo dotaz ohledně souladu s pravidly státní podpory. Komise 

konstatovala, že objem financování předpokládaný v rámci Horizontu 2020 bude obecně 

v souladu se zásadami pravidel státní podpory. Několik delegací nakonec požádalo, aby byly 

pro výzkumné ústavy a univerzity navrženy jednodušší způsoby výpočtu a zaznamenávání 

odpracovaných hodin. Řada delegací si přála, aby byla posouzena možnost zavedení sazby 

jednotkových nákladů pro osobní náklady, která by nebyla založena na skutečných osobních 

nákladech (článek 27) a byla by použitelná v celém Horizontu 2020.  
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c) Šíření výsledků 

 

Pokud jde o vlastnictví výsledků, delegace požadovaly upřesňující informace k ustanovením 

týkajícím se společného vlastnictví. Několik delegací bylo toho názoru, že navrhovaný režim 

společného vlastnictví je potenciálně problematický. Delegace zdůraznily, že je nutné 

dosáhnout náležité vyváženosti zájmů mezi požadavky na ochranu a využíváním výstupů. 

„Další povinnosti týkající se využití“ uvedené v článku 40 je podle všeho také potřeba blíže 

upřesnit. Několik delegací rovněž požadovalo vysvětlení toho, proč má Komise možnost 

získat přístupová práva k výsledkům účastníka a proč proti tomu účastník může vznést 

námitku. Delegace v neposlední řadě požádaly o bližší informace ohledně použití ustanovení 

„Evropa na prvním místě“, zejména s ohledem na zapojení mnohonárodních účastníků.  

 

2. Zvláštní program 

 

Během dánského předsednictví se Pracovní skupina pro výzkum zabývala Komisí 

vypracovaným návrhem rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení 

rámcového programu Horizont 2020. Diskuse proběhly v kontextu jednání o rámcovém 

nařízení o programu Horizont 2020. Vycházelo se z toho, že zvláštní program musí zohlednit 

kompromisy, které jsou součástí částečného obecného přístupu k rámcovému nařízení.  

 

Delegace zatím předložily své celkové připomínky k textu a byla vznesena řada otázek 

týkajících se normativní části. Některé delegace kladly důraz na menší projekty (článek 3), 

zatímco jiné vyjádřily obavy ohledně administrativních nákladů (6 %) a ohledně nákladů na 

externalizaci a jejích důsledků (článek 4). Delegace vyjádřily znepokojení v souvislosti 

s možnými důsledky zamýšlených aspektů provádění, s pracovními programy (delegace 

uvedly, že pracovní programy uvedené v článku 5 by měly být vypracovávány transparentně 

se zapojením členských států) a s Evropskou radou pro výzkum upravenou v článku 6 

(delegace měly za to, že by jí měl být nápomocen poradní výbor).  
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Řada delegací požadovala další informace o správě a řízení zvláštního programu, včetně 

aspektů souvisejících s projednáváním ve výborech. V tomto ohledu byla většina delegací 

toho názoru, že různá složení programového výboru by si měla zachovat úlohu z hlediska 

schvalování projektů a neměla by se soustředit na čistě strategickou roli (článek 9).  

 

a) Příloha I: Hlavní rysy činností 

 

Pokud jde o prvky společné nepřímým akcím, řada delegací navrhla, že Komise musí zajistit 

vyvážené zastoupení v hodnotících skupinách. Mnohé delegace navíc zmínily potřebu zvýšit 

cíl pro účast malých a středních podniků, který by podle jejich názoru měl být ambicióznější 

a převyšovat 15 %. To je v souladu s kompromisním návrhem v rámci částečného obecného 

přístupu, jenž pro účast malých a středních podniků stanoví cíl, který „by měl vést 

k minimálně 20 %“. Kromě toho v návaznosti na výše uvedené diskuse ohledně článku 3 

některé delegace podpořily vyvážený poměr mezi menšími a většími projekty, s důrazem na 

malé a střední projekty. 

 

V souvislosti s tématem vynikající vědy byly jako otázky, které budou vyžadovat další 

diskusi, označeny předchozí dlouhodobý finanční závazek a míra spolufinancování ve vztahu 

ke stěžejním iniciativám FET. Některé delegace byly ohledně těchto dvou bodů skeptické.  

 

Ve vztahu k vedoucímu postavení v průmyslu řada delegací navrhla, aby byl v celém pilíři 

jednoznačně kladen důraz na netechnologické aspekty (včetně služeb). Kromě toho se 

delegace domnívaly, že v souvislosti s přístupem k rizikovému financování by měla být 

zajištěna součinnost s programem COSME, a uvedly, že limit stanovený u dluhového nástroje 

může vyžadovat další diskuse a úzkou koordinaci s aktuálně projednávanými programy 

COSME a Horizont 2020. 

 



 

 
10219/12  jh/JH/mo 8 
 DG G III C   CS 

Pokud jde o společenské výzvy, delegace jsou přesvědčeny, že konečná struktura rámcového 

nařízení o programu Horizont 2020 bude mít rozhodující vliv na vymezení a působnost této 

priority. V rámci částečného obecného přístupu bylo dohodnuto rozdělení společenské 

výzvy 6 do dvou částí (čímž vznikla nová společenská výzva 7) a toto rozdělení bude třeba 

řádně zohlednit v připravovaném znění zvláštního programu. Z jednání rovněž vyplynula 

široká shoda ohledně začlenění společenských a humanitních věd do celého programu 

(v souladu s účelem horizontální složky týkající se průřezových otázek a opatření navržených 

v příloze I částečného obecného přístupu). Bylo zdůrazněno, že program Horizont 2020 se 

musí soustředit na vyřešení společenských výzev. K dalším otázkám, jimž delegace věnovaly 

pozornost, patřilo zajištění otevřených výzev s prostorem pro malé a střední projekty, 

vyjasnění přístupu k iniciativám podle článku 185 a důsledná snaha o synergii mezi 

programem Horizont 2020, iniciativami společného plánování a evropskými inovačními 

partnerstvími. 

 

Pokud jde o nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska, delegace nevyjádřily 

ohledně textu Komise žádné podstatné obavy. 

 

b) Příloha II týkající se výkonnostních ukazatelů 

 

Delegace uvítaly výchozí seznam možných ukazatelů výstupu, který sestavila Komise; 

s ohledem na skutečnost, že bylo předloženo několik návrhů týkajících se dalších nebo 

pozměněných ukazatelů, však tato otázka patrně bude vyžadovat další jednání. Delegace 

podporují přístup požadující jeden obecný ukazatel nebo soubor obecných ukazatelů pro 

měření například strukturálního účinku programu Horizont 2020, který by doplňoval hlavní 

ukazatel pro inovace připravovaný Komisí. Některé delegace zmínily rovněž potřebu 

rovnováhy mezi přínosem těchto údajů a vzniklými náklady na jejich sběr.  
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3. Euratom 

 

Delegace obecně podpořily návrh Komise. Několik členských států má nicméně v úmyslu 

svůj konečný postoj vyjádřit, až budou dokončeny diskuse o projektu ITER. Některé delegace 

však vyjádřily znepokojení ohledně budoucího vývoje stávajícího modelu smluv o přidružení 

v rámci programu Horizont 2020 a poukázaly na to, že tato přidružení se ukázala být 

mimořádně účinným nástrojem, který umožňuje sdílet duševní vlastnictví a související 

výsledky v celé Evropě a současně do otevřeného přístupu zahrnout všechny členské státy. 

Podle názoru delegací by proto přidružení měla plnit důležitou úlohu v souvislosti s činnostmi 

společného plánování v rámci programu Horizont 2020. Delegace byly rovněž skeptické, 

pokud jde o navrženou strukturu dvou poradních výborů, podle níž je předsednictví v obou 

orgánech svěřeno Komisi – namísto členskému státu. 

 

Delegace se shodly na tom, že obecným cílem části programu týkající se jaderného štěpení je 

zlepšení jaderné bezpečnosti. Zazněl rovněž požadavek na nalezení vhodné rovnováhy mezi 

zaměřením na bezpečnostní aspekty a jednotlivými dalšími prioritami programu, včetně 

činností týkajících se nových reaktorových systémů a budoucí spolupráce s příslušnými 

technologickými platformami. 

 

Pokud jde o administrativní náklady na program, podíl rozpočtu věnovaný správním 

záležitostem (13,5 %) je podle názoru delegací ve srovnání s totožným podílem u nejaderných 

programů (6 –7 %) příliš vysoký. V souvislosti s navrženým rozdělením rozpočtu mezi 

nepřímé akce (činnosti v oblasti jaderného štěpení a jaderné syntézy) a přímé akce (činnosti 

Společného výzkumného střediska) delegace uvedly, že objem rozpočtu pro Společné 

výzkumné středisko se jeví jako velmi vysoký. 

 

* 

*         * 

 

Je vhodné poznamenat, že rozpočtové otázky ve vztahu k dotčeným třem návrhům (Pravidla 

pro účast a šíření, Zvláštní program a Euratom) budou podrobně projednány později, až bude 

v probíhajících jednáních o víceletém finančním rámci dosaženo dohody. 
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III. ZÁVĚRY 

 

1. Pracovní skupina pro výzkum a Společná pracovní skupina pro výzkum a jaderné 

otázky projednaly výše uvedené návrhy během dánského předsednictví na několika 

zasedáních. Na základě těchto jednání a připomínek členských států vypracovalo dánské 

předsednictví tuto zprávu o pokroku, jejímž účelem je informovat Radu o dosavadním 

pokroku. 

 

2. Na svém zasedání dne 23. května 2012 souhlasil Coreper s tím, aby byla zpráva 

o pokroku předložena Radě. Rada se vyzývá, aby ji na zasedání konajícím se ve dnech 

30. a 31. května 2012 vzala na vědomí. 

 

 

___________________ 


