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1. Hlavní zjištění a doporučení 

Cílem tohoto úkolu a této zprávy je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Jaké jsou příčiny a okolnosti nejčastějších chyb příjemců v rámci celého životního cyklu projektu? 

Nejčastějšími pochybeními v rámci administrativních ověření, kontrol na místě nebo veřejných 

zakázek jsou dle příjemců a kontrolorů formální či administrativní pochybení. Častou příčinou 

pochybení je složitost pravidel, kvůli které příjemci nedokážou aktivity a výdaje vykázat, zvlášť 

napoprvé, správně. Vzhledem k množství dokumentace pro příjemce a její celkové objemnosti 

se zvyšuje i pravděpodobnost chyby či přehlédnutí pravidla příjemci. Dalším aspektem 

formálních chyb je i složitost monitorovacího systému MS2014+, do kterého příjemci nahrávají 

veškeré podklady. 

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. 

Označení Doporučení 

1 
► Standardizovat informace týkající se jednotlivých pochybení zaznamenávaných 

do MS2014+; tj. stanovit minimální požadavky na Popis zjištění (Rozpočtová 

kapitola, Typ pochybení, Důvod pochybení, Finanční dopad). 

2 ► Zrevidovat pravidla pro kontrolu, které jsou příjemcům k dispozici, tak, aby byla 

pro příjemce kratší a srozumitelnější. 

3 ► Vyhodnotit přidanou hodnotu detailní kontroly publicity a případně upravit její 

pravidla. Více viz úkol č. 4 – evaluace procesu kontrol. 

4 

► Míra vynaloženého administrativního úsilí v případě kontroly cestovného je 

v jasném nepoměru k celkové detekované částce nezpůsobilých výdajů a nabízí 

se tak možnost přesunutí výdajů na cestovné pod náklady pokryté paušální 

sazbou. Toto doporučení je nutné doprovodit analýzou stávajících výdajů 

programu a zohlednit při přípravě nového programového období. 
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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 3 jsme provedli analýzu chybovosti. Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 
28. 7. 2019 byly detailně popsány využité metody a zdroje informací.  

Zdroje informací, využité pro zpracování úkolu č. 3 jsou: 

• speciální sestava z MS2014+ o provedených kontrolách na projektech 

• protokoly z auditu operací a auditu systému Auditního orgánu  

• analýza rizik a z ní vyplývající vybrané projekty ke kontrolám na místě
1
 

• případové studie vzorku projektů 

• rozhovory s příjemci  

• rozhovory s kontrolory 

• dotazníkové šetření mezi žadateli a příjemci dotací. 

Na základě poskytnutých dat byla provedena analýza chybovosti projektů. V rámci analýzy jsme 
provedli kategorizaci pochybení a jejich dopadů. Kategorizace proběhla na základě analýzy dostupného 
textu u zjištění, vzhledem k tomu, že kategorie dané z monitorovacího systému nebyly dostatečné.  

Během řízených rozhovorů s příjemci byly problematické oblasti a chybovost diskutovány, a to na 
podkladě otázek týkajících se podávání soupisek výdajů/žádostí o platbu. Chybovost byla diskutována 
i s kontrolory, a to s důrazem na příčiny vzniku chyb u příjemců.  

Dotazníkové šetření poskytlo informace o příčinách pochybení na větším vzorku respondentů a ve 
strukturované formě. Dotazník byl zaslán na všechny žadatele a příjemce programu. Otázky byly 
zaměřeny na programovou dokumentaci a chybovost během implementace projektů. 

 

 

 

                                            
1
 Kontroly jiných subjektů na projektech OP dle Zadavatele neproběhly. 
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3. Výsledky evaluace – analýza chybovosti 

Zdroje dat a zaznamenání informací v MS2014+ 

Data k chybovosti poskytnutá Zadavatelem byla analyzována s následujícími závěry: 

• Poskytnutá data v sestavě (dataset) obsahují pouze informace o administrativních ověřeních. 
Obsahují informace o 375 pochybeních zjištěných u 114 projektů. Při křížové verifikaci 
exportovaných dat bylo zjištěno, že jsou vztažena pouze k vedoucím partnerům projektů. 

• Protokoly z auditu operací zahrnují kontroly 8 projektů v ČR a 11 projektů v Polsku. Audity skončily 
se 3 (ČR) a 2 (PL) zjištěními. 

• Pro kontroly na místě bylo vybráno na základě analýzy rizik 23 projektů (za období 2. pol. 2017–
1. pol. 2019). U 8 z nich již proběhla kontrola na místě. K těmto kontrolám jsme dohledali konkrétní 
informace v MS2014+. Všechny kontroly byly ukončeny bez zjištění. 

• Dotazníkové šetření, na které odpovědělo celkem 147 respondentů. Z 125 respondentů, kteří již 
předložili žádost o platbu, celkem 61 uvedlo, že byla při její kontrole identifikována pochybení, 
přičemž celkový počet indikovaných pochybení byl 80. 

Vzhledem k nízkému počtu zjištění z auditů operací a kontrol na místě jsme se v této fázi 
projektu věnovali pouze zjištěním z administrativních ověření žádostí o platbu. 

Již z úvodní analýzy dat bylo patrné, že se míra detailu u informací vkládaných do MS2014+ značně 

liší napříč projekty, přičemž největší rozdíly jsou spatřovány v klíčovém poli „Popis zjištění, ze kterých 

plyne podezření na nesrovnalost“ (dále jen „Popis zjištění“). Navíc data vykazují diskrepance 

poukazující na nejednoznačné zaznamenávání informací do MS2014+: 

• Celkem 40 závěrů z administrativních ověření bylo označeno stavem „Kontroly ukončené bez 
zjištění“ i přesto, že u nich bylo možné identifikovat zjištění s finančním dopadem v celkové částce 
cca 300 tis. Kč. 

• Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)  interně kategorizovalo zjištění do 4 skupin 
(Nezpůsobilé výdaje, Porušení při zadávání VZ, Porušení pravidel z hlediska průběhu aktivit 
projektu, jeho ukončování a udržitelnost, Ostatní); nicméně z Popisu zjištění bylo zřejmé že 
charakterově podobná zjištění (např. porušení pravidel publicity) byla bez uvedení důvodu obsažena 
v téměř všech kategoriích (Nezpůsobilé výdaje, Porušení pravidel z hlediska průběhu aktivit 
projektu, jeho ukončování a udržitelnost, Ostatní). 

• „Objem nedostatku (Kč)“ zaznamenávaný v MS2014+ byl v samostatném sloupci uváděn velmi 
zřídka (13 případů; v celkové výši 218 246 €), případně pouze v popisu zjištění bez rozlišení měny 
(CZK, EUR, PLN). 

• Popis zjištění ve více případech obsahuje více pochybení z různých kategorií rozpočtu zároveň 
v různých měnách (CZK, EUR, PLN). 

Uvedené aspekty poukazují na nedostatečnou standardizaci kontrolních postupů a mají tedy přesah 

rovněž do Úkolu č. 4, některé závěry tedy přebíráme i do závěrečné zprávy za tento úkol. Dostupné 

informace a nekvalitní data neumožňují systematicky pracovat s pochybeními příjemců objevujících se 

v projektech za účelem např. zacílení kontrol nebo zaměření preventivních a školících aktivit programu. 

Doporučení 

► Standardizovat informace týkající se jednotlivých pochybení zaznamenávaných do MS2014+; 

tj. stanovit minimální požadavky na Popis zjištění (Rozpočtová kapitola, Typ pochybení, Důvod 

pochybení, Finanční dopad) 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům datasetu, jsme na základě informací v Popisu zjištění 

detekovali finanční dopad, který byl následně převeden do stejné měny (Kč), přičemž celkově jsme 

identifikovali 161 případů s finanční dopadem v celkové výši 375 202 € . Ve zbývajících případech se 
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jednalo buď o zjištění bez finančního dopadu nebo konkrétní výše nebyla uvedena, přestože z textu 

zjištění finanční dopad vyplývá. 

Detailní analýzou textu jednotlivých zjištění (dle Popisu zjištění) jsme dále provedli jejich podrobnější 

kategorizaci: 

• Dle charakteru 

• Dle rozpočtové kategorie.  

Kromě této kategorizace byly v rámci analýzy zkoumány následující faktory: 

• Četnost pochybení 

• Zjištěný finanční dopad 

• Příčina pochybení vnímaná příjemci dle výsledků dotazníkového šetření. 

V následujících kapitolách podrobněji popisujeme výsledky analýzy pro jednotlivé kategorie pochybení. 

 Pochybení dle charakteru 

V celkem 79 případech nebylo možné identifikovat ani charakter výdaje nebo kapitolu rozpočtu, pod 

kterou výdaj, k němuž je zjištění vztaženo, spadá. Dále byl tedy analyzován vzorek 296 zjištění z dat 

MS2014+ a 86 pochybení z dotazníkového šetření, který bylo možné rozdělit dle charakteru pochybení 

(dle Vstupní zprávy): 

Tabulka 1 Počet pochybení dle jejich charakteru 

Charakter pochybení 

Počet pochybení 

Data z MS2014+ 
Dotazníkové 

šetření 

Porušení pravidel způsobilosti výdajů 265 36 

Veřejné zakázky 16 14 

Publicita projektu 11 23 

Věcné pochybení při realizaci klíčových aktivit projektu  4 13 

Celkem 296 86 

Z tabulky vyplývá vyšší poměr pochybení v publicitě projektů u dotazníkového šetření, což může být 

způsobeno faktem, že v případě administrativní kontroly Zpráv o realizaci je většina pochybení 

v publicitě opravena a pochybení tak není zaznamenáno v MS2014+. Vzhledem k nižší robustnosti 

vzorku respondentů však nelze tento předpoklad jednoznačně potvrdit. 

 Porušení pravidel způsobilosti 

S ohledem na počet případů označených jako „Porušení pravidel způsobilosti výdajů“ jsme dále 

zkoumali konkrétní důvody porušení pravidel a typ výdaje dle rozpočtové kapitoly. Mezi nejčastější 

důvody indikované kontrolory CRR v MS2014+ patří: 

• Krácení paušálních výdajů (65 případů) 

• Uvedení chybných údajů příjemcem (40 případů) 

• Přečerpání rozpočtové kapitoly (37 případů) 

• Překročení jednotkové ceny (29 případů) 

• Neschválený výdaj (27 případů) 

• Nedoložení všech požadovaných podkladů (24 případů) 

• Nezpůsobilý výdaj (21 případů). 
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Z dotazníkového šetření pak vyplývá následující poměr konkrétních důvodů porušení pravidel 

způsobilosti: 

• Nedoložení požadovaných podkladů (14 případů) 

• Neschválený výdaj (12 případů) 

• Překročení jednotkové ceny (10 případů) 

• Přečerpání rozpočtové kapitoly (5 případů) 

• Chybně vypočtené cestovní náklady (5 případů). 

Nejčetnější pochybení z výše uvedeného seznamu (Krácení paušálních výdajů) lze s ohledem na 

jeho charakter označit jako druhotné, a jeho příčiny není nutné dále analyzovat, neboť přímo vyplývají 

z ostatních pochybení.  

Uvedení chybných údajů příjemcem a nedoložení požadovaných podkladů je pak obvykle 

vyřešeno opravou či opětovným doložením v dalších fázích projektu a pouze v malé části případů byly 

výdaje označeny definitivně za nezpůsobilé (s vyplývajícím finančním dopadem). Pro dokreslení 

závažnosti těchto pochybení jsme u zmíněných 64 případů detekovali finanční dopad v celkové výši 

2 903 €, tj. o něco více než 40 € na jedno pochybení. 

Mezi klíčová pochybení způsobující porušení pravidel způsobilosti, tak lze označit přečerpání 

rozpočtových kapitol, případně přečerpání jednotlivých položek. Další typ pochybení pak 

tvoří nárokování výdajů, které nebyly schváleny v původním rozpočtu projektu a kontrolor je 

neshledal nutnými pro projekt. Častým pochybením pak je překročení jednotkové ceny, které se 

nejčastěji vyskytuje v případě osobních nákladů (krácení na mzdu obvyklou danou programem), méně 

často pak u ostatních nákladových kategorií. 

Samostatnou kategorii pak tvoří nezpůsobilé výdaje explicitně definované v Příručce pro žadatele pro 

jednotlivé rozpočtové kapitoly. Z výše uvedených 21 případů je většina vztažena k osobním nákladům 

(proplacení dovolené) a cestovním náhradám (např. alkoholické nápoje). 

Příčiny porušení pravidel způsobilosti 

Jako nejčastější příčinu nedodržení pravidel způsobilosti uvádějí respondenti dotazníkového šetření 

formální/administrativní nedostatky (18 odpovědí), následované nejasností nebo nesrozumitelností 

pravidel (15 odpovědí). Změna okolností v průběhu realizace projektu pak byla zmíněna ve 13 

případech. Nedostatek informací o specifických pravidlech programu a špatně rozepsané klíčové 

aktivity/rozpočet žádosti se v odpovědích objevil v 7 případech. 

Většina respondentů (21 ze 34) pak vnímalo více příčin porušení pravidel nezpůsobilosti výdajů. 

Zajímavý je také fakt, že pouze v sedmi případech respondenti uvedli jako příčinu nedostatečné 

administrativní kapacity a pouze jednou nedostatečnou spolupráci projektových partnerů. Z těchto 

výsledků je tedy možné vyvozovat následující závěr (při zohlednění relativně nižšího počtu odpovědí): 

► Hlavními vnímanými příčinami jsou administrativní či formální nedostatky a rozsáhlost 

a nesrozumitelnost pravidel (viz také výsledky Úkolu č. 5 – Programová dokumentace). Příčiny 

spolu souvisí a rozsáhlá pravidla mohou často i vést k formálnímu přehlédnutí nebo 

administrativní chybě příjemce. 

 

 Veřejné zakázky 

S ohledem na problematiku veřejných zakázek a celkový počet projektů v populaci, lze výše uvedených 

16 pochybení v 8 projektech označit jako mimořádně nízké číslo. Tento fakt lze odůvodnit 

vícestupňovou kontrolou podkladové dokumentace k veřejným zakázkám. 

Doporučení 

► Zrevidovat pravidla pro kontrolu, které jsou příjemcům k dispozici, tak, aby byly pro příjemce 

kratší a srozumitelnější. 
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Nízkou frekvenci výskytu pochybení ve veřejných zakázkách potvrzují i výsledky dotazníkového šetření, 

kdy z 86 respondentů, kteří uvedli, že v rámci projektu realizovali veřejnou zakázku, pouze u 14 bylo 

kontrolorem identifikováno pochybení. 

Z hlediska charakteru lze konstatovat, že byla zjištěna obvyklá pochybení vyplývající ze Zákona 

o zadávání veřejných zakázek nebo Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové 

období 2014-2020. Mezi nejčastější identifikované případy patří: 

• Porušení zásady transparentnosti (zejména otevírání obálek s odstupem od data konce lhůty pro 
podání nabídek) 

• Umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy 

• Nedostatečné vymezení předmětu zakázky (uvádění konkrétních značek/výrobků). 

V rámci dotazníkového šetření byla identifikována pochybení spočívající v chybně vymezeném 

předmětu zakázky, chybně nastavených kvalifikačních předpokladech, chybném nastavení 

předpokládané hodnoty zakázky, špatně nastavené lhůtě pro podání nabídek či nezveřejnění informací 

o zakázce určeným způsobem. 

Z celkem 14 pochybení dle šetření v 9 případech byla uplatněna sankce, zatímco v 5 případech bylo 

možné pochybení odstranit (a je tedy možné předpokládat, že pochybení bylo zachyceno v průběhu 

ex-ante kontroly výběrových řízení). 

Příčiny porušení pravidel veřejných zakázek 

U poloviny identifikovaných případů pak vidí příjemci jako hlavní příčinu formální pochybení či 

opomenutí, případně přímo zdůrazňují jako příčinu odlišné posouzení situace kontrolorem či nedostatek 

zkušeností se zadáváním. 

Na otázku, zda využili externího administrátora výběrových řízení odpovědělo negativně 12 ze 14 

respondentů s identifikovanými pochybeními, nicméně 8 z těchto 12 budou v případném dalším 

projektu zvažovat zapojení externího administrátora. 

 Publicita projektu 

V případě povinné publicity projektu byl identifikován relativně nízký počet pochybení (11), a to jak 

z dat MS2014+, tak z dotazníkového šetření. Dle Popisu zjištění se ve většině případů jednalo o sankce 

dle Příručky pro příjemce vztažené k produkci propagačních předmětů projektu, zahrnující: 

• Neuvedení prvků povinné publicity 

• Nekompletní povinnou publicitu (absence některého z prvků) 

• Nepředpisovou povinnou publicitu (dle pravidel programu). 

V jednom případě byly kráceny mzdové náklady na realizaci propagačních akcí, u kterých nebyla 

doložena fotodokumentace s viditelným a čitelným označením publicity projektového zázemí na akci. 

V případě publicity je dále nutné analyzovat do jaké míry jsou pravidla pro publicitu srozumitelná pro 

příjemce a do jaké míry detailu jsou prvky publicity kontrolovány CRR. 

Příčiny porušení pravidel publicity 

Z hlediska příčin je u publicity ve větší míře patrná formální/administrativní chyba, kterou zmínilo hned 

12 respondentů z 20. Nesrozumitelnost pravidel a nedostatek informací pak vnímalo jako problém 10 

respondentů a stejného počtu odpovědí dosáhla i změna okolností v průběhu realizace projektu. 

K doporučení je nutné doplnit, že pravidla publicity a její kontroly jsou nastavena poměrně detailně již 

v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů 

Doporučení 

► Vyhodnotit přidanou hodnotu detailní kontroly publicity a případně upravit její pravidla. Více viz 

úkol č. 4 – evaluace procesu kontrol.   
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v programovém období 2014 – 2020
2
. Prostor pro řídicí orgán tato pravidla pozměnit nebo odlišněji 

interpretovat je tedy omezený, nicméně revize stávajícího přístupu k publicitě v mezích daným 

zmiňovaným metodickým pokynem by mohla přinést dílčí zjednodušení pravidel pro publicitu a omezit 

zbytečně formalistický přístup při její kontrole. 

 Věcné pochybení při realizaci klíčových aktivit projektu 

Samostatnou kategorii pak tvoří věcná pochybení při realizaci klíčových aktivit projektu, kdy jsou 

klíčové aktivity realizovány v rozporu s žádostí o dotaci. Vzhledem k marginální četnosti (4 případy dle 

dat z MS2014+ a 12 případů dle dotazníkového šetření) nelze jednoznačně definovat obecnou příčinu, 

neboť ta se vždy liší s ohledem na konkrétní situaci při implementaci konkrétního projektu. Je nicméně 

patrné, že příjemci se v drtivé většině případů drží při realizaci projektu jeho schválené podoby, 

a případně si podávají včas žádost o změny. 

 
 Pochybení dle rozpočtové kapitoly 

Dále jsme analyzovali četnost pochybení a jejich finanční dopad v jednotlivých rozpočtových kapitolách: 

Tabulka 2 Četnost pochybení a finanční dopad 

Rozpočtová kapitola Počet pochybení 

Detekovaný 
finanční dopad  

(v Kč) 

Osobní náklady 72 583 409 

Kancelářské a administrativní výdaje 61 243 022 

Cestovné a ubytování 64 14 741 

Externí poradenství a služby 54 676 142 

Výdaje na vybavení 24 614 799 

Pořízení nemovitostí a stavba 21 6 886 983 

Příprava projektové žádosti 0 0 

Celkem 296 9 019 096 

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska četnosti je nejvíce pochybení generováno v souvislosti 

s kalkulací nebo vykazováním osobních nákladů. Naproti tomu nejvyšší finanční dopad byl 

identifikován v kapitole Pořízení nemovitostí a staveb, což lze odůvodnit charakterem výdaje; 

nicméně, uvedená částka je významně ovlivněna jedním projektem, u něhož byla udělena 25 % finanční 

oprava v celkové výši 4 541 709 Kč. 

Výše zmíněná návaznost paušálních výdajů nárokovaných v kapitole Kancelářské a administrativní 

výdaje na osobní náklady se potvrzuje i při srovnání pochybení dle rozpočtových kapitol, ve kterých se 

počet zaznamenaných pochybení v obou dotčených kategoriích příliš neliší. 

Z administrativního hlediska a z pohledu CRR je na místě zmínit vztah četnosti pochybení a jejich 

závažnosti, resp. finančního dopadu. Zatímco u kapitol Externí poradenství a služby a Výdaje na 

vybavení, lze tento poměr označit za odpovídající, v případě cestovného a ubytování se jedná 

zpravidla o marginální pochybení formálního charakteru. Tuto skutečnost potvrzuje i průměrný 

detekovaný finanční dopad na pochybení (236 Kč). 

 

 

                                            
2
 Viz https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-

2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf 

https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf
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Doporučení 

► Míra vynaloženého administrativního úsilí v případě kontroly cestovného je v jasném nepoměru 

k celkové detekované částce a nabízí se tak možnost přesunutí výdajů na cestovné pod 

náklady pokryté paušální sazbou. Toto doporučení je nutné doprovodit analýzou stávajících 

výdajů programu a zohlednit při přípravě nového programového období. 

V rámci analýzy nebyla zaznamenána žádná pochybení, která by souvisela s Přípravou projektové 

žádosti. 

S ohledem na vzájemný vztah pochybení dle charakteru a rozpočtové kapitoly, níže uvádíme výčet 

nejčastějších pochybení v jednotlivých rozpočtových kapitolách: 

Tabulka 3 Nejčastější pochybení dle rozpočtové kapitoly 

Rozpočtová kapitola Nejčastější pochybení 

Osobní náklady 

• Přečerpání jednotkové ceny 

• Chybné údaje 

• Nezpůsobilý výdaj dle Příručky pro žadatele 

Kancelářské a administrativní výdaje 
• Krácení paušálních výdajů 

• Přečerpání rozpočtové kapitoly 

Cestovné a ubytování 

• Chybné údaje 

• Chybějící souvislost s projektem 

• Nezpůsobilý výdaj dle Příručky pro žadatele 

Externí poradenství a služby 

• Přečerpání rozpočtové kapitoly 

• Veřejné zakázky 

• Neschválený či časově nezpůsobilý výdaj 

• Publicita projektu 

Výdaje na vybavení 
• Přečerpání rozpočtové kapitoly 

• Publicita projektu  

Pořízení nemovitostí a stavba 

• Veřejné zakázky 

• Přečerpání rozpočtové kapitoly 

• Neschválený výdaj 
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