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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 mezi EY a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

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 čtvrtému úkolu, tj. Evaluace systému kontroly. 
Následující tabulka shrnuje všechny dílčí úkoly Projektu, přičemž úkol relevantní 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: 

► Jsou všechny kroky v rámci systému kontroly podpořených projektů programu účelné a 

nezbytné?  

Všechny úkony, které jsou součástí systému kontroly vedou ke kompletnímu ověření 

realizace projektu i postupu zadávání veřejných zakázek. Některé kroky jsou však 

administrativně i časově náročné, a to neúměrně k jejich významu v rámci celého procesu 

kontroly.  

Procesy a pravidla všech tří typů kontroly se řídí nejenom Společnou metodikou platnou 

v obou členských státech, ale i národní specifickou legislativou. Nastavení těchto předpisů 

vede ke značným rozdílům v procesu kontroly na české a polské straně.   

Délka administrativního ověření je v průměru větší v rámci kontroly českých projektů. To je 

dáno především velikostí vzorku dokladů, zaměřením kontroly na velký detail a důkladnou 

kontrolou formálních aspektů dokladů a zpráv, což vede k tomu, že drtivá většina zpráv 

o realizaci projektu je příjemcům vrácena k dopracování. Míra detailu některých požadavků 

na doplnění pak vzbuzuje otázky ohledně adekvátnosti a přiměřenosti kontroly, a rovněž 

může zvyšovat administrativní zátěž na obou stranách. 
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► Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek je u českých projektů náročnější pro příjemce 

i kontrolory, vzhledem k tomu, že je zadávání kontrolováno minimálně ve třech fázích 

(kontrola zadávacích podmínek, průběhu zadávacího řízení a ukončeného zadávacího 

řízení, popř. dodatků). Kromě toho, že je takové nastavení časově náročnější, do určité míry 

přenáší odpovědnost ze správnou realizaci zakázky z příjemce na kontrolora. Oproti tomu 

zadávání veřejných zakázek realizovaných polskými partnery se kontroluje pouze ex-ante 

(a to nepovinně) a ex-post (povinně). 

Kontroly na místě jsou využívány pouze dle plánu zpracovaného na základě analýzy rizik, 

tj. počet kontrolory osobně navštívených projektů není příliš vysoký. Rovněž zaměření 

kontrol by mělo více zohlednit věcnou realizaci projektu. Vzhledem k administrativní 

složitosti kontrol na místě se pak nabízí vyšší využití institutu monitorovací návštěvy pro 

posílení kontaktu s příjemci a zvýšení vzájemného porozumění. 

Dále je pro příjemce i kontrolory na obou stranách hranic náročná práce s monitorovacím 

systémem. Není sjednocen způsob komunikace, ani systém nahrávání a vyplňování 

relevantních dokumentů, jako jsou kontrolní listy, protokol o kontrole apod. 

Pro získání odpovědí na evaluační otázku bylo čerpáno z více zdrojů. Například z programové 

dokumentace, z metodiky procesu kontrol, analýzy dat MS2014+ a rozhovorů s českými i polskými 

kontrolory. Získané informace byly shrnuty do procesní mapy, analýzy jednotlivých kroků v rámci 

procesu kontroly a případových studií, všechny tyto materiály sloužily jako podklad pro tuto zprávu. Na 

základě analýzy všech úrovní kontroly jsme formulovali hlavní doporučení rozdělené dle kapitol 

závěrečné zprávy. 

Závěrečná zpráva obsahuje následující části: 

1. Hlavní zjištění a doporučení 

2. Přístup k evaluaci 

3. Výsledky evaluace – Evaluace systému kontroly   

a. Administrativní ověření  

b. Kontrola zadávání veřejných zakázek  

c. Kontrola na místě.  

Hlavní doporučení zahrnují:  

 Administrativní ověření  

Označení Doporučení 

1 
► Podávat dílčí zprávu o realizaci a souhrnnou zprávu o realizaci za projekt 

souběžně, tak jak je popsáno v Závěrečné zprávě pro úkol 2 – Evaluace 

administrace projektu v MS2014+ (kapitola 3.2) 

2 

► Sjednotit náležitosti předkládání dokumentace pro české i polské partnery, 

potažmo vytvořit nebo přenést hlavní odpovědnost za kontroly na jeden subjekt 

(tj. subjekt, který by měl obdobné postavení v rámci procesu Administrativního 

ověření, jako má Společný sekretariát v procesu hodnocení žádosti o dotaci). ). 

3 

► Zjednodušit proces administrativního ověřování mikroprojektů; např.: 

• Kontrolováním pouze vzorku dokumentů předkládaných se soupiskou. Takový 

vzorek by měl být alikvotně nastaven dle administrativního ověření pro 

individuální projekty. 
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• Zavedením zjednodušeného vykazování nákladů pro příjemce mikroprojektů.
1
 

4 ► Zrevidovat výzvy k odstranění nedostatků a snížit tak požadovanou míru detailu, 

aby se zrychlil celý proces kontroly. 

5 
► Sjednocení postupu a obsahu kontroly českých a polských kontrolorů tak, aby 

byla časová i administrativní náročnost v obou členských státech na podobné 

úrovni 

6 

► Snížit vzorek kontrolovaných výdajů na české straně, v návaznosti na plánované 

změny pravidel ze strany Ministerstva financí pro příští programové období. 

Zvážit uvolnění pravidel pro dokladování v oblastech, kde není identifikováno 

příliš mnoho pochybení (např. u veřejných institucí nepožadovat čestné 

prohlášení od každého zaměstnance, ale souhrnně za organizaci). 

7 
► Umožnit používání paušálu u více typů výdajů, minimálně cestovné by bylo 

vhodné hradit paušálně vzhledem k množství výzev k opravě a drobných 

pochybení s minimálním finančním dopadem. 

8 ► Eliminovat duplicitní otázky napříč kontrolními listy.  

9 
► Zrevidovat otázky v kontrolních listech tak, aby se snížil počet nerelevantních 

otázek. Pro nastavení KL v novém systému definovat základní okruhy otázek pro 

základní typy projektů a kontrol tak, aby se zobrazovaly vždy jen ty relevantní. 

10 ► Sjednotit systém nahrávání kontrolních listů do monitorovacího systému 

MS2014+. 

11 

► Zvýšit flexibilitu změn rozpočtu, aby se v případě drobných změn nebo mírného 

pohybu cen, nezvyšovala administrativní zátěž pro příjemce i kontrolory 

podáváním/administrováním Žádostí o změnu. (doporučované opatření bylo již 

dle vyjádření Centra pro regionální rozvoj zavedeno do praxe během podzimu 

2019) 

12 ► Předkládat souhrnnou zprávu o realizaci za projekt pouze v jazyce Hlavního 

příjemce.  

13 ► Automatizovat odpovědi u vybraných otázek napříč kontrolními listy 

14 ► Sjednotit systém nahrávání kontrolních listů a výsledků ověření Společným 

sekretariátem do monitorovacího systému. 

  

                                            
1
 Paušální sazbou nebo jednorázovou částkou.  



 

 

  

4 

 Kontrola zadávání veřejných zakázek  

Označení Doporučení 

15 
► Zvážit redukci počtu fází kontroly veřejných zakázek. Např. učinit první fázi 

kontroly dobrovolnou, aby ji mohli příjemci v případě zájmu využít a aplikovat 

připomínky do povinné druhé fáze (CZ). 

17 ► Používat interní depeše v monitorovacím systému pro celou komunikaci. 

18 ► Zrevidovat otázky v kontrolních listech, aby byly zaměřeny pouze na relevantní 

informace a omezilo se tak množství otázek s odpovědí NR (nerelevantní). 

19 ► Snížit množství kontrolních listů (KL) a vytvořit obecnější KL pro případy, kdy je 

v KL minimum specifických otázek, aby se kontrolorům usnadnila orientace v KL. 

20 ► Sjednotit systém zaznamenávání a nahrávání kontrolních listů do 

monitorovacího systému MS2014+ 

 Kontrola na místě  

Označení Doporučení 

21 ► Revidovat otázky v kontrolním listu, aby se zamezilo duplicitě otázek. 

22 ► Sjednotit používanou terminologii napříč veškerou programovou dokumentací 

včetně kontrolních listů. 

23 ► Zaměřit se na otázky týkající se implementace projektu přímo na místě. 

24 
► Upravit nebo eliminovat otázky na které může být odpovězeno v rámci 

administrativního ověření nebo jsou zaměřeny na formality zjistitelné bez ohledu 

na kontrolu na místě.  

25 ► V rámci kontroly dokladů kontrolovat pouze originály dokumentů. 

26 
► Sjednotit systém nahrávání všech dokumentů relevantních pro kontrolu na místě 

pro všechny příjemce a uzpůsobit monitorovací systém tak, aby v něm mohl být 

celý proces administrován. 
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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. 
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