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1. Hlavní zjištění a doporučení 

Cílem tohoto úkolu je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Obsahuje administrace projektu v MS2014+ pouze účelné a nezbytné úkony? 

Aktivity, které musí příjemci a administrátoři při administraci projektů vykonat, umožňují 

realizovat a uzavřít projekty. Některé z kroků jsou však duplicitní nebo neúměrně náročné 

tomu, k čemu slouží a jak se s nimi operuje dále. Neúčelné a náročné úkony je tak vhodné 

zredukovat či zjednodušit.  

Konkrétní doporučení k jednotlivým částem zprávy jsou uvedena níže, dle struktury zprávy. Dále v textu 
jsou tato doporučení uvedena v kontextu zjištění k jednotlivým oblastem. 

 Žádosti o změnu 

Označení Doporučení 

1 ► Umožnit podávání žádostí o nepodstatnou změnu se Zprávou o realizaci. 

2 
► Upravit proces z žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací 

povinnost, v případech, kdy schválení není relevantní (např. změna starosty 

obce). 

3 
► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. Změnové listy) a 

ten systém rozvinout tak, aby pokrýval všechny potřeby dotčených subjektů 

(příjemců i administrátorů změn) a úkony se nedublovaly. 

4 
► Omezit v monitorovacím systému možnosti zadávat nerelevantní data a vyplňovat 

nerelevantní možnosti, například zadání účinnosti změny mimo období trvání 

projektu. 

5 

► Nastavit systém pro jednotlivé partnery tak, aby bylo snadné sledovat 

nepodstatné změny, které partneři dělají sami, bez nutného zásahu hlavního 

partnera, například propisování nejaktuálnějšího rozpočtu v systému ke všem 

partnerům projektu s oznámením o jeho aktualizaci. 

6 ► Upravit proces žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací povinnost, 

v případech, kdy schválení není relevantní. 

7 
► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. změnové listy) a 

ten systém upravit tak, aby pokrýval potřeby dotčených subjektů (příjemců i 

administrátorů změn) a úkony se nedublovaly. 

8 ► Umožnit vygenerování kompletního přehledu změn u projektu z monitorovacího 

systému. 

9 ► V případě udržení přehledu o změnách v excelu u JS, dodržovat jednotnou 

terminologii a kompletně vyplňovat informace o změnách u projektu. 

10 ► Elektronizace vydání změněného Právního aktu a využívání elektronického 

podpisu, viz Zpráva k úkolu č. 1. 
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 Zprávy o realizaci a žádosti o platbu 

Označení Doporučení 

11 

► Neschvalovat dílčí soupisky a dílčí zprávy o realizaci před odevzdáním souhrnné 

ZoR a ŽoP, ale schválit tyto zprávy souběžně. Hlavní příjemce bude primárně 

zodpovědný za kvalitně a včas připravené zprávy a soupisky partnerů, posílí se 

tak nutnost (přeshraniční) spolupráce a kooperace mezi příjemci. 

12 
► Redukovat obsah zpráv o realizaci, který jsou duplicitní s částmi z žádosti o 

podporu a kde je pravděpodobné, že nenastala žádná nová skutečnost od 

přípravy žádosti, např. přeshraniční spolupráce při přípravě projektu apod.  

13 ► Eliminovat pole zprávy, kde příjemce vyplňuje informace, které jsou ověřitelné 

z jiných zdrojů, především z dat v monitorovacím systému. 

14 ► Eliminovat nutnost překladu souhrnných zpráv o realizaci do jazyka kontrolora 

vedlejšího příjemce v případě, že nejsou potřeba pro žádného z kontrolorů.  

15 ► V případě, že je nutnost zachovat dvojjazyčnost zpráv, informovat příjemce o 

důvodech. 

16 ► Zredukovat množství projektů, u kterých se formálně a „od stolu“ kontroluje 

přeshraniční spolupráce a dopad. 

17 ► U vzorku projektů dělat detailnější věcnou kontrolu průběhu projektů, spolupráce 

a přeshraničního dopadu. 

18 ► Zredukovat množství nahrávaných dokladů k soupisce výdajů. 
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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 2 jsme provedli procesní analýzu administrace projektu z pohledu 
příjemce a administrátora. Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 28. 7. 2019 byly detailně popsané metody 
a zdroje informací, které budou využity.  

Hlavní zdroje informací pro zpracování 2. úkolu Projektu zahrnují: 

• Programová dokumentace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

• Příručka pro příjemce, vč. příloh 

• Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce 

• Příručka Administrace projektu v MS2014+ 

• Monitorovací systém MS2014+ a data k projektům z něj extrahovaná 

• Individuální, polo-strukturované rozhovory se vzorkem příjemců (6) 

• Skupinové a individuální polo-strukturované rozhovory se zástupci Společného sekretariátu (dále 
také „JS“). 

Na základě desk-research, analýzy procesů a rozhovorů jsme zpracovali výstupy, které slouží jako 
podklady pro tuto zprávu.  

Pracovní podklady zahrnují: 

• Procesní mapa administrace projektu 

• Dle kroků v programové dokumentaci byla provedena analýza a následně popsán celý projektový 
cyklus a kroky jednotlivých subjektů. 

• Procesní mapa byla diskutována se zástupci JS a případné rozpory upraveny. 

• Části procesní mapy jsou uvedeny níže v textu jako schémata, aby byla ilustrována daná část 
procesu i graficky.  

• Případové studie vzorku projektů 

• Na základě rozhovorů s příjemci – respondenti byli tázáni na základě scénáře předem 
odsouhlaseného Zadavatelem. Otázky byly zaměřeny na jednotlivé úkony při podávání žádostí 
o změnu, zpráv o realizaci a žádostí o platbu a komplikované kroky napříč administrací.  

• Dle informací z MS2014+ k jednotlivým projektům. 

• Konkrétní detaily případových studií jsou uvedeny níže v textu, aby byla tvrzení podpořena i 
konkrétními příklady. Příklady jsou uvedeny v šedivých boxech. 

• Analýza jednotlivých kroků procesu v MS2014+  

• Z pozice příjemce jsme byli schopni pouze částečně nasimulovat podání žádosti o změnu a 
žádosti o platbu (v testovacím prostředí MS2014+) 

• Z pozice administrátora jsme žádost o změnu hodnotili a schválili.  
• Kroky v MS2014+ byly posuzovány na základě kritérií, které jsme ustanovili ve Vstupní zprávě. 

Kroky procesu byly hodnoceny z pohledu: 

• Potřebnost 
• Původ 

• Kapacitní nároky 

• Identifikované problémy a závady 
• Chybovost 

• Názor /vstup respondentů 

• Duplicita kroků.1 

Překládaná zpráva obsahuje sumarizované informace ze všech vstupů a analýz. Vzhledem ke 
komplexnosti a komplikovanosti celého procesu uvádíme v následující zprávě pouze nejrelevantnější 
kroky pro tuto část Projektu. 

 
1
 Detailnější popis kritérií je uveden ve Vstupní zprávě. 
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U každého z popsaných kroků procesu administrace žádosti jsou uvedena ve žlutém boxu doporučení. 

U jednotlivých kroků jsou uvedeny konkrétní příklady v šedivých boxech, označeny následujícími 

piktogramy pro identifikaci zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z programové dokumentace (desk-research)  

Příklad z monitorovacího systému  
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3. Výsledky evaluace – Proces administrace projektu 

V průběhu projektu příjemce především předkládá (i) žádosti o platbu a (ii) zprávy o realizaci a změny 
v projektu (tedy žádosti o změnu). Tyto, příjemcem předkládané zprávy jsou na úrovni administrátorů 
následně zpracovávány různými subjekty, např. administrátory JS, kontrolory, zaměstnanci Řídícího 
orgánu (dále také ŘO) nebo Monitorovacího výboru (dále také MV).  

Závěry hodnocení procesu administrace projektu, včetně zohlednění zúčastněných subjektů dále 
v textu prezentujeme v rozdělení na výše uvedené žádosti, konkrétně tedy: 

• Žádosti o změnu 

• Podání žádosti o změnu příjemcem 
• Administrace žádosti o změnu 

• Žádosti o platbu a zprávy o realizaci 

• Zpráva o realizaci 
• Žádosti o platbu a soupisky výdajů.
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 Žádosti o změnu 

Počet žádostí o změnu v projektech je v programu Interreg velmi vysoký. Je proto vhodné proces 
analyzovat a identifikovat možné kroky, které by mohly proces zefektivnit. Žádosti o změnu jsou u 
standardních projektů Interregu velmi časté z pohledu množství zapojených partnerů. 

Na základě dat JS, který si vede registr změn u projektů, bylo od začátku projektového období podáno 
690 žádostí o změnu. Z toho: 

• Počet standardních projektů s žádostí o změnu – 144 

• Počet standardních projektů v realizaci / úspěšně ukončeno – 171 

Počet žádostí o změny, které projekty během realizace podají, je vysoký, viz tabulka níže. Více jak 10 

změn v projektu je zvýrazněno žlutě, více jak 20 změn v projektu je zvýrazněno červeně:
2
 

Tabulka 1 Počet změn u projektů 

Počet změn 
Počet projektů s daným 

množstvím změn 

1 33 

2 24 

3 18 

4 14 

5 10 

6 13 

7 5 

8 5 

9 6 

10 2 

11 3 

12 1 

13 1 

14 2 

16 1 

18 2 

21 1 

44 1 

Celkem 144 

Změn, o které žadatel může v projektu požádat je několik typů, přičemž o každém z nich rozhoduje jiný 
subjekt. To činí proces žádostí o změny složitějším.  

O nepodstatných změnách rozhoduje Společný sekretariát nebo kontrolor. O podstatných změnách 
rozhoduje Řídicí orgán nebo Monitorovací výbor.  

 
2
 Zpracovaná data od JS.  
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Tabulka 2 Počet typů změn 

Typ změny3 Počet změn 

Nepodstatná 7 

Nepodstatná – JS 149 

Nepodstatná – kontrolor 384 

Podstatná 11 

Podstatná – MV 18 

Podstatná – ŘO 98 

Celkem 690 

Podstatná a nepodstatná změna je dána metodickým pokynem (Metodicky pokyn pro monitorování 
implementace ESIF), ale určení konkrétních kategorií změny pro jednotlivé případy je v kompetenci 
ŘO.  

Řídicí orgán tohoto programu k tomu stanovil, že většina změn musí být příjemcem ohlášena skrze 
„žádost o změnu“ (kromě změn termínů pro realizaci 
klíčových aktivit a milníků, které je možné pouze ohlásit 
v rámci dílčí zprávy o realizaci). A to i přes možnost 
nepodstatné změny pouze oznamovat ve zprávě o 
realizaci, jak ji definuje Metodický pokyn.  

Podávání žádostí o nepodstatnou změnu zvyšuje 
administrativní zátěž jak příjemců, tak především 
administrátorů, kteří všechny změny musí jednotlivě 
posuzovat a schvalovat.   

Doporučení 

► Umožnit podávání žádostí o nepodstatnou změnu se Zprávou o realizaci. 

► Upravit proces z žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací povinnost, 

v případech, kdy schválení není relevantní (např. změna starosty obce). 

 

  

 
3
 Data byla poskytnuta JS, kategorizace u všech změn tak není stejná a několik změn nebylo zařazeno dále než 

jako „podstatná“ a „nepodstatná“. 

Příjemci například musí žádat 

o změnu v případě, že se 

změní starosta obce. 

Informace je povinně 

zveřejňována v Centrálním registru 

oznámení a kontrolor pravděpodobně 

takovouto změnu vždy schválí. 
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 Podání žádosti o změnu příjemcem 

Podání žádosti o změnu je pro příjemce relativně jednoduché, nicméně příjemce ve většině případů 
musí učinit několik duplicitních kroků, které zvyšují administrativní náročnost procesu. Zároveň trvá 
schválení žádosti, v některých případech a vzhledem k tomu, kolik subjektů je do schvalování zapojeno, 
relativně dlouho.  

V případě nepodstatných změn, které schvaluje kontrolor, probíhá proces žádosti o změnu na straně 
příjemce pouze v monitorovacím systému. 

• Příjemce vyplní odůvodnění žádosti o změnu do relevantní záložky „žádost o změnu“ a datum 
účinnosti změny (které ale není nijak omezené a lze zadat termín kdykoliv, například před zahájením 
/ po ukončení projektu). Dále vybere, čeho se změna jedná – daná záložka se zpřístupní a příjemce 
ji upraví. Žádost o změnu příjemce elektronicky podepíše4 a odešle. 

V případě, že se jedná o změnu významnější, tj. nepodstatná změna ke schválení JS nebo podstatná 
změna, vyplňuje k žádosti o změnu příjemce detaily nejen v MS2014+ (stejně postup jako výše), ale i 
ve Změnovém listu. Změnový list přikládá k žádosti o změnu v MS2014+. 

• Změnový list se musí vyplňovat dvojjazyčně a zahrnuje body jako: příčiny změny, vliv změny na 
přeshraniční spolupráci a dopad a příjemce uvádí původní a nové hodnoty jednotlivých částí, které 
žádá změnit.  

Proces podání podstatné změny, která je schvalována ŘO, je ilustrován v následujícím schématu.  

 
4
 Popis nastavení elektronického podpisu viz úkol 1.  
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Schéma 1 Proces posouzení žádosti o podstatnou změnu 

Podstatné změny  

- Předkládá hlavní partner 

- žádost o změnu musí být podepsána el 

podpisem

-nutné provést změnu Rozhodnutí/Smlouvy 

(kromě dohody o spolupráci)

- el podpis statutárního orgánu Hlavního 

příjemce (HP)

Podat žádost o změnu  

- výčet změn na str. 26 příručky příjemce

- v ISKP se musí podat návrh nového znění/

hodnoty 

- připojit změnový list (CZ i PL)

 

 

Společný sekretariát (JS) ověří úplnost a 

správnost údajů ve změnovém listu a žádosti o 

změnu 

K schválení  Řídícím orgánem (ŘO) 

Souhlasí ŘO se 

změnou?

 Připraví  dodatek ke smlouvě o projektu 

( dodatek ke smlouvě ) 

CZ HP?

Připraví návrh Rozhodnutí o změně rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ( změnové rozhodnutí ) 

Podpis originálu 

Podepisuje a nechává si 

u sebe originál 

Nahraje scan změnového rozhodnutí  do MS a 

originál zašle HP a o odsouhlasené změně 

informuje všechny relevantní kontrolory 

ANO 

ANO 

NE

Podepsaný originál 

Podpis originálu Nahraje scan změnového rozhodnutí  do MS a 

originál zašle HP a o odsouhlasené změně 

informuje všechny relevantní kontrolory 

Podepsaný originál 

PL HP 

Zamítavé stanovisko  

ŘO = konečné (nelze 

podat odvolání)

NE

Informuje HP o zamítnurí a důvodech zamítnutí 

a také informuje kontrolory  Informuje 

Informuje 

Informuje 

Informuje 

 

Proces podání žádosti o změnu příjemci akceptují a nemají významnější připomínky k jeho nastavení. 

 

Doporučení 

► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. Změnové listy) a ten systém 

rozvinout tak, aby pokrýval všechny potřeby dotčených subjektů (příjemců i administrátorů 

změn) a úkony se nedublovaly. 

► Omezit v monitorovacím systému možnosti zadávat nerelevantní data a vyplňovat nerelevantní 

možnosti, například zadání účinnosti změny mimo období trvání projektu. 
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 Přehled o změnách mezi partnery 

Monitorovací systém pro jednotlivé partnery projektů neumožňuje vzájemné přehledné sledování změn, 
o které partneři žádají (partneři mohou předložit nepodstatné změny ke schválení sami). To může být 
problematické především v rámci změn rozpočtů, které jsou časté.  

Podrobný rozpočet v žádosti o podporu podává ve formátu excel, jako příloha. Při jeho změnách (jeden 
rozpočet obsahuje listy pro jednotlivé partnery) není pro partnery vždy možné mít k dispozici poslední 
verzi rozpočtu – jednotliví partneři mohou vlastní rozpočet upravovat v rámci žádosti o nepodstatnou 
změnu sami. Především pro hlavního partnera, který za projekt zodpovídá, se snadno může stát, že 
nemá přehled o všech změnách, které se v projektu dějí. Zároveň se může stát, že partner žádá o 
změnu s neaktuálním rozpočtem. 

V tomto případě je nutné brát v potaz to, že cílem projektů je spolupráce partnerů, proto je úkolem a 
zodpovědností hlavního partnera sbírat veškeré podněty a změny partnerů v průběhu realizace 
projektu.  

Náročnější administrace změn mezi partnery zvyšuje administrativní zátěž i na jejich zpracovatele, tj. 
administrátory, kteří musí kontrolovat, zda partneři změny podávají s nejaktuálnějšími informacemi, 
případně je na chybu upozorňovat. 

Doporučení 

► Nastavit systém pro jednotlivé partnery tak, aby bylo snadné sledovat nepodstatné změny, které 

partneři dělají sami, bez nutného zásahu hlavního partnera, například propisování 

nejaktuálnějšího rozpočtu v systému ke všem partnerům projektu s oznámením o jeho 

aktualizaci. 

 Dopady procesu žádostí o změnu 

Schvalování žádostí o změnu může z pohledu příjemců v některých případech trvat dlouho a 
způsobovat příjemcům zpoždění v návazných aktivitách projektů.  

Žádost o změnu příjemci podávají co nejdříve, aby byla změna schválena před tím, než bude platná. 
To se týká například změn rozpočtu, které musí být schváleny předtím, než příjemci podají žádost o 
platbu, ve které chtějí změnu již vykazovat. Bez toho, aby byla změna schválena, nebudou vykázané 
výdaje způsobilé.  

Dle vyjádření některých z příjemců pak schvalování, 
které se může protáhnout i na několik měsíců, zdrží 
harmonogram projektu, který je nastaven na podávání 
dílčích soupisek a zpráv o realizaci každých 6 měsíců.  

Doporučení 

► Upravit proces žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací povinnost, v případech, 

kdy schválení není relevantní. 

 
5
 Na základě dat dodaných JS, z 690 žádostí o změnu obsahovalo datum schválení/zamítnutí pouze 230 změn. 

Průměrná doba mezi udaným termínem podání a schválení/zamítnutí je 36,4 dní.  

U vzorku žádostí o změnu 

(230) je průměrný čas 

schválení žádosti od jejího 

podání 36,4 dní.
5
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 Administrace žádosti o změnu  

Proces administrace žádosti o změnu probíhá v současnosti na dvou úrovních: 

 

Vzhledem ke dvěma různým platformám, kde se žádosti administrují, jsou některé z kroků duplicitní a 
zvyšují administrativní náročnost schvalování změn v projektech, která je v tomto programu velmi častá.  

Administrátoři ze Společného sekretariátu obdrží přes monitorovací systém žádost o změnu, kterou 
zaznamenají a přidělí relevantnímu subjektu, který o změně dále rozhoduje.  

Vzhledem k tomu, že modul změn v monitorovacím systému nebyl dle vyjádření administrátorů delší 
dobu funkční, byl nastaven náhradní proces ke schvalování změn mimo tento systém. I přesto, že je 
modul změn již funkční, stále se využívá i alternativní proces schvalování a dochází tedy k neúčelné 
duplicitě. Každý z procesů (především ten mimo MS2014+) má dle administrátorů benefity, proto jsou 
udržovány oba.  

Na rozdíl od MS2014+, proces mimo systém (změnový list v textovém editoru) je schopný zaznamenat 
více informací, a především komentáře jednotlivých subjektů/osob, které se na schválení podílí. 
Vyplněný změnový list se tak nahrává do monitorovacího systému a v některých případech zasílá 
příjemcům depeší (dle Příručky se list pouze nahrává do sekce „Dokumenty“, na základě případových 
studií v některých případech do depeše list přiložen je). Vedle toho se změna musí schválit i v systému 
v modulu změn. 

Celý proces tedy probíhá ve dvou rovinách, ale i tak se vše nakonec nahraje do monitorovacího 
systému.  

 

Vzhledem k tomu, že monitorovací systém momentálně nedokáže generovat kompletní přehled všech 
změn u projektů, vede si JS tento přehled také zvlášť. Seznam poskytuje komplexní přehled o změnách 
celého programu, je tedy přínosný. Vzhledem k tomu, že je veden manuálně, ne vždy je kompletní a 
terminologicky sladěný. 

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, je dle pravidel nutné, aby bylo vydáno Rozhodnutí o změně 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dodatek ke smlouvě o projektu, které musí být podepsáno ŘO a 
jeho originál předán hlavnímu příjemci / podepsáno ŘO i příjemcem. Proces má obdobné atributy jako 
při vydání Právního aktu na začátku realizace projektu, tzn. všechny dokumenty jsou vydávány, 
podepisovány, posílány poštou a skenovány zpět do monitorovacího systému. 
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Doporučení 

► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. změnové listy) a ten systém 

upravit tak, aby pokrýval potřeby dotčených subjektů (příjemců i administrátorů změn) a úkony 

se nedublovaly. 

► Umožnit vygenerování kompletního přehledu změn u projektu z monitorovacího systému. 

► V případě udržení přehledu o změnách v excelu u JS, dodržovat jednotnou terminologii a 

kompletně vyplňovat informace o změnách u projektu. 

► Elektronizace vydání změněného Právního aktu a využívání elektronického podpisu, viz Zpráva 

k úkolu č. 1.  
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 Zprávy o realizaci a žádosti o platbu 

Zprávy o realizaci (ZoR) a žádosti o platbu jsou (ŽoP) jsou významné milníky všech projektů. Do této 
části se kromě příjemců primárně zapojují jen kontroloři, kteří jsou za kontrolu všech zpráv zodpovědní. 
Společný sekretariát vstupuje pouze okrajově do kontroly části ZoR.  

V rámci programů Interreg je pravidlem podávání dílčích soupisek dokladů a dílčích zpráv o realizaci 
za jednotlivé partnery. Dle pravidel tohoto programu jsou dílčí zprávy a soupisky kontrolory nejdříve 
posuzovány a schváleny. Až následně je hlavním partnerem sestavena a podána souhrnná ZoR a ŽoP. 

Nutnost schválení všech dílčích zpráv před odevzdáním souhrnné tak způsobuje prodlevy ve vyplácení 
prostředků příjemcům.  

 

Dílčí soupisky a zprávy jsou nutné podat za každého partnera do 30 dnů po ukončení 
monitorovacího období (6 měsíců, s výjimkou prvního a posledního období). Kontrolor do 
60 dní provede kontrol (do 7 dní formální kontrolu). Souhrnná zpráva o realizaci a ŽoP 
pak musí podat hlavní příjemce do 120 dní od skončení daného monitorovacího období. 

Například v jednom případě byla souhrnná ZoR za Monitorovací období od 1.10.2015 do 

31.7.2016 ve skutečnosti byla podána až 8.6.2017 (měla být podána do 28.11.2016). 

Souhrnná ZoR byla podána o 192 dní později oproti plánu z důvodu vrácení dvou dílčích 

ZoR k přepracování.   

Doporučení 

► Neschvalovat dílčí soupisky a dílčí zprávy o realizaci před odevzdáním souhrnné ZoR a ŽoP, 

ale schválit tyto zprávy souběžně. Hlavní příjemce bude primárně zodpovědný za kvalitně a 

včas připravené zprávy a soupisky partnerů, posílí se tak nutnost (přeshraniční) spolupráce a 

kooperace mezi příjemci. 

• Proces by mohl být znázorněn například následovně: 
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 Zprávy o realizaci 

Informace ve zprávách o realizace se v některých případech velmi podobají informacím již vyplňovaným 
v žádostech o podporu. To zvyšuje administrativní náročnost pro všechny zapojené subjekty.  

Na zprávy o realizaci je možné nahlížet z pohledu příjemce a z pohledu kontrolora. Menší část 
v procesu zastává i JS, který posuzuje plnění přeshraniční spolupráce a dopadu. Posouzení je jen jako 
subdodávka pro kontrolory, kteří jsou za kontrolu celé ZoR zodpovědní.  

 Podání zprávy o realizaci příjemcem 

Dle předem nastaveného harmonogramu podávají hlavní partneři souhrnnou zprávu o realizaci (v 
MS2014+). Ta má shrnovat veškeré aktivity, které byly v monitorovacím období v rámci projektu 
realizovány. Zpráva obsahuje pole k doplnění postupu projektu, o problémech, které během projektu 
nastaly atp. Obsahuje ale také pole, která jsou identická/velmi podobná s těmi otázkami, které byly 
vyplňovány v žádosti o podporu. To pak často vede příjemce k tomu, aby pouze opakovali 
podobné/stejné informace, které vyplnili v žádosti. Obsahuje ale také pole, kam příjemci vyplňují 
informace, které jsou zjistitelné z jiných míst monitorovacího systému nebo u nich není jasný důvod, i 
přes relativní náročnost vyplnění. 

Duplicitní pole  

Na základě porovnání vzorku žádostí o podporu a zpráv o realizaci lze pozorovat, že následující pole 
jsou často jen do ZoR kopírována z žádosti o podporu. Zároveň je příjemci často mezi jednotlivými ZoR 
v průběhu projektu také kopírují.  

• Klíčové aktivity – příprava projektu, realizace projektu, případně popis dalších klíčových aktivit  

• Přeshraniční spolupráce – příprava projektu, společná realizace, společný personál 

• Přeshraniční dopad – skutečný územní dopad realizovaných aktivit 

• Horizontální principy – rovné příležitosti a nediskriminace, udržitelný rozvoj a rovné příležitosti 
mužů a žen 

Další požadavky v ZoR, které příjemci doplňují, které se objevují již jinde, jsou: 

• Kontroly – příjemce vybírá kontroly ze seznamu kontrol provedených na projektu a následně musí 
doplnit kontrolní zjištění, pokud u kontroly byly a nápravná opatření navázaná na zjištění. I přesto, 
že tyto údaje v systému jsou a kontrolor k těmto informacím má přístup.  

 

  

Doporučení 

► Redukovat obsah zpráv o realizaci, který je duplicitní s částmi z žádosti o podporu a kde je 

pravděpodobné, že nenastala žádná nová skutečnost od přípravy žádosti, např. přeshraniční 

spolupráce při přípravě projektu apod.  

► Eliminovat pole zprávy, kde příjemce vyplňuje informace, které jsou ověřitelné z jiných zdrojů, 

především z dat v monitorovacím systému.  
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Dvojjazyčnost zprávy o realizaci 

Souhrnná zpráva o realizaci je opět psána dvojjazyčně, dílčí zprávy jsou psány pouze v jazyku daného 
partnera. Souhrnná zpráva je předkládána kontrolorovi hlavního partnera. Na základě vyjádření 
některých z příjemců je překlad zpráv kapacitně i finančně náročný a zároveň příjemci nevidí přidanou 
hodnotu překladu zprávy. Podobný názor zastávají i někteří z kontrolorů. 

 Kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu 

Součástí souhrnné zprávy o realizaci jsou informace o průběhu projektu v oblasti spolupráce a dopadu. 
Tyto informace ověřuje JS, který je pověřen kontrolorem hlavního příjemce. Kontrola spolupráce a 
dopadu probíhá u všech projektů, které podají zprávu o realizaci. JS ji vykonává na základě informací 
uvedených ve zprávě, tzn. od stolu.  

V návaznosti na předchozí bod uvedený výše, kap. 2.2.1.1, je nutno brát v potaz i to, že mnoho příjemců 
některé z polí o spolupráci/dopadu kopírují z projektové žádosti, kterou JS četl při jejím podání. Kontrola 
tak v případě, že jsou pole z určité části pouze kopírována, zvyšuje zátěž pracovníků JS, kteří vše musí 
přečíst a odsouhlasit.  

Doporučení 

► Eliminovat nutnost překladu souhrnných zpráv o realizaci do jazyka kontrolora vedlejšího 

příjemce v případě, že nejsou potřeba pro žádného z kontrolorů 

► V případě, že je nutnost zachovat dvojjazyčnost zpráv, informovat příjemce o důvodech.  

Doporučení 

► Zredukovat množství projektů, u kterých se pouze formálně (tzv. od stolu) kontroluje 

přeshraniční spolupráce a dopad. 

► U vzorku projektů dělat detailnější věcnou kontrolu průběhu projektů, spolupráce a 

přeshraničního dopadu.  
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 Žádosti o platbu a soupisky výdajů 

Žádosti o platbu jsou hlavními příjemci podávány na základě dílčích soupisek výdajů. Na základě 
vyjádření příjemců je nejnáročnější částí nahrávání kompletní podkladové dokumentace k soupisce 
výdajů. Nahrávání velkého množství dokladů často příjemcům dle jejich vyjádření komplikuje i 
(ne)funkčnost monitorovacího systému a limit na velikost příloh na nahrání (to způsobuje problém 
hlavně u veřejných zakázek).  

Někteří z příjemců zároveň vnímají limit na doplnění 
informací do soupisky jako moc krátký, a to především ti, 
kteří nemají mnoho zkušenostní s fungováním 
evropských fondů.  

Pro příjemce je dále nutné brát v potaz žádosti o změnu 
v projektech. Dílčí soupisky a výdaje v nich nemůžou být 
schváleny, pokud jsou předmětem žádosti o změnu. 
Např., když příjemce žádá o změnu rozpočtové kategorie 
výdaje, je nutné, aby byla změna nejdřív schválena, až 
pak může být výdaj v upravené formě nárokován. 
Vzhledem k době schvalování, která byla popsána výše, 
viz kap. 2.1.1.2, je v některých případech nutné 
s podáním soupisek čekat.  

Pohled kontrolorů na proces kontroly žádosti o platbu a zprávy o realizaci bude více popsán 
v úkolu 4.  

 

 

Příjemci mají 5 pracovních dní 

na doplnění ZoR/soupisky 

dokladů/ŽoP.  

V případě, že je příjemce 

součástí větší organizace, kde má 

podpisové právo ten nejvyšší představitel 

a dokument musí být podepsaný, je nutné 

posouvat termíny oficiálního odevzdání 

kvůli formálnímu podpisu. 

Doporučení 

►  Zredukovat množství nahrávaných dokladů k soupisce výdajů.  
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