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1. Hlavní zjištění a doporučení  

Cílem tohoto úkolu je zodpovědět 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. 

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.  

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. 

 Administrativní ověření  

Označení Doporučení 

1 ► Podávat dílčí ZoR a ZoR za projekt souběžně, tak jak je popsáno ve Závěrečné 

zprávě pro úkol 2 – Evaluace administrace projektu v MS2014+ (kapitola 3.2) 
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► 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.: 
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• Kontrolováním pouze vzorku dokumentů předkládaných se soupiskou. Takový 

vzorek by měl být alikvotně nastaven dle administrativního ověření pro 

individuální projekty. 

• 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 ČP 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 ZoR 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.  
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 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 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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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 4 jsme podrobně zanalyzovali proces všech úrovní kontrol, primárně 
z pohledu kontrolora. Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 1. 10. 2019 byly detailně popsány metody 
a zdroje informací, které byly využity v této fázi. 

Hlavní zdroje informací pro zpracování úkolu č. 4 Projektu zahrnují:  

• Programovou dokumentaci, Společnou metodiku postupů kontrol,
2
 Metodický pokyn č. 34.

3
 

• Data z monitorovacího systému MS2014+ a data k projektům z něj extrahovaná. 

• Informace získané z polo-strukturovaných rozhovorů s českými i polskými kontrolory (7). 

• Informace získané z rozhovorů s českými i polskými příjemci v rámci ostatních úkolů, které se 
dotýkaly tématu kontroly. 

Na základě desk-research, analýzy projektů a rozhovorů jsme zpracovali pracovní materiály, které 

slouží jako podklady pro tuto zprávu.  

Pracovní podklady zahrnují: 

• Procesní mapa  

• Na základě programové dokumentace, Společné metodiky postupů kontrol, Metodického pokynu 
a dalších zdrojů definovaných ve Vstupní zprávě byla zpracována procesní mapa pro všechny 

úrovně kontrol. V mapě jsou vyznačeny kroky, které platí pouze pro české nebo polské kontroly.
4
 

• Pro snadnější pochopení procesu kontroly jsme do zprávy zapracovali schémata, která vychází 
z procesní mapy. Některé části procesu jsou tak graficky znázorněny přímo v textu zprávy. 

• Případové studie realizované na vzorku projektů  

• Dle informací extrahovaných z monitorovacího systému MS2014+ jsme zrekonstruovali celý 
proces kontroly na vzorku deseti projektů (za nejaktuálnější monitorovací období) vybraných 
podle kritérií uvedených ve Vstupní zprávě.  

• V rámci případových studií jsme se zaměřili na časový průběh kontroly, způsob administrace 
kontroly v monitorovacím systému a věcný obsah výzev k odstranění nedostatků.  

• Nejpodstatnější zjištění z případových studií jsou uvedena v rámci této zprávy formou příkladů, 
které dokreslují a podporují tvrzení v textu. Příklady jsou vždy zaznamenány v šedém boxu. 

• Pro analýzu procesu kontroly zadávání veřejných zakázek jsme zmapovali průběh kontroly deseti 
veřejných zakázek realizovaných pěti českými a pěti polskými partnery.  Pět projektů se shoduje 
se vzorkem případových studií. Dalších pět projektů bylo náhodným výběrem doplněno 
v průběhu zpracování úkolu, vzhledem k tomu, že ne všechny projekty případových studií 
realizovaly veřejnou zakázku.  

• Multikriteriální analýza jednotlivých kroků procesu kontroly a obsahu kontrolních listů  

• Všechny kroky kontrolora v rámci tří úrovní kontroly (Administrativní ověření, Kontrola na místě 
a Kontrola zadávání veřejných zakázek, detailnější popis je v kapitole 3) jsme analyzovali dle 
jejich potřebnosti, původu (legislativa) a náročnosti.  

• Této analýze byly podrobeny i všechny kontrolní listy pro administrativní ověření, kontrolu na 
místě a některé kontrolní listy pro kontrolu zadávání veřejných zakázek. 

 

Předkládaná 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 procesu kontroly.  

  

                                            
2
 Společná metodika postupů kontroly pro program spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 

3
 Metodický pokyn č.34 – Evropská územní spolupráce Řízení činností pro program Cíle 2 v období 2014-2020 

4
 Vzhledem k technickým problémům testovacího prostředí monitorovacího systému jsme nebyli schopni vytvořit 

simulaci procesu kontroly v systému z pohledu kontrolora, ale pouze zpětně sledovat proces již uzavřených 
kontrol 
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Orientace v textu kapitol 

Ve žlutém boxu u každé podkapitoly jsou uvedena doporučení. U jednotlivých kroků jsou uvedeny 

konkrétní příklady v šedých boxech, které jsou označeny následujícími piktogramy pro identifikaci 

zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z programové dokumentace (desk-research)  

Příklad z monitorovacího systému  

Příklad z rozhovoru s kontrolory 
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3. Výsledek evaluace – systém kontroly  

Kontrola projektů má za cíl ověřit, zda jsou aktivity projektů realizovány v souladu s národní a evropskou 

legislativou
5
, podmínkami Programu a Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o projektu 

(Rozhodnutí/Smlouva). Primárně se ověřuje způsobilost výdajů uvedených příjemcem, dále pak 
naplňování indikátorů uvedených v žádosti, dodržování pravidel publicity, proces zadávání veřejných 

zakázek a další.
6
  

Obecně lze nastavený systém kontrol charakterizovat jako časově i administrativně náročný pro 
příjemce i kontrolory. Podobný názor sdílí v některých případech i zástupci Centra pro regionální rozvoj 
(CRR), podle nichž jsou aktuální pravidla výsledkem požadavků různých subjektů a lze je jen složitě 
měnit (zjednodušit). Nejvíce problematickou oblastí je dodržování termínů v rámci jednotlivých fází 
kontroly, a to jak ze strany příjemců, tak kontrolorů. Tento stav, podpořený empirickou analýzou projektů, 
je dle zjištěných skutečností způsoben především složitostí pravidel programu a prací s monitorovacím 
systémem MS2014+ (pro příjemce i kontrolory). V určité míře pak tento jev může být podpořen velmi 
detailním a částečně formalistickým zaměřením kontrol. 

Systém kontroly se dělí na tři úrovně. Všechny projekty jsou podrobeny kontrole v rámci procesu 
administrativního ověření. V případě realizace veřejné zakázky v rámci projektu je kontrolován 
postup jejího zadání, a to na několika stupních. Případně, může být projekt dle analýzy rizik vybrán ke 
kontrole na místě. Jednotlivé typy úrovně kontrol jsou popsány v následujících podkapitolách. 

Zjednodušené schéma všech tří úrovní procesu kontroly: 

 

 Administrativní ověření 

Administrativní ověření je, vzhledem ke složitosti pravidel celého procesu kontroly, časově 
i administrativně náročné pro příjemce i kontrolory. Pravidla pro administrativní ověření vychází ze 

společné metodiky,
7
 ale jak ČR tak i Polsko mají další specifické předpisy platné na národní úrovni. 

Každý příjemce musí během realizace projektu předkládat dílčí právy o realizaci (ZoR) a Soupisku 
dokladů (soupiska). Pokud se jedná o Hlavního příjemce, pak také Zprávu o realizaci za projekt 
a Žádost o platbu (ŽoP). 

Typy administrativního ověření se dělí na základě fáze, ve které se projekt nachází: 

• Průběžné administrativní ověření 

• Závěrečné administrativní ověření 

a na základě toho, jaký typ příjemce zprávy předkládá:  

                                            
5
 Nařízení EU č.1303/2013 čl. 125 

6
 Předmětem kontroly dle Společné metodiky pro kontroly je porovnání stavu skutečného se stavem žádoucím za 

účelem zaručení efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, spolehlivosti vykazování, předcházení podvodům a 
nesrovnalostem, řízení rizik. 
7
 Společná metodika postupů kontroly pro program spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. 
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• Ověření dílčí části projektu – všichni příjemci předkládají ZoR za dílčí část projektu (dílčí ZoR)
8
 

a Soupisku dokladů 

• Ověření projektu jako celku – Hlavní příjemce předkládá ZoR za projekt a Žádost o platbu.  

Pro lepší ilustraci celého procesu předkládání zpráv jsme proces znázornili graficky a jednotlivě se 

dílčím částem věnujeme v následujících podkapitolách. 

Proces předkládání dílčích zpráv během administrativního ověření je znázorněn na následujícím 
schématu: 

Schéma 1: Proces administrativního ověření (AdO) za dílčí část projektu 

AdO za dílčí část projektu

Projektový partner (PP) Hlavní příjemce (HP) Národní kontrolor

Každý partner předloží průběžnou 

ZoR, Soupisku dokladů, čestné 

prohlášení a případě Soupisku příjmů

Kontrola kompletnosti 

dokumentace 

do 7 pracovních 

dní od předložení 

Ověření ZoR 

Ověření Výdajů 

I. Věcná a formální kontrola 100% 

dokladů 

II. Kontrola dodržení národní 

legislativy na vzorků dokladů 

(odlišný pro PL a CZ) 

do 60 kalendářních 

dní 

Kontrola dodržení rozpočtu, 

případě příjmů 

Ukončeno ověření  ze strany 

kontrolora 

Nahraje Kl a výsledek do MS 

Nahraje podepsané ověření do 

MS, a informuje partnera 

Každý partner předloží 

závěrečnou ZoR, soupisku 

dokladů a čestné prohlášení 

Skrz ISKP

Do 30 kalendářních dnů 

od konce Monitorovacího 

období 

Průběžné ověření 

za dílčí části 

projektu 

Do 10 pracovních 

dní od ukončení 

ověření 

Skrz ISKP

Stejný postup, jako průběžná 

kontrola, kromě některých kroků, 

jako například:

- kontrola dokladů, jejichž 

způsobilost byla vázána na 

rozhodnutí třetích stran

- kontrola finanční mezery

- kontrola JPP, atd. 

Do 30 kalendářních dnů 

od konce Monitorovacího 

období 

Závěrečné 

ověření za dílčí 

části projektu 

Informuje partnera o ukončení 

ověření 

V jazyce daného partnera 

 

  

                                            
8
 V rámci společné metodiky pro kontroly se používají termíny „ZoR za dílčí část projektu“ a „dílčí ZoR“ a „dílčí 

zpráva“ V rámci této zprávy se budou používat pouze první dva termíny. 
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Proces předkládání ZoR za projekt během administrativního ověření je znázorněn na následujícím 
schématu:  

Schéma 2: Proces administrativního ověření (AdO) za projekt jako celek 

Hlavní příjemce (HP) Národní kontrolor

HP předkládá Průběžnou ZoR 

projektu, současně ŽoP a 

schválené Soupisky dokladů 

partnerů 

Kontrola kompletnosti 

dokumentace 

do 7 pracovních 

dní od předložení 
Skrz ISKP

Do 120 kalendářních dnů 

od konce Monitorovacího 

období 

Dvojjazyčnou 

Posouzení přeshraniční 

spolupráce a dopadu
Ověření ZoR 

Ověření Výdajů – Kontrola ŽoP 

+zda byly prostředky vynaloženy 

v souladu se Rozhodnutím/

smlouvou 

- náležitosti dokladování 

+ porovnání částek v ŽoP a 

Soupiskách apod.

do 35 kalendářních 

dní 

Nahraje vyplněné checklisty a 

výsledek kontroly do MS 2014+

Zasílá informaci o schválení ŽoP 

+ Rekapitulaci rozpočtu HP 

Ukončí kontrolu (vyplní všchny 

KL)

Do 10 pracovních 

dní od ukončení 

ověření 

Průběžné ověření 

za projekt jako 

celek  

Informuje HP 

Postupuje ŽoP ke schválení na 

ŘO a informuje o tom HP a JS 

HP předkládá Závěrečnou ZoR 

projektu, současně ŽoP a 

schválené Soupisky dokladů 

partnerů 

Skrz ISKP
Stejný postup, jako průběžná 

kontrola, kromě některých kroků, 

jako například:

- plnění rozsahu plánovaných a 

skutečně realizovaných aktivit, 

indikátorů, publicity

- kontrola rekapitulace rozpočtu 

Do 120 kalendářních dnů 

od konce Monitorovacího 

období 
Závěrečné 

ověření za projekt 

jako celek  

AdO za projekt jako celek 

Společný 

sekretariát (JS)

 

Celkové nastavení procesu kontroly vychází z obecné 
Společné metodiky. Detailnější pravidla, například pro 
náležitosti dokladování, se pro české a polské projekty 
liší. Časová i administrativní náročnost českých 
a polských kontrol je tak rozdílná. 

Dílčí zpráva o realizaci a Soupiska dokladů jsou příjemci 

spravovány nezávisle, tj. každý z partnerů předloží svou 

zprávu a soupisku. Ty jsou následně ověřovány 

příslušným kontrolorem daného partnera projektu (např. 

český příjemce z Královehradeckého regionu je 

kontrolován pracovníkem CRR Hradec Králové). Hlavní příjemce předmětného projektu pak, po 

schválení všech dílčích zpráv a soupisek partnerů, předloží ZoR za projekt a ŽoP. 

Vzhledem k tomu, že schvalování dílčích zpráv a soupisek jednoho projektu záleží na více subjektech 

(ČR vs. PL), které se řídí různými pravidly a jsou různě náročné, dochází k prodlužování termínů 

schvalování zpráv a žádostí o platbu, a tedy i výplatě dotace koncovým příjemcům. 

Lhůta na schválení dílčí ZoR kontrolory je 60 dní, ZoR za projekt
10

 35 dní, to platí v obou členských 
státech. Z níže uvedené tabulky je vidět, že nejnáročnější je dodržet tyto lhůty při ověřování dílčí ZoR 

                                            
9
 Pokud nebude napsáno jinak, považujeme dny za kalendářní  

10
 Soupiska dokladů je přílohou dílčí ZoR a ŽoP je přílohou ZoR za projekt 

Příjemci předkládají dílčí 

ZoR s průměrným zpožděním 

11 dnů.  

Čeští kontroloři v průměru ukončují 

kontrolu dílčí ZoR o 33 dní
9
 později 

zatímco polští ji dokončují v řádném 

termínu.  
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předkládané českým projektovým partnerem. Obecně je kontrola dílčí ZoR časově i administrativně 
náročnější než kontrola ZoR za projekt. 

Tabulka 1: Průměrný počet dní schválení dílčích ZoR i ZoR za projekt v rámci případových studií 
11

  

 Název schvalované zprávy Český partner   Polský partner  

ZoR za dílčí část projektu – Hlavní 
příjemce  

83 48 

ZoR za dílčí část projektu – 
Projektový partner  

138 64 

ZoR za projekt  50 28 

Proces administrativního ověření mikroprojektů, který by měl být z principu jednodušší, než 
schvalování individuálních projektů je téměř stejně náročný. Výjimkou je, že se odevzdává pouze 
závěrečná ZoR (mikroprojekty trvají 12, případně 18 měsíců). Při administrativním ověření polských 
mikroprojektů se navíc v některých případech nepoužívá vzorek u předkládaných dokladů, jako u 
polských standardních projektů, což zatěžuje jak příjemce, tak kontrolory. Vzhledem k velikosti 
mikroprojektů považujeme toto nastavení jako zbytečně zatěžující. 

Doporučení  

► Podávat dílčí ZoR a ZoR za projekt souběžně, tak jak je popsáno ve Závěrečné zprávě pro úkol 

2 – Evaluace administrace projektu v MS2014+ (kapitola 3.2). 

► 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). 

► 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.  

• Zavedením zjednodušeného vykazování nákladů pro příjemce mikroprojektů.
12

 

 Kontrola Zprávy o realizaci za dílčí část projektu a Soupisky dokladů  

Ověření dílčí ZoR se dle našeho názoru zaměřuje na velmi detailní informace v dokumentech 
předkládaných příjemcem a lhůty na schválení dílčích ZoR jsou tak prodlužovány. 

Postup kontroly se na obou stranách hranice řídí primárně Společnou metodikou,
13

 která určuje 
základní rámec pravidel kontroly tohoto programu. Čeští i polští kontroloři však disponují i dalšími 
specifickými metodickými pokyny pro kontrolu, ze kterých vychází např. kontrolní listy nebo pravidla pro 
výběr vzorku dokladů ke kontrole. 

Příjemce je povinen za každé monitorovací období (MO) předložit následující dokumenty:  

• Zprávu za dílčí část projektu – příjemce popisuje dosažený pokrok v projektu, vývoj v klíčových 
aktivitách, informace o publicitě atd. 

                                            
11

  Od podání ZoR po její schválení, tj. včetně kontroly kompletnosti dokumentace. Data z vybraných projektů 
pro případové studie.  

12
  Paušální sazbou nebo jednorázovou částkou.  

13
  Společná metodika postupů kontroly pro program spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, verze 5. 
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• Soupisku dokladů – příjemce uvádí výdaje a popřípadě příjmy vzniklé za dané MO a přikládá 
minimálně následující přílohy: 

• čestné prohlášení k Soupisce dokladů
14

  
• kopie účetních dokladů k výše uvedeným výdajům/příjmům  
• výstupní sestavu účetnictví.  

Z námi provedené analýzy administrativního ověření založené na datech z MS2014+, procesních 
mapách jednotlivých úrovní kontrol a rozhovorů s příjemci a kontrolory jsme identifikovali několik 
problematických oblastí v rámci celého procesu, jež detailněji popisujeme dále. 

 Dodržování termínů kontroly dílčích ZoR a Soupisek dokladů 

Pro příjemce je obtížené předkládat a pro kontrolory 
ověřovat dílčí ZoR a soupisky ve stanovených termínech.  

Lhůta pro věcné ověření dílčí ZoR a Soupisky dokladů je 
stanovena na 60 kalendářních dní od kompletního 
předložení dokumentů příjemcem. Z rozhovoru s příjemci 
i kontrolory a z provedených případových studií vyplývá, 
že lhůty pro kompletní ověření jsou výrazně delší, než 
stanoví metodika. Průměrná doba schvalování 
předkládaných dílčích zpráv je v České republice téměř dvakrát delší než v Polsku, přičemž důvodů pro 
prodlužování lhůt jsme identifikovali více: 

• Kapacitní nedostatky – na konci kontrolních listů je 
otázka na splnění lhůty kontroly ze strany kontrolora. 
Čeští kontroloři z pravidla odpovídají, že lhůta nebyla 
splněna z kapacitních důvodů. 

• Velké množství detailních výzev k odstranění 
nedostatků – ve všech případových studiích byly 
ZoR vráceny k doplnění minimálně jednou, ať už se 
jednalo o české nebo polské, vedlejší i hlavní 
partnery. Na druhou stranu výzvy k odstranění 
nedostatků jsou často velmi detailní, a to nepoměrně 
k významu konkrétní informace k průběhu celého 
projektu. Napravení nedostatků se příjemcům 
zpravidla daří ve lhůtě určené kontrolorem, nebo 

se zpožděním max 10 dnů
15

. 

• Práce s MS2014+ - příjemci i kontroloři uváděli práci 
s monitorovacím systémem jako velmi časově 
náročnou. 

Doporučení 

► Zrevidovat výzvy k odstranění nedostatků a snížit tak požadovanou míru detailu, aby se zrychlil 

celý proces kontroly. 

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

i administrativní náročnost v obou členských státech na podobné úrovni.  

 

  

                                            
14

 Příjemce se zavazuje, že výdaje uvedené v soupisce jsou v souladu s právním aktem, jsou založeny na 
skutečných výdajích, všechny kopie dokladů odpovídají skutečnosti, nemá dluhy vůči organum veřejné správy. 
15

 V rámci případových studií.  

Jedna z dílčích ZoR českého 

partnera byla schválena ve 

lhůtě 166 dní.  První výzva 

k odstranění nedostatků byla 

zaslána 100 dní po kompletním 

předložení dokumentace.  

Příklady neúčelných 

požadavků na doplnění:  

• definovat rozdíl mezi 

letáky a plakáty a připojit 

fotodokumentaci, která by rozdíl 

potvrdila. 

• vysvětlit, jak se dva dokumenty 

s rozdílnými názvy lišší, nebo zda se 

jedná o jeden a ten samý dokument 

(jedná se o vzdělávací materiály). 

• doložit fotodokumentaci ovocných a 

zeleninových nápojů, které byly 

objednány pro workshop, nicméně 

kontrolor na fotografiích z akce 

dohledal pouze vodu a víno. 
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 Pravidla pro výběr vzorku a náležitosti dokladování  

Čeští i polští kontroloři v první řadě posuzují věcnou a formální správnost všech výdajů uvedených 
v Soupisce dokladů. Dále pak na vzorku těchto výdajů ověřují dodržování národní legislativy. Metodika 
pro výběr a velikost vzorku se pro české a polské projekty liší:  

• V případě polských projektů se vybírá vzorek 
pěti dokladů, které musí představovat alespoň 10 % 
celkové hodnoty výdajů. 

• U českých projektů se kontroluje 100 % dokladů, 
vyjma cestovních a mzdových výdajů, kde se vybírá 
20 % vzorek. U výdajů ze seznamu dokladů pod 
400 € se vybírá vzorek 15 % dokladů. 

Rozdílná jsou i některá pravidla pro předkládání dokladů pro české a polské projekty. V rámci Příručky 

pro příjemce je českým partnerům doporučeno nastudovat si samostatný dokument Náležitosti 

dokladování (aktuální druhá verze, 41 str.) vydávané CRR. 

Dokument obsahuje některá velmi specifická pravidla pro české příjemce, potažmo kontrolory, které 

pro polské subjekty nejsou relevantní. 

 

Doporučení  

► 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 ČP od každého zaměstnance, ale souhrnně za organizaci). 

► 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. 

 Kontrolní listy (KL) 

Při ověřování dílčí ZoR a Soupisky dokladů postupují čeští i polští kontroloři podle kontrolních listů (KL). 

Čeští kontroloři používají KL vypracované dle Metodického pokynu 34
17

, které obsahují poměrně velké 
množství otázek. Pro samotné administrativní ověření dílčí ZoR existují čtyři typy KL, věnující se: 

• kontrole formálních náležitostí (20 otázek) 

                                            
16

 Vzor čestného prohlášení není součástí příloh dokumentu Náležitosti dokladování, tak jako například vzor ČP 
o cestovném  
17

 Metodický pokyn č. 34 – Evropská územní spolupráce Řízení činností pro program Cíle2 v období 2014-2020 

Někteří kontroloři ověřují i 

doklady nad rámec 20 % 

nebo 15 % vzorku 

definovaného v Náležitostech 

dokladováni, což může prodlužovat lhůtu 

schválení dílčí ZoR. 

Například k prokázání výše mzdových výdajů zaměstnanců organizačních složek státu, 

vysokých škol a územně samosprávních celků stačí čestné prohlášení (ČP) jednotlivých 

zaměstnanců o obdržení mzdy
16

. U ostatních subjektů je vyžadován doklad o výplatě 

(výdajový pokladní doklad nebo výpis z účtu), což je časově i administrativně náročnější, 

a může být jednou z příčin prodlužování lhůt schvalovacího procesu dílčí ZoR. 

Dalším příkladem velmi specifického a náročného pravidla z dokumentu Náležitosti dokladování je 

následující: Příjemci mají povinnost dokazovat obvyklou mzdu v rámci dokládání mzdových výdajů, 

a to doložením mzdy zaměstnanců se stejnou pozicí (i když tito zaměstnanci nejsou součástí 

projektového týmu).  
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• projektové kontrole (61 otázek) 

• finanční kontrole (62 otázek)  

• výstupní kontrole – vyplňována na úrovni na úrovni HQ (Hlavní kancelář CRR) (23 otázek). 

Otázky v kontrolních listech jsou pro lepší orientaci děleny na okruhy a množství otázek se 

v jednotlivých okruzích významně liší. Například pro okruh otázek Publicity je v KL 14 otázek a pro 

Klíčové aktivity 4 otázky.  

Některé KL se částečně překrývají, především v oblasti projektové a finanční kontroly, např. 
v projektovém kontrolním listu jsou otázky týkající se 
příjmů v projektu, kterým se věnuje i finanční KL. Navíc 
se v KL objevuje i řada otázek, které dle projektů 
z případových studií kontroloři často označují jako 
„nerelevantní“. 

V rámci kontrol českých projektů je kromě finanční a 
projektové kontroly prováděna ještě výstupní kontrola. Jedná se o další administrativní krok, který 
prodlužuje celý proces. V rámci případových studií nebyly v rámci výstupní kontroly zjištěny žádné 
nedostatky. 

Polské kontrolní listy nejsou centrálně sjednoceny na národní úrovni, ale každé vojvodství vytváří svůj 
vlastní KL na základě obecné šablony (vytvořené na základě jednoho společného zákona a obecné 
šablony KL). Ve většině projektů z případových studií je v monitorovacím systému jeden KL pro 
formální, finanční i projektovou kontrolu. 

Z případových studií dále vyplývá, že není sjednocen systém ukládání KL do monitorovacího systému. 
Ve většině případů jsou 3 ze 4 českých KL vyplňovány přímo v MS20141, kromě projektového KL, který 
je zpravidla nahráván jako příloha k záznamu o administrativním ověřením. Polský KL je také nahráván 
jako příloha. Z rozhovorů s kontrolory vyplývá, že zadávání odpovědí na otázky v KL přímo do systému 
je časově velmi náročné, kvůli uživatelsky nepřívětivému interface. Z tohoto důvodu může velký počet 
otázek, i těch nerelevantních pro danou kontrolu, působit neadekvátní administrativní zátěž. 

Doporučení  

► Eliminovat duplicitní otázky napříč kontrolními listy. 

► 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. 

► Sjednotit systém nahrávání kontrolních listů do monitorovacího systému MS2014+. 

 Krácení výdajů  

Aktuálně nastavená pravidla nedovolují téměř jakoukoliv odchylku od rozpočtu uvedeného v žádosti.
18

 
I v případech, kdy má příjemce např. možnost nakoupit položky z rozpočtu levněji a ušetřenou částku 
využít k pořízení jiných relevantních předmětů, musí žádat o formální změnu rozpočtu.    

Administrace žádosti o změnu rozpočtu je časově náročný krok, jak pro příjemce, tak pro kontrolora 
19

 

a může tak vést k dalšímu prodloužení celého procesu. 

                                            
18

 Dle zástupců CRR je od podzimu 2019 zavedena 10 % flexibilita změn rozpočtu, nicméně tuto skutečnost 
nebylo možné na dostupných datech ověřit. 
19

 Téma podrobněji rozpesáno v úkolu č. 2 

V jednom z kontrolních listů 

projektu byla polovina (30/60) 

otázek označena jako 

„nerelevantní“. 
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Doporučení  

► 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)   
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 Kontrola Zprávy o realizaci za projekt a Žádosti o platbu 

Administrativní ověření prováděné na Zprávě o realizaci projektu je paradoxně méně časově náročné 
než výše zmíněná kontrola dílčí ZoR, a to především proto, že není tak detailní. 

Standardní lhůta pro ověření ZoR za projekt je 30 dní pro české i polské projekty.
20

 

• Polské kontroly dle případových studií trvaly v průměru 21 dní a výzvy k doplnění ZoR nebyly 
využity.  

• České kontroly trvaly průměrně 43 dní a 3/5 českých příjemcům byly zaslány výzvy k doplnění. 
Z přímých rozhovorů s kontrolory však vyplývá, že ověření ZoR za projekt nebývá problematické 
(minimálně v porovnání s dílčí ZoR).  

Hlavní příjemce předkládá ZoR včetně Soupisek dokladů všech projektových partnerů až v momentě 
schválení všech dílčích ZoR jednotlivými národními kontrolory, jak je znázorněno na následujícím 
schématu: 

Schéma 3: Zjednodušené schéma administrativního ověření  

 

Do procesu kontroly ZoR za projekt vstupuje i Společný sekretariát (JS), který posuzuje stav 
přeshraniční spolupráce a dopadu. Má-li JS nějaké námitky, oznamuje je kontrolorovi, který je připojuje 
ke svým připomínkám. Přestože se jedná o doplňkový administrativní krok, z případových studií 
a rozhovorů nevyplývá, že by tím byl významně zdržován průběh celého ověření. 

Napříč projekty z případových studií není sjednocen systém zaznamenávání výsledku ověření ze strany 
JS do monitorovacího systému. U některých polských projektů byl výsledek nahrán jako příloha 
v modulu kontroly nebo interní depeše, u českých projektů byl výsledek pouze zaznamenán 

v kontrolním listu.
21

 

Obdobně jako u schvalování dílčích ZoR používají čeští 
a polští kontroloři jiné kontrolní listy, a i jiný způsob 
nahrávání/vyplňování informací v monitorovacím 
systému. České KL se dělí následujícím způsobem:  

• kontrola formálních náležitostí (20 otázek) 

• projektová kontrola (28 otázek) 

• finanční kontrola (19 otázek)  

• výstupní kontrola (21 otázek). 

Kontrolní listy za celý projekt obsahují méně otázek než dílčí KL. Stejně jako u dílčí kontroly, se 
i v souhrnných KL objevuje část „nerelevantních“ otázek, např. u finanční kontroly až 9 z 19 otázek 
u projektů z případových studií. Otázky z KL nejsou propojeny s monitorovacím systémem, a tak se 
zaměřují i na informace zjistitelné přímo ze systému, viz šedý box výše. 

Systém polských kontrolních listů není jednotný. V rámci případových studií byly u polských projektů 
nahrávány do monitorovacího systému jako příloha dva kontrolní listy, a to pro projektovou a finanční 
kontrolu. 

Problematický zůstává fakt, že začátek souhrnného ověření je velmi často zpožděn čekáním na 
schválení dílčích ZoR.

                                            
20

 Následně uvedená data platí pro případové studie  
21

 V projektovém KL z pravidla nahraném jako příloha záznamu o kontrole  

Např. otázka z kontrolního 

listu ŽoP: 

 „Jsou požadované výdaje 

v souladu s finančním plánem 

v MS2014+“ by mohla být automaticky 

zodpovězena na základě již zadaných 

údajů z MS2014+.  
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Z rozhovorů s příjemci dále vyplývá, že předkládání ZoR za projekt v obou jazycích je časově 
i administrativně náročné. Dle kontrolorů není v zásadě nutné překládat zprávy do druhého jazyka, než 
toho, který hlavní kontrolor plynně ovládá. K situaci, kdy by do dané zprávy nahlížel kontrolor 
projektového partnera, nedochází dle vyjádření některých kontrolorů nijak často. 

Doporučení  

► Předkládat ZoR za projekt pouze v jazyce Hlavního příjemce.   

► Automatizovat odpovědi u vybraných otázek napříč kontrolními listy. 

► Sjednotit systém nahrávání kontrolních listů a výsledků ověření Společným sekretariátem 

do monitorovacího systému. 

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

 Kontrola zadávání veřejných zakázek 

U kontroly zadávání veřejných zakázek je patrný specifický postup aplikovaný na národních úrovních. 
Čeští kontroloři ověřují zadávání veřejných zakázek ve třech fázích, zatímco polští v jedné 
povinně a v jedné dobrovolně. Administrativní i časová náročnost kontroly zadávání veřejných zakázek 
je tak jednoznačně náročnější pro české příjemce i kontrolory. 

Kontrola veřejných zakázek se zaměřuje primárně na ověření správnosti procesu výběru dodavatele 
a posouzení uzavřené smlouvy. Přestože Společná metodika kontroly obsahuje základní rámec 

pravidel kontroly veřejných zakázek, řídí se kontroloři především národními zákony
22

. Zadávání 
veřejných zakázek se kontroluje u všech projektů, v rámci kterých jsou nárokovány výdaje na základě 
provedených výběrových řízení.  

 Kontrola zadávání veřejných zakázek na české straně  

Byly identifikovány dvě problematické oblasti – fáze kontroly a kontrolní listy, které způsobují 
zvýšenou náročnost procesu kontroly veřejných zakázek. Detailně jsou popsány v dalších 
podkapitolách. 

 Fáze kontroly  

Ověřování zadávání veřejných zakázek ve třech fázích vede k velkému množství dílčích kontrol 

u jednotlivých projektů, přestože počet identifikovaných zjištění je relativně nízký (z takřka 300 zjištění 

identifikovaných v MS2014+ se 16 týkalo veřejných zakázek – viz rovněž úkol 3). 

Na české straně se kontroluje zadávání veřejných zakázek ve třech fázích a to:  

• Kontrola zadávacích podmínek  

• Kontrola průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení před uzavřením smlouvy na plnění 
zakázky nebo před zrušením daného řízení  

• Kontrola ukončeného zadávacího řízení – podepsané smlouvy/návrhu dodatku ke 
smlouvě/uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

Příjemci musí kontrolorovi předkládat dokumenty
23

 ke každé fázi procesu zadávání veřejných zakázek. 

Kontrolor provede jejich ověření do 10 pracovních dnů a následně informuje daného příjemce 

o výsledku kontroly dopisem nebo e-mailem, přestože ostatní komunikace probíhá paralelně skrz 

monitorovací systém a není uvedena ani možnost použít datovou schránku.  

                                            
22

 Česká kontrola se řídí zákonem o zadávání VZ (134/2016Sb) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání VZ 
pro programové obrobí 2014–2020  
Polská kontrola se řídí zákonem o VZ (2164, 2015Sb) a Přílohou příručky příjemce 23.  
23

 Podrobný výčet dokumentů je uveden v Metodickém pokynu 34. 
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Každý příjemce realizující veřejnou zakázku je tak podroben minimálně třem kontrolám jedné veřejné 

zakázky. Některé projekty byly kontrolovány více jak 20x během jednoho projektového cyklu. Takové 

množství kontrol je administrativně i časově náročné pro všechny zúčastněné strany. Na vysoké 

množství kontrol (834 kontrol) byl identifikován velmi nízký počet zjištění (64 zjištění) a bylo uděleno 

ještě méně sankcí (23 sankcí).
24

 

Dle vyjádření Centra však počet identifikovaných pochybení nereflektuje plně realitu, jelikož mnoho 

pochybení je odhaleno právě v rámci vícestupňové kontroly a příjemci jsou vyzváni k nápravě. Zjištění 

se tak nemusí ve statistikách promítnout, pokud příjemce např. zadávací podmínky upraví dle pokynu. 

Informace o počtu takto odhalených a opravených chyb nebylo možné na zkoumaném vzorku potvrdit. 

Povinná kontrola ve třech fázích pak do určité míry přenáší část odpovědnosti za správnou realizaci 

veřejné zakázky z příjemce na kontrolora. Téměř neustálá kontrola může zapříčinit ztrátu motivace 

příjemce předkládat vše dle předpisů, jelikož do několika pracovních dnů dostane připomínky či 

námitky, podle kterých může vše upravit. Kontroloři v rozhovorech pak zmiňovali pocit, že jsou spíše 

poradci než kontroloři, a to především během druhé fáze kontroly. Pokud by však bylo ověřování první 

a druhé fáze zadávání veřejných zakázek nepovinné, měli by kontroloři více časových kapacit 

poskytovat příjemcům poradenství a konzultace.  

 

Kontroly ve třech fázích se navíc částečně prolínají, respektive příjemci předkládají podobné dokumenty 

ve více fázích, jako např. zadávací dokumentaci, což je nevyhnutelným aspektem takto nastaveného 

systému. 

Součástí kontroly ve třetí fázi je ověření případných 

dodatků ke smlouvě, a to také ve dvou fázích, tj.: 

• Posouzení návrhu dodatku ke smlouvě  

• Posouzení uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

Dle kontrolorů by bylo dostatečné ověřovat pouze 

uzavřený dodatek a zmírnit tak časovou a administrativní náročnost třetí fáze. 

U kontroly veřejných zakázek se tedy prolínají dva aspekty. Preventivní, s cílem minimalizovat počet 

pochybení zjištěných příliš pozdě, což může negativně ovlivnit error rate na úrovni programu. Druhým 

aspektem je administrativní zátěž, která je se systémem nevyhnutelně spojena a zároveň morální 

hazard, kdy příjemce může spoléhat, že případné chyby budou odhaleny kontrolorem a nemusí být 

dostatečně motivován věnovat veřejným zakázkám dostatečnou pozornost. 

Pro vyhodnocení, který ze zmiňovaných aspektů převládá, není možné touto evaluací poskytnout 

dostatečně silný závěr podložený daty. Dle vyjádření CRR v době před pár lety proběhla diskuze 

ohledně ponechání nebo zrušení vícestupňové kontroly, jejím závěrem bylo ponechání stávajícího 

nastavení. 

U pěti analyzovaných českých projektů v rámci této evaluace bylo vždy nejvíce připomínek v první fázi 

kontroly. Čtyři projekty obdržely v první fázi připomínky (např. jeden z projektů obdržel 13 připomínek 

v první fázi kontroly zadávání VZ), dva projekty dokonce opakovaně. Dva čeští příjemci dle připomínek 

VZ neupravili, byli proto následně sankcionováni (z důvodu nedodržení transparentnosti). Toto zjištění 

tedy částečně potvrzuje tvrzení kontrolorů citované výše, že příjemci se často připomínkami neřídí. 

Pokud se příjemci řídili zaslanými připomínkami, tak v rámci vybraného vzorku skončily všechny 

                                            
24

 Na základě dat poskytnutých CRR, za období od srpna 2016 do září 2019.  
25

 Na základě dat poskytnutých CRR, za období od srpna 2016 do září 2019. 

Z rozhovorů s kontrolory vyplynulo, že nepovažují momentální nastavení kontrolního 

procesu zadávání veřejných zakázek za nejvhodnější. Mají pocit, že i když napíšou 

připomínky k dokumentaci v první nebo druhé fázi, nejsou příjemci reflektovány při 

předkládání dokumentů ve fázi třetí.  

Z 232 kontrol první fáze bylo 

identifikováno 23 zjištění.  

Z 212 kontrol druhé fáze pak 

bylo identifikováno 19 

zjištění.
25
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kontroly bez zjištění a sankce a účel ex-ante kontroly je tedy možné považovat za dosažený. Stalo se 

tak nicméně pouze u 3 z 5 analyzovaných projektů. 

Pro porovnání účinnosti systému kontroly VZ na české a polské straně bylo analyzováno rovněž 5 

polských partnerů. V rámci analyzovaného vzorku nepředložil žádný z polských příjemců dokumentaci 

k ex – ante kontrole. U čtyř příjemců pak bylo kontrolorem vždy zasláno přes 10 konkrétních připomínek 

k danému VŘ, u dvou projektů bylo na konci kontroly stanoveno zjištění a u jednoho z nich i sankce, 

proti které se daný příjemce neúspěšně odvolal.  

Celkově pak byl počet konkrétních bodů vytýkaných příjemcům v rámci kontroly VZ daného vzorku 

projektů na české straně 52 (v rámci všech fází kontroly VZ), na polské straně pak 57 (u vzorku šlo 

pouze o kontrolu ex-post). 

Z uvedeného tedy vyplývá, že ani 3 stupňová kontrola VZ nezajistí úplnou správnost postupů příjemců 

a počet pochybení, odhalených během kontroly (ať již opravených příjemcem v rámci výzvy k opravě 

nebo vedoucích ke zjištění a finanční opravě), byl na zkoumaném vzorku obdobný pro českou i polskou 

stranu. 

 Kontrolní listy (KL) 

Velké množství kontrolních listů, které je potřebné pro kontrolu ve třech fázích, způsobuje náročnou 
orientaci v dokumentech a prodlužuje dobu kontroly. 

Stejně jako u ostatních typů kontroly se pro ověření používají kontrolní listy uvedené v Metodickém 

pokynu č. 34. V tomto případě používají kontroloři přes 40 různých kontrolních listů pro všechny 

druhy zadávacího řízení veřejných zakázek napříč třemi fázemi kontroly. Vzhledem k množství 

kombinací druhů veřejných zakázek a fází kontroly, je počet KL do určité míry pochopitelný, nicméně 

sloučením dvou fází kontroly by se snížil počet KL orientace v nich by se zjednodušila.  

Některé KL jsou velmi krátké, např. KL pro přímý nákup 

obsahuje pouze pět otázek. Další typy KL mají výrazně 

větší množství otázek (téměř 90 otázek), ale v rámci 

projektů z případových studií byla celá řada takových 

otázek označena jako nerelevantní.     

Kontrolní listy byly na začátku programového období 2014–2020 nahrávány jako příloha k modulu 

kontroly a jejich formální úprava nebyla sjednocena ani napříč jedním dokumentem. Aktuálně se KL 

vyplňují přímo v monitorovacím systému a orientace v nich je tak díky jejich konzistentnosti 

přehlednější. Informace o kontrolách zadávání veřejných zakázek se tak v systému vyskytují na 

různých místech, dají se najít např. 

• v interních depeších 

• v modulu kontrol  

• v záložce veřejné zakázky v modulu žádosti.  

Kontrolní listy jsou momentálně v monitorovacím systému přehledně uložené. Dohledat ostatní 

dokumenty je však relativně náročné a prodlužuje to tak celkovou dobu kontroly. Napříč projekty z 

analyzovaného vzorku nebyl sjednocen sytém nahrávání připomínek k jednotlivým fázím kontroly 

zadávání veřejných zakázek. Některé byly zaznamenány přímo v textu interní depeše, některé jako 

příloha depeše (formát doc a pdf) a v jednom případě se interní depeše odkazovala na telefonní 

konzultaci.  

Doporučení  

► 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. 

► Používat interní depeše v monitorovacím systému pro celou komunikaci. 

V jednom kontrolním listu 

bylo z 51 otázek z 89 

označeno jako nerelevantní. 
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Doporučení  

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

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

► Snížit množství kontrolních listů a vytvořit obecnější KL pro případy, kdy je v KL minimum 

specifických otázek, aby se kontrolorům usnadnila orientace v KL. 
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 Kontrola zadávání veřejných zakázek na polské straně  

Na polské straně je proces kontroly zadávání veřejných zakázek časově i administrativně jednodušší. 

Především proto, že příjemci jsou povinni předkládat dokumentaci ke kontrole pouze v poslední fázi 

procesu zadávání veřejných zakázek, tedy až po podpisu smlouvy. Dobrovolně mohou požádat 

o hodnocení i před podpisem smlouvy.  

Fáze se tedy dělí následujícím způsobem:  

• Ex-ante (dobrovolná)  

• Ex-post  

Kontrolu ex-ante může příjemce dobrovolně využít zasláním žádosti o hodnocení a všech relevantních 

dokumentů. Přestože má ex-ante kontrola spíše preventivní či poradenský charakter, může být pro 

příjemce velmi výhodná. Po správném zapracováním připomínek kontrolorů má příjemce jistotu, že 

povinná kontrola ex-post proběhne bez významných problémů.  

Z rozhovorů s polskými kontrolory jednoznačně nevyplývá, zda považují ex-ante hodnocení za pozitivní 

nebo negativní. Kontroloři odhadují, že tento typ kontroly dobrovolně využívá více než polovina 

příjemců, takže i přes dobrovolnost je ex-ante hodnocení využíváno v poměrně vysoké míře. Ze strany 

kontrolorů by bylo možné administrovat i více žádostí o ex-ante hodnocení, neboť v rozhovorech 

potvrdili, že mají k dispozici časové kapacity.  

Hodnocení ex-post zvládají kontroloři z pravidla ve stanovené lhůtě. Výhodou je, že standardně nemusí 

být zasílány a ověřovány všechny přílohy, kontrolor ověřuje pouze vítěznou nabídku bez příloh 

a v případě potřeby si může zažádat o doplňující informace a přílohy. 

Stejně jako u ostatních typů kontroly není sjednocený systém nahrávání kontrolních listů do 
monitorovacího systému, ani jejich podoba. Kontrolní listy 
se mohou lišit napříč vojvodstvím, jak formou, tak počtem 
otázek. Během rozhovorů s kontrolory zazněl názor, že 
by bylo dobré mít kontrolní listy sjednocené. Rozdílnost 
nahrávání se netýká pouze kontrolních listů, ale většiny 
dokumentů jako je například protokol o kontrole. 

Polští kontroloři se domnívají, že příjemci jsou schopni relativně bez problému zvládnout 

nápravu identifikovaných pochybení, pokud to je možné. Největší míra pochybení se dle 

kontrolorů týká změn ve smlouvách, popřípadě nepovoleném zúžení okruhu možných  

dodavatelů.  

V modulu Veřejné zakázky 

v datové oblasti žádosti jsou 

záznamy o kontrole pouze u 

jedné ze tří splněných 

zakázek, přestože v modulu kontroly 

zaznamenány jsou. 

Doporučení  

► Sjednotit systém zaznamenávání a nahrávání kontrolních listů do monitorovacího systému 

MS2014+ 
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 Kontrola na místě  

Kontrola na místě ověřuje na vzorku projektů naplňování klíčových aktivit, čerpání výdajů, dodržování 
pravidel publicity apod. V rámci kontrol na místě lze konstatovat poměrně nízkou míru zjištění; českými 
kontrolory bylo provedeno 47 kontrol na místě a z toho bylo pouze v pěti případech identifikováno 

zjištění.
26

  

Vzorek projektů ke kontrole na místě je vybírán na základě analýzy rizik, která probíhá dvakrát za účetní 
období pro české i polské projekty. Ty jsou následně uvedeny v plánu kontrol nahraném 
v monitorovacím systému. Projekty mohou být ale kontrolovány i mimo plán, a to v opodstatněných 
případech, jako je detekce indikátorů podvodu, výsledku kontroly jiných orgánů, žádosti o změnu 
Rozhodnutí/Smlouvy apod.  

V průběhu této části Projektu jsme identifikovali tři problematické oblasti v dílčím procesu kontroly na 
místě, které jsou popsány dále: 

 Kontrolní listy, protokol o kontrole 

Pro kontrolu na místě jsou stejně jako u administrativního ověření používány kontrolní listy. Polské KL 
nejsou sjednocené na národní úrovni a mohou se lišit napříč vojvodstvími. České kontroly se řídí KL 
z metodického pokynu 34. 

Tento kontrolní list má 62 otázek ve kterých se objevují 
duplicity a nejasná terminologie, jako například 
„monitorovací ukazatele“ pro označení indikátorů. Navíc 
je KL společný i pro monitorovací návštěvu, což může 
působit nepřehledně. 

Po samotné kontrole na místě vypracovávají kontroloři 
protokol o kontrole.  Vzor protokolu pro české kontroly je 
v Metodickém pokynu č.34. Obsahuje řadu poznámek 
pod čarou, které nejsou vždy konzistentní a v některých 
případech si protiřečí nebo se dublují (např. poznámka č. 

10 a 11
27

), případně jsou zbytečně detailní a komplikované (poznámka č. 9). 

Doporučení  

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

► Sjednotit používanou terminologii napříč veškerou programovou dokumentací včetně 

kontrolních listů. 

                                            
26

 Na základě dat poskytnutých Centrem regionálního rozvoje, za období od srpna 2016 do září 2019  
27

 Poznámka 10: Uvede se popis kontrolních zjištění v členění podle stanovených témat předmětu kontroly, 
označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citací porušených právních předpisů) 
Poznámka 11: Uvede se označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citace porušených 
právních předpisů. 

Otázky v kontrolním listu: 

 „Pokud projekt vytváří 

příjmy, jsou příjmy projektu 

přiznávány, správně evidovány a 

vykazovány?“ a „Pokud příjmy nebyly 

plánovány v žádosti, byly příjmy 

v projektu přiznány, správně evidovány a 

vykazovány?“ se duplikují. 
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 Obsah kontroly na místě 

Kontrola na místě se částečně prolíná s administrativním 
ověřením, a to primárně kvůli některým okruhům otázek 
v kontrolních listech, které se zaměřují na informace 
zjistitelné bez nutnosti navštívit místo realizace projektu 

(např. otázky č. 16 a 34 v českém KL).
28

 

Kontroly jsou pak příliš detailní, aniž by tím přinášely 
významnou přidanou hodnotu. Naopak se ne zcela 
dostatečně využívá možnosti ověřit konkrétní aktivity 
s ohledem na skutečnost, že kontrolor je přímo na místě realizace projektu.  

 

Doporučení  

► V kontrolních listech se zaměřit více na otázky týkající se implementace projektu přímo na 

místě. 

► 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.  

► V rámci kontroly dokladů kontrolovat pouze originály dokumentů, což je jedna z povinných 

součástí kontroly na místě. 

► Vzhledem k relativně malému počtu vykonávaných kontrol na místě zvážit podporu využívání 

institutu monitorovací návštěvy, která může být zaměřená přímo na ověření realizace klíčových 

aktivit a je znatelně méně administrativně náročnější. Návštěva zároveň může podpořit 

komunikaci mezi příjemcem a kontrolory, kdy kontroloři budou mít větší povědomí o reálném 

běhu projektů a mohou tak efektivněji vykonávat administrativní kontrolu 

 
 

                                            
28

 Q16b: Je majetek pořízený z projektu ve vlastnictví příslušného partnera 
Q34: Je ze strany kontrolovaného subjektu vedeno účetnictví/daňová evidence projektových výdajů  
 

 Kontroloři považují kontroly 

na místě za relativně 

neefektivní vzhledem 

k poměru administrativní a 

časové náročnosti přípravy i realizaci 

samotné kontroly vůči množství zjištění.. 

Například u jednoho polského projektu proběhla koordinace kontrolora a Auditního 

orgánu, aby po sobě jdoucí kontroly neověřovaly úplně to samé. Celý proces 

kontroly pak byl časově i administrativně efektivnější pro kontrolora i příjemce.   
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 Monitorovací sytém MS2014+ 

Systém zaznamenávání informací a nahrávání dokumentů do monitorovacího systému je nejednotný. 
Protokoly o kontrole v případových studiích byly nahrány jak formou přílohy záznamu o kontrole, tak i 
v samotném modulu kontroly na místě.  

Protokol o kontrole se nenahrává do monitorovacího systému, ale posílá se poštou, popřípadě datovou 

schránkou.
29

 Z rozhovoru s kontrolory vyplývá, že považují toto nastavení za vhodnější, a to z důvodu 

případných námitek k protokolu ze strany příjemce, které je náročné administrovat v monitorovacím 

systému. Pro kontrolory je jednoduší dělat změny v protokolu mimo systém a nahrát do něj až finální 

verzi. Systém tedy není nastaven tak, aby v něm mohl být administrován celý proces kontroly.  

 

 

Doporučení  

► 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. 

 

                                            
29

 Na základě Kontrolního řádu není možné použít monitorovací system MS2014+ k zasílání kontrolní 
dokumentace (protokol o kontrole, oznámení apod.). 

Kontrolní list jednoho z projektů v případových studiích byl oskenován a 

nahrán do monitorovacího systému tak, že jednotlivé stránky dokumentu 

nebylo možné přečíst. K tomu samému projektu byl nahrán jenom z části 

vyplněný Protokol o kontrole.  
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