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Manažerské shrnutí 

Tato závěrečná zpráva je zpracována jako součást realizace veřejné zakázky „Procesní evaluace 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“. Zpracovatelem Projektu je Ernst & Young, s.r.o. na 

základě smlouvy ze dne 28. června 2019, uzavřené s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Hlavním cílem Evaluace je zhodnotit efektivitu procesů programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko a získat tak podněty pro jejich další zlepšování a rozvoj. 

Závěrečná zpráva pokrývá jeden z osmi dílčích úkolů, které na sebe navazují, ale zároveň se v určitých 
aspektech mohou prolínat. Tato zpráva se věnuje třetímu úkolu, tj. Evaluace chybovosti v projektech. 
Následující tabulka shrnuje všechny dílčí úkoly Projektu, přičemž úkol pro tuto zprávu je označen žlutě: 

Č. úkolu Popis úkolu 

1 Evaluace administrace žádosti v MS2014+ 

2 Evaluace administrace projektu v MS2014+ 

3 Evaluace chybovosti v projektech 

4 Evaluace systému kontroly 

5 Evaluace programové dokumentace 

6 Evaluace strategičnosti práce správců fondů mikroprojektů programu 

7 Komparace fungování správců fondů mikroprojektů programu 

8 Rešerše dobré praxe programů Interreg 

Cílem tohoto úkolu 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 jejich délce 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. 

Analýza nejčastějších pochybení byla provedena z dat extrahovaných z MS2014+ a na základě dat 

poskytnutých CRR. Další informace byly získány z rozhovorů s příjemci a kontrolory. Příjemcům byl 

dále zaslán dotazník pro získání detailnějších informací o příčinách pochybení.  

Zpráva obsahuje následující části: 

1. Hlavní závěry a doporučení 

2. Přístup k evaluaci 

3. Analýza chybovosti 

a. Pochybení dle charakteru 

b. Pochybení dle rozpočtové kapitoly  

Hlavní doporučení zahrnují: 

Označení Doporučení 
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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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Informace o EY 
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb 

v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost 

problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry 

v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál 

nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše 

zaměstnance, klienty i pro širší společnost. 

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více 

členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou 

právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením 

omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší 

organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com. 

© 2019  Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o.  

Všechna práva vyhrazena. 

ey.com 

 

 


