
Hlavní příjemce (HP) Projektový partner (PP)
Společný sekretariát 

(JS)
Řídící orgán (ŘO) Kontrolor

Administrativní ověření 

Probíhá u všech projektů ve dvou fázích:

1. Ověření na úrovní partnera (dílčí část projektu) 

2. Ověření projektu jako celku (za celý projekt)

Kontrola následujících dokumentů:

- ZoR za díčí část projektu/ZoR za projekt 

- Soupisky dokladů/ŽoP za projekt včetně příloh 

- dokumenty k zadávacímu řízení/výběru 

dodavatele

Kontrola následujících dokumentů:

- ZoR za díčí část projektu/ZoR za projekt 

- Soupisky dokladů/ŽoP za projekt včetně příloh 

- dokumenty k zadávacímu řízení/výběru 

dodavatele

Probíhá u všech projektů ve dvou fázích:

1. Ověření na úrovní partnera (dílčí část projektu) 

2. Ověření projektu jako celku (za celý projekt)

Kontrola následujících dokumentů:

- ZoR za díčí část projektu/ZoR za projekt 

- Soupisky dokladů/ŽoP za projekt včetně příloh 

- dokumenty k zadávacímu řízení/výběru 

dodavatele

Polský kontrolor pro polské partnery

Český kontrolor pro české partnery

Administrativní ověření za dílčí část projektu (na úrovni 

partnera)

Každý partner předloží průběžnou 

ZoR, Soupisku dokladů a čestné 

prohlášení 

Kontrola kompletnosti předložených 

dokumentů 

Skrz ISKP

Do 30 kalendářních 

dnů od konce 

Monitorovacího období 

Podklady

 jsou kompletní?

Podklady

 jsou kompletní?
Výzva k doplnění (max 2x)

ANO

NE

do 7 pracovních dní 

od předložení 

 

Nahraje vyplněné checklisty a výsledek 

ověření do MS 2014+

Nahraje vyplněné checklisty a výsledek 

ověření do MS 2014+

Finalizované a podepsané ověření v MS 

2014+ 

Finalizované a podepsané ověření v MS 

2014+ 

Do 10 pracovních dní 

od ukončení ověření 

Do 30 pracovních dní 

od ukončení ověření 

Informuje příjemce a zašle Rekapitulaci 

rozpočtu partnera

Odstranění 

Nedostatků?

Odstranění 

Nedostatků?

Český partner?Český partner?
Druhá výzva 

Odstranění 

Nedostatků?

Odstranění 

Nedostatků?

ANO

Interní depeší

NE

ANO

Výdaje jsou prohlášeny za 

nezpůsobilé 
NE

Kontrolor může žádat o doplnění 

opakovaně. Výdaje, které 

nepotvrdí, budou kvalifikovány 

jako nezpůsobilé (příjemce může 

podat námitky)

NE 

Polský partner 

Ověřování ZoR 

- správný podpis

- přílohy (Soupiska dokladů/ŽoP)

- správné identifikační údaje 

- popis aktivit v souladu s žádostí 

- plnění indikátorů 

- plnění publicity 

- dodržování podmínek Programu 

-atd. (viz str. 20 Společné metodiky kontrol)

                                             

- pro kontroly se využívají checklisty 

Ověřování Soupisky dokladů/ŽoP 

- zda byly finanční prostředky vynaloženy k 

účelům dle Rozhodnutí/Smlouvy, 

hospodárně, dle pravidel Programu 

- zda byly dodrženy náležitosti dokladování

- zda neexitují indikátory podvodu 

-atd (viz. Str. 20 společné metodiky kontroly)

Odstranění 

Nedostatků?

Odstranění 

Nedostatků?

ANO

Kontrolor na konci 60ti denní 

lhůty pro ověření pozastaví 

schvalování ZoR i Soupisky 

dokladů 

Informuje příjemce a 

Kontrolora HP interní depeší 

Kontrolor Hl. příjemce následně 

informuje HP, aby zařídil s 

příslušným partnerem nápravu 

do 21 kalendářních dnů  

NE

ZoR upravena? ZoR upravena? 

ANO

NE

Kontrolor Hl. příjemce následně  

informuje ŘO   

ŘO postupuje v souladu s 

Rozhodnutím/Smlouvou

Ověření: 

Do 7 pracovních dnů od podání

1. Kompletnosti dokladů 

Do 60 kalendářních dnů od předložení kompletních 

dokladů*

2. Průběžné ZoR dílčí části projektu (str.21 Metodiky kontroly)

3. Soupisky dokladů 

4. Kontrola dodržení rozpočtu 

5. Kontrolu nastavení paušální sazby v případě zjednodušeného 

vykazování výdajů (str. 22 Metodiky kontroly)

6. Kontrolu příjmů, je-li relevantní 

Veškeré informace

 v ZoR/Soupisce  jsou v 

souladu se skutečností? 

Veškeré informace

 v ZoR/Soupisce  jsou v 

souladu se skutečností? 

CZ Kontrolor nahlásí tuto 

skutečnost ŘO 

Interní depeší v MS 

CZ Partner? CZ Partner? 

NE

ANO

U PL partnerů nesrovnalosti řeší 

příslušný kontrolor/Národní orgán 

NE

 Ověření ZoR

V případě potvrzení nesrovnalostí: 

- Je- li to možné, krátí se o výši nesrovnalostí 

- postup dle kapitoly 7 příručky pro příjemce: . 

Šetření nesrovnalostí 

Vše v souladu 

s národní legislativou? 

Vše v souladu 

s národní legislativou? 

Výzva k nápravě

Náprava

 provedena ?

Náprava

 provedena ?

Dané výdaje 

prohlášeny za 

nezpůsobilé 

NE

ANO

NE

ANO

Z každé kopie dokladu musí být evidentní 

pod jakým číslem je originál evidován v 

účetnictví partnera

Kontrolor si může při pochybnostech vyžádat 

originál všech dokladů 

Neschválené výdaje podléhají 

odvolací proceduře (žádost o 

přezkum)

Průběžné ověření za dílčí část projektuPrůběžné ověření za dílčí část projektu

Závěrečné ověření za dílčí část projektuZávěrečné ověření za dílčí část projektu

Každý partner předloží závěrečnou 

ZoR, soupisku dokladů a čestné 

prohlášení 

Skrz ISKP

Do 30 kalendářních 

dnů od konce 

Monitorovacího období 

 Kontrola dodržení rozpočtu na 

ůrovni kapitol 

 Kontrola nastavení paušální 

sazby v případě zjednodušeného 

vykazování výdajů (str. 22 

Metodiky kontroly)

Kontrolu příjmů, je-li relevantní 

Stejný postup, jako při 

Průběžném ověření + 

následující kroky: 

Stejný postup, jako při 

Průběžném ověření + 

následující kroky: 

1. kontrola dokladů, jejichž 

způsobilost byla vázána na 

rozhondnutí třetích stran 

1. kontrola dokladů, jejichž 

způsobilost byla vázána na 

rozhondnutí třetích stran 

2. kontrola oprávněnosti 

položek, jejichž způsobilost je 

limitována % dle pravidel 

způsobilosti v PPŽ (příručka 

žadatele)

2. kontrola oprávněnosti 

položek, jejichž způsobilost je 

limitována % dle pravidel 

způsobilosti v PPŽ (příručka 

žadatele)

3. kontrola výše Jiných 

peněžních příjmů (JPP) ve 

vztahu k vlastnímu zdroji 

financování u projektů s 

celkovými způsobilými výdaji do 

50 000 EUR

3. kontrola výše Jiných 

peněžních příjmů (JPP) ve 

vztahu k vlastnímu zdroji 

financování u projektů s 

celkovými způsobilými výdaji do 

50 000 EUR

4. Kontrola aktualizované výše 

finanční mezery (postup dle 4.7 

příručky pro příjemce)

4. Kontrola aktualizované výše 

finanční mezery (postup dle 4.7 

příručky pro příjemce)

V případě, že některý z partnerů ukončí 

realizace své části projektu dříve, než 

ostatní projektoví partneři, předkládá takový 

partner dílčí, závěrečnou ZoR (+ Soupisku 

dokladů) až po ukončení celého projektu 

(bude mít nulové hodnoty)

Poslední Soupiska dokladů obsahující 

proplacené výdaje je přílohou poslední 

průběžné dílčí ZoR, kterou daný partner 

předkládá, když skončí svoji část projektu. 

Hlavní příjemce (HP) 
Společný sekretariát 

(JS)
Řídící orgán (ŘO) Kontrolor

Administrativní ověření na úrovni projektu jako celku 

HP předkládá Průběžnou ZoR projektu 

a současně ŽoP 

V jazyce daného 

partnera

Průběžné ověření za projekt jako celek Průběžné ověření za projekt jako celek 

Dvojjazyčnou 

Výzva nemá vliv na 60 denní lhůtu

Kontrola kompletnosti předložených 

dokumentů 

Podklady

 jsou kompletní?

Podklady

 jsou kompletní?

Skrz ISKP

Do 120 kalendářních 

dnů od konce 

Monitorovacího období 

Výzva k odstranění nedostatků skrz MS NE

Do 60 kalendářních 

dnů 

Zasílá JS  info o zahájení ověření za 

projekt + žádost o posouzení 

přeshraničního dopadu a spolupráce 

Pokud možno, tak depeší 
Posouzení přeshraničního dopadu a 

spolupráce 

Interní depeší

Do 10 kalendářních 

dnů od zaslání 

informace kontrlorem

Zanese výsledek přeshraničního 

dopadu a spolupráce do MS  

Bez připomínek?Bez připomínek?Zapracování připomínek 

Kontrola opravené ZoR 

Lhůta k přepracování min 5 pracovních dnů 

NE

 Ověření ZoR

Obdobně, jako ověření dílčí ZoR 

(viz Info 1) 

Kontrola náležitostí ŽoP s 

podmínkami uvdedenými v 

Rozhodnutí/smlouvě

- Obdobně jako soupisku dokladů 

ověření (viz Info 2)

+ porovnání částek na ŽoP s 

částkami na Soupiskách dokladů 

partnerů 

+ soulad monitorovacích období za 

které je ŽoP předkládána s 

obdobím předložené ZoR 

+ věcný obsah ŽoP 

+ kontrola dodržení stanovených % 

podílů spolufinancování v souladu s 

Rozhodnutím/Smlouvou 

Info 1 (str 20 metodiky) Info 2  (str 20 metodiky)

ANO

Bez nejasností v

 ZoR a ŽoP 

Bez nejasností v

 ZoR a ŽoP 

Do 7 pracovních dnů 

od předložení 

ANO

Do 30 kalendářních dnů 

Dodání dalších podkladů, 

doplnění info apod. 

Součinnost při 

schvalování? 

Součinnost při 

schvalování? 

Dodání dalších podkladů

ANO
NE

Výzva k doplnění info, dodání podkladů apod. 

ANO

Stále běží 30ti denní lůhta 

Na konci 35ti denní lhůty 

informuje kontrolor HP o 

pozastavení schvalování ŽoP a 

ZoR 

NE

Výzva k provedení náprav do 10 

kalendářních dnů

Součinnost při 

schvalování? 

Součinnost při 

schvalování? 

ANO

Celá záležitost bude posotoupena na ŘO

NE

Veškeré informace

 v ZoR/ŽoP  jsou v souladu se 

skutečností? 

Veškeré informace

 v ZoR/ŽoP  jsou v souladu se 

skutečností? 

CZ Kontrolor nahlásí tuto 

skutečnost JS 

Interní depeší v MS

CZ Partner? CZ Partner? 

NE

ANO

U PL partnerů nesrovnalosti řeší 

příslušný kontrolor/Národní orgán 

pro organizaci   

NE

V případě potvrzení nesrovnalostí: 

- Je- li to možné, krátí se o výši nesrovnalostí 

- postup dle kapitoly 7 příručky pro příjemce:. 

Šetření nesrovnalostí 

Kontrolor HP se může v 

případě nejasností 

obrátit s žádostí  o 

informace na kontrolora 

příslušeného partnera. 

Ten by měl dodatečné 

informace poslat do 5 

pracovních dnů 

(nezastavuje se lhůta 

35 dní)

ANO

Nahraje vyplněné checklisty a výsledek 

kontroly do MS 2014+

Nahraje vyplněné checklisty a výsledek 

kontroly do MS 2014+
Do 10 pracovních dní 

od ukončení ověření 

Ukončení kontroly kontrolorem

Schválí ZoR v MS Schválí ZoR v MS Informuje HP v MS 

Informuje ŘO o schválení nejpozději 35 kalendářních 

dnů od přijetí ŽoP + postoupí ŽoP 

Informuje JS o postoupení ŽoP ke kontrole ŘO 

Závěrečné ověření za projekt jako celek Závěrečné ověření za projekt jako celek 

Dvojjazyčnou 
Postup je stejný jako při předkládání 

průběžných ZoR. Navíc jsou následující 

kroky: 

Postup je stejný jako při předkládání 

průběžných ZoR. Navíc jsou následující 

kroky: 

1. Kontrola plnění rozsahu plánovaných a 

skutečných realizovaných aktivit za celý 

projekt

2. Kontrola plnění plánovaných a skutečně 

zrealizovaných monitorovacích ukazatelů za 

celý projekt 

3. kontrola plnění plánované a skutečně 

zrealizovaní publicity 

4. kontrola Rekapitulace rozpočtu projektu a 

flexibility rozpočtu dané PPP / 

Rozhodnutím / Smlouvou; 

5. kontrola oprávněnosti % výše specifických 

výdajů, jejichž způsobilost je uvedená v 

Pravidlech 

způsobilosti v PPŽ (např. pořízení 

pozemků); 

1. Kontrola plnění rozsahu plánovaných a 

skutečných realizovaných aktivit za celý 

projekt

2. Kontrola plnění plánovaných a skutečně 

zrealizovaných monitorovacích ukazatelů za 

celý projekt 

3. kontrola plnění plánované a skutečně 

zrealizovaní publicity 

4. kontrola Rekapitulace rozpočtu projektu a 

flexibility rozpočtu dané PPP / 

Rozhodnutím / Smlouvou; 

5. kontrola oprávněnosti % výše specifických 

výdajů, jejichž způsobilost je uvedená v 

Pravidlech 

způsobilosti v PPŽ (např. pořízení 

pozemků); 

O splnění kompletnosti předložených dokladů 

informuje interní depší

Bez nálezu 

nedostatků? 

Bez nálezu 

nedostatků? 

Výzva k odstranění nedostatků 

Lhůta min 5 pracovních dní

Ověření Výdajů (soupiska 

dokladů) 

Posouzení věcné a formální 

správnosti, dodržení předpisů 

programové dokumentace

U 100% výdajů na Soupisce 

dokladů (kromě těch, 

vykazovaných zjednodušeným 

způsobem)

Kontrola dodržování národní 

legislativy 

Na vybraném vzorku (namátková 

kontrola)

ANO

Bez nálezu 

nedostatků? 

Bez nálezu 

nedostatků? 

Výzva k odstranění nedostatků 

Lhůta min 5 pracovních dní

Výzva nemá vliv na 60 denní lhůtu

Platí pro vybraný 

vzorek 

NE
ANO

NE

Informuje JS o případných 

zjištěních týkajících se přeshraniční 

spolupráce a dopadu v MS 

Vyrozumí HP o případném krácení 

Věcné krácení výdajů 

Kontrolor

Krácení věcně nezpůsobilých 

výdajů 

- přímo u jednotlivých dokladů 

soupisky 

- jedná se např o výdaje, které 

jsou podle pravidel Programu 

nezpůsobilé 

Krácení přenáší na záložku ŽoP

Způsoby krácení 

- krácení bez dopadu na 

disponibilní alokaci projektu 

- krácení s dopadem na 

disponibilní alokaci projektu 

- zpětné krácení s dopaden na 

disponibilní alokaci projektu 

Jiné typy krácení 

Kontrolor/ŘO

Porušení podmínek stanovených 

ve Smlouvě/rozhodnutí 

Projektový partner (PP)

Stejný postup jako v případě 

věcného krácení 

Způsob výpočtu: 

- paušálně (základna pro výpočet 

krácení se vztahuje k celkové 

částce dotace bez ohledu na jiné 

krácení 

Každá část kontroly je ukončena vyplněním příslušného 

checklistu. V něm kontrolor odpovídá na otázky Ano/Ne/NR). V 

případě negativní odpovědi je nezbytně nutné uvést zdůvodnění 

v příslušné kolonce 

Pro CZ Kontrolu: Checklist 

Formální kontrola (formulář 

B3)

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Checklist Projektová 

kontrola dílčí (formulář B4)

Pro CZ Kontrolu: Finanční 

kontrola dílčí (formulář B5

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Výstupy Kontroly na úrovni partnera 

- potvrzený Přehled výdajů

- formulář B4: Checklist  - projektová kontrola dílčí 

- formulář B5: Checklist - finanční kontrola dílčí 

- a schválená Zpráva o realizaci dílčí části projektu 

Výstupy Kontroly na úrovni projektu 

- potvrzená Průběžná/závěrečná zpráva o 

realizaci projektu 

- potvrzená ŽoP 

- vyhotovená Rekapitulace rozpočtu projektu 

(příloha PPP)

- formulář B8: Checklist  - projektová kontrola 

projekt 

- formulář B9: Checklist - finanční kontrola projekt 

- v MS vygenerovaný formulář F1 

Výstupní kontrola 

Odešle oznámení o ukončené kontroleOdešle oznámení o ukončené kontrole

CZ Kontrolor CZ PartnerNárodní orgán (NO)Řídící orgán (ŘO)HQ 

Příslušný pracovník HQ provede záznam do 

tabulky Evidence administrace HQ

Příslušný pracovník HQ provede záznam do 

tabulky Evidence administrace HQ

Provede Výstupní kontrolu dle Checklistu - 

výstupní kontrola 

Provede Výstupní kontrolu dle Checklistu - 

výstupní kontrola 

Do 5 pracovních dnů od 

oznámení 

Bez pochybení? Bez pochybení? 
Vyzve k napravení v stanovené lhůtě NE

ANO

Ukončení výstupní kontroly bude 

zaznamenáno v Evidenci administrace ve 

lhůtě 

Ukončení výstupní kontroly bude 

zaznamenáno v Evidenci administrace ve 

lhůtě 

Do 5 pracovních dnů od 

ukončení vstupní kontroly  

Příslušný vyplněný a podepsaný Checklist 

bude uložen do fyzické složky projektu na 

HQ 

Příslušný vyplněný a podepsaný Checklist 

bude uložen do fyzické složky projektu na 

HQ 

Pro PL Partnery – pokud má Soupiska dokladů více, než 5 

Výdajů, tak nemusí dokládat všechny účetní dokumenty 

(kontrolor si je v případě potřeby může vyžádat)

Pro CZ Partnery – pokud je max hodnota 1 účetního 

dokumentu nižší, jak 400E, nemusí dodávat fakturu, stačí takový 

výdaj vyplnit v MS. 

Kontrola ze strany ŘO a následné 

schválené vedoucím nebo ředitelem 

odboru 

Vybraný vzorek (pro CZ partnery)

- rozpočtová kapitola mzdové výdaje, 

náklady na cestovné a ubytování →   vzorek 

20% objemu předložených výdajů 

- výdaje pod 400 EUR (dokumentace/

doklady) jsou dokládány až na výzvu 

kontrolora. Z objemu je vybrán vzorek 15% 

Hlášení nesrovnalostí 

Proti rozhodnutí kontrolora je 

možné postupovat dle odvolací 

procedury/postup pro podání 

námitek 

ANO
Výjimka - první předložená soupiska, kde je 

kontrola vždy 100% (neplatí pro kontrou 

výdajů pod 400 EUR)

Pro CZ Kontrolu: Checklist 

Formální kontrola (formulář 

B3)

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Pro CZ Kontrolu: Checklist 

Projektová kontrola projekt 

(formulář B8)

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Pro CZ Kontrolu: Checklist 

Finanční kontrola projekt 

(formulář B9) 

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Pro CZ Kontrolu: Checkllist 

Výstupní kontrola (formulář 

B6)

PL: Každé wojvodství má 

svoje KL

Vybraný vzorek (pro PL partnery)

5 dokladů, 10% celkové hodnoty výdajů, 

min. 1 doklad za kategorii

Kontrola je ukončena vyplněním 

příslušeného KL

Kontrola je ukončena vyplněním 

příslušeného KL

Kontrolor

Podezření na nesrovnalost 

ŘO/NO

Posoudí nález kontrolora 

Interní depeší nahlásí 

O dalším postupu informuje 

příjemce přímo ŘO 

Je možné krátit? Je možné krátit? 

Kontrolor krátí následující ŽoP 

nebo Soupisku o výši 

nesrovnalosti 

HP 

Vyčíslí částku a vyzve HP k 

navrácení prostředků a stanoví 

lhůtu 

Info a výzva k nápravě 

Hlavní příjemce (HP) 
Společný sekretariát 

(JS)
Kontrolor

Přeshraniční dopad a spolupráce

Do 5 kalendářních dnů 

Zásadní připomínky Zásadní připomínky 
Zasílá Kontrolorovi

Pouze

 drobné nejasnosti 

Pouze

 drobné nejasnosti 

Přidává ke svým připomínkám 

Kontaktuje přímo HP 

ANO

NE

ANO

Kroky kontrolora i JS probíhají v 

rámci 30 denní lhůty 

Doplnění informací 

Posouzení Přeshraniční 

spolupráce a dopadu

Podle čeho se určuje, kterou 

možnost vybere?

Vybírá vzorek ke kontrole výdajů 

pod 400E 15%

Mailem 

Zdroj: Společná metodika Postupů kontroly pro 

program spolupráce Interreg VA Česká republika 

Polsko (verze č.5)

MP34 část B, C, D (v průběhu realizace proběhla 

aktualizace MP)

*Postup kroků 2-6 se může prolínat (tj. nemusí být chronologicky 

řazeny)

Platí pro pouze pro 

CZ partnery 



Kontrola na místě

Hlavní příjemce (HP) Projektový partner (PP)
Společný sekretariát 

(JS)
Řídící orgán (ŘO) Kontrolor

Předmětem ověření na místě:

- jsou aktivity realizovaného projektu v souladu s legislativou, 

podmínkami Programu, a Rozhodnutím/Smlouvou 

- způsobilost výdajů a jejich vykazování – musí ověřit min 15% 

výdajů ze všech ŽoP, které jsou předmětem KnM

- zda zboží a služby byly dodány v souladu s předmětem 

smlouvy 

- naplňování indikátorů 

- dodržování pravidel publicity 

- horizontální otázky 

- zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků z minulých 

kontrol/ověření 

Kdy může být KnM zahájeno: 

- dle plánu kontrol na místě

- na základě neodstraněného nedostatku zjištěného admin 

ověřením

- v případě detekce indikátoru podvodu 

- na základě výsledku kontrol jiných orgánů 

- na základě podání trest. Oznámení 

Vzorek KnM 

Vybírán dle Plánu kontrol, který je vybrán pro obě strany 

hranice: 

- % kontrolovaných projektů závisí na PO 

- na základě analýz rizik prováděné ke každé PO na úrovni 

projektových partnerů 

- rozhodným okamžikem pro zařazení projektu do analýzy rizik 

pro účel KnM je schválení 1.ŽoP za projekt (ve druhém stupni 

úrovně ŘO)

Kontrolor vybírá vzorek projektů ke KnM 2x v účetním období

12.4 – za projekty u kterých byla 1. ŽoP schválena v období 

1.10 – 28.2 

9.11 – za projekty u kterých byla 1. ŽoP schválena v období od 

1.3 – 30.8

Vzorky vybrány 12.4  Vzorky vybrány 9.11  

Národní kontroloři 

vyplní údaje do 

analýzy rizik (za jim 

příslušející partnery)

Příloha č. 1b společné 

metodiky

Vybrané partnery 

oznámí CRR

 (HQ)

Řídící orgán (ŘO)HQ 

Do 21.3 
Sumarizuje výsledky 

hodnocení rizik na 

úrovni projektu jako 

celku (aritmetický 

průměr)

Nahraje do MS 

Do 12.4 

Odesílá kontrolorům 

pro zpracování plánu 

kontrol a ŘO ke 

kontrole 

Stejný postup, 

Výjimka: 

- kontrolo zasílá HQ do 21.10 a 

ten zpět posílá 9.11

Jednotliví kontroloři zpracují 

Plán kontrol 

Příloha č. 1 společné 

metodiky

Nahrají plán do MS 
Informují HQ interní depeší  HQ zkontroluje plány nahrané 

do MS a vytvoří Souhrnný plán 

kontrol 

Národní kontroloři zasílají ŘO a 

NO 1x ročně připomínky k 

analýze rizik

ŘO pak provádí revizi 

parametrů 

Kontrolor určuje termíny kontroly individuálně pro každý projekt, za splnění 

podmínek: 

- příjemce předložil ke schválení výdaje v celkové výši min 25% 

předpokládaných výdajů dílčí části projektu 

- veškeré kontrolní činnosti je třeba ukončit před datem schválení závěrečné 

ZoR a Soupisky dokladů za dílčí části projektu 

1. Před KnM 

Před kontrolou musí kontrolor 

- stanovit kontrolní skupinu a jeho vedoucího 

(min. 2 pracovníci centra)

- vyhotoví Pověření k provedení kontroly, které 

je následně vystaveno ředitelem CRR (nebo 

ověřenou osobou)

- Vyhotoví ČP o nepodjatosti 

2. Zahájení KnM 

Kontrola je zahájena 

uskutečněním 1. kontrolního 

úkonu

Minimálně 2 dny před 

samotnou KnM 

OznámenouOznámenou

1. kontrolní úkon je uskutečněn 

až v den zahájení KnM přímo 

na místě 

ANO 

NE - Neoznámenou 

Kontrolní Úkony:

- předložení Pověření příjemci 

Kontrolní Úkony:

- doručení Pověření a Oznámení o zahájení 

příjemci

- min 2 pracovní dny před termínem KnM 

- součástí oznámení je Poučení kontrolované 

osoby, které musí podepsané příjemce vracet    

3. Provedení KnM

Kontrolní list – Pro veřejnoprávní 

kontrolu na místě a monitorovací 

návštěvu 

Kontrolní skupina dle KL 

provede kontrolu 

- může si vyžádat originály 

dokumentů 

Údaje o provedené kontrole 

zadá do MS

Do 10 pracovních dnů od 

ukončení kontroly 

Podepsaný Protokol o 

kontrole nahraje do MS
Do 30 pracovních dnů od 

ukončení kontroly 

Bez námitek?  

Do 15 kalendářních od doručení 

protokolu 
Příjemce podá Námitku proti 

kontrolnímu zjištění (formulář)
Rozhodnutí o námitkách 

Plné vyhovění 

Vydán Dodatek k protokolu 

(formulář)

Nevyhovění/částečné vyhovění

Rozhoduje ředitel Odboru evropské územní spolupráce, kontrolor 

posílá elektronicky nebo písemně 

NE

NE

ANO

Posoudí námitky 
Do 30 kalendářních od doručení 

protokolu (lze protáhnout o dalších 

30)

Plné vyhovění 

Vydán Dodatek k protokolu 

(formulář)

Nevyhovění/částečné vyhovění

ANO

NE

Důvody nevyhovění zapíše do 

formuláře 

4. Ukončení KnM 

- vypršela lhůta na podání 

námitek 

- vzdání se práva na námitky 

- dnem doručení vyřízení 

námitek příjemci 

KnM mimo plán v případě, že: 

- během KnM byla uložena nápravná opatření a potvrzení jejich provedení 

vyžaduje další KnM 

- V případě, ŽoZ Rozhodnutí/vydání Dodatku ke smlouvě 

- kontrolor obdrží info signalizující potřebu ověřit postup realizace projektu 

- předejití rizikům (na základě úsudku kontrolora)

Kontroloři se vždy vzájemně informují o všech kontrolních krocích a o 

vyplnění/nahrání všech kontrolních zpráv do MS 

Protokol 

bez zjištění?

Příjemce musí napravit ve 

stanovené lhůtě a informovat o 

tom kontrolora 

Ověří plnění nápravy admin 

kontrolou, 

Formulář: Záznam o splnění nápravních 

opatření

Formulář „Zamítnutí námitek“

Formulář Námitka proti 

kontrolnímu zjištění 

1 verzi zasílá příjemci poštou/dat. schránkou

ANO

ANO

CZ Partneri 

Uložena nápravná opatření 

Zjištěny nezpůsobilé 

výdaje  

Zjištěny nezpůsobilé 

výdaje  

I již proplacených 

Kontrolor musí výši tohoto 

výdaje zapsat do MS 

Nalezeny 

nesrovnalosti? 

Nalezeny 

nesrovnalosti? 

Nález týkající se 

Přeshr. spolupráce/dopadu:

Nález týkající se 

Přeshr. spolupráce/dopadu:

Informuje ŘO 

Informuje JS

NE

Zašle příjemci

Zdroj: Společná metodika Postupů kontroly pro 

program spolupráce Interreg VA Česká republika 

Polsko (verze č.5)

MP34 část B, C, D (v průběhu realizace proběhla 

aktualizace MP)



Kontrola zadávání veřejných zakázek (VZ)

Ověření, zda byl dodavatel vybrán v souladu s 

pravidly Programu, transparentně, nediskriminačně 

při dodržování zásady rovného zacházení a za 

použití platných národních právních předpisů 

Cíl kontroly (MP34 část C)

CZ Kontrolor PL Kontrolor 

Řídí se zákonem o zadávání VZ (134/2016 

Sb.) a Metodickým pokynem pro oblast 

zadávání VZ pro programové období 2014-

2020

Řídí se zákonem o VZ, Přílohou č. 23 příručky 

pro příjemce 

Kontrolor posuzuje: 

- procedurální stránku výběre dodavatele 

- uzavřenou smlouvu s vítězným dodavatelem 

Kontrola se nevztahuje na zakázky, které jsou:  

- vykazovány zjednodušeným způsobem 

- částečně vykazovány v projektů (viz. Podmínky ve společné metodice str. 18)

U fondu mikroprojektů se kontrola vztahuje na   

- vybraný vzorek  

- pokud je správce FM konečným uživatelem zakázky 

CZ Kontrolor CZ  PartnerŘídící orgán (ŘO)

1. Fáze: Kontrola zadávacích podmínek 

Kopie dokumentace + čestné prohlášení 

(minimální rozsah je v MP34 část C, 

např. doklad o způsobu stanovení 

předpokládané hodnoty, zadávací 

dokumentace, odůvodnění VZ  apod.) 

Dokumentace kompletní?  Dokumentace kompletní?  

NE
Výzva k doplnění – max 2x 

(pozastavuje lhůtu 10 dnů)

Kontrola ukončena 

Stanovisko obsahuje minimálně 

- výsledek posouzení 

- doporučení 
Informován dopisem/mailem 

Ukončení kontroly zaznamenáno v MS 

Max lhůta 5 pracovních dnů 

2. Fáze: Kontrola průběžného zadávacího řízení nebo 

výběrového řízení před uzavřením smlouvy na plnění 

zakázky nebo před zrušením daného řízení 

Každý partner, který plánuje realizovat 

výběrové řízení, musí předložit 

kontrolorovi kompletní dokumentaci ve 

fázi předcházející uzavření smlouvy

Minimální rozsah v MP34 část C (např. 

návrh smlouvy, zadávací podmínky, 

výzva k podání nabídky,  apod.), str.10 Stejný proces kontroly jako u 1 fáze

3. Fáze: Kontrola ukončeného zadávacího 

řízení – kontrola podepsané/uzavřené 

smlouvy

Každý partner musí předložit 

podepsanou smlouvu a její 

dokumentaci

Partner musí předložit minimálně návrh 

dodatku, zdůvodnění a zadávací 

podmínky

C: Posouzení 

uzavřeného dodatku 

ke smlouvě 

Partner musí předložit minimálně 

uzavřený dodatek, doklady o jednacím 

řízení, další dokumentaci potřebnou k 

uzavření

A: Kontrola 

podepsané smlouvy 

B: Posouzení návrhu 

dodatku ke smlouvě

V případě, že není možné kontrolu 

ukončit před schválením Soupisky 

(zpravidla kvůli vyjádření třetí strany), je 

schválena Soupiska ponížena o výdaje 

související s danou VZ a výdaje jsou 

přesunuty do další Soupisky

ANO

Příjemce předloží 

dokumentaci ke kontrole 

Kontrola Do 10 pracovnách 

dnů 

Nutné vyjádření

 třetí strany?   

Nutné vyjádření

 třetí strany?   

Příslušný vyplněný a podepsaný 

checklist nahraje do IS a uloží na 

Úložiště 

Do 5 pracovních dnů 

HQ 

Kontrolor předá dokumentaci na HQ 

(např. skrz Úložiště)

Pracovník HQ má dvě možnosti 

Posouzení dokumentace na úrovni HQ Posouzení na úrovni ŘO/NO

Sdělí finální rozhodnutí kontrolorovi  

NEBO

Zašle na HQ finální rozhodnutí 

Bez zbytečného 

odkladu 

Pozastavuje lhůtu (10 dnů)

Kontrola dle relevantního checklistu

Vzor Příloha B: Stanovisko k 

zadávacímu řízení 

ANO

NE

Příjemce může vyhlásit zadávací řízení 

Příjemce může podepsat smlouvu s 

dodavatelem až když obdrží souhlasné 

stanovisko Kontrolora  

 CZ Partner

Nepředloží 

Přehled? 

Nepředloží 

Přehled? 
První výzva k předložení Přehledu 

Druhá výzva k předložení Přehledu 

+ upozornění na KnM mimo plán

Nepředloží 

Přehled po výzvě 

Nepředloží 

Přehled po výzvě 

Nepředloží 

Přehled po 2. výzvě 

Nepředloží 

Přehled po 2. výzvě 
KnM mimo plán (nad rámec vzorku)

Zjištěno pochybení?Zjištěno pochybení?

NE

Zašle na HQ: 

- Popis zjištěného pochybení

- návrh sankce (dle sazebníku)

- relevantní podklady 

Gestor/jiný pracovník HQ posoudí 

podklady

O zaslání informuje příjemce 

ANO

Indetifikované 

pochybení lze přiřadit 

dle sazebníku

Indetifikované 

pochybení lze přiřadit 

dle sazebníku

NE

ANO

Rozhodne o výši sankce (lze i 

nulová sankce) a zašle informaci 

kontrolorovi Zažádá o stanovisko ŘO

Vydá stanovisko a odešle ho na HQ

Obdrží stanovisko ŘO/NO 

(rozhodnutí o sankci) a informuje 

kontrolora, potažmo příjemce 

Informuje příjemce 

Předá stanovisko/rozhodnutí 

kontrolorovi Stanovisko může být:

- rozhodnutí o udělení sankce za 

pochybení dle sazebníku 

- rozhodnutí o neudělení sankce s 

ohldem na typ pochybení dle 

sazbeníku 

- trvalé snižení disponibilního 

rozpočtu partnera 

Do 5 pracovních dnů 

O zaslání informuje kontrolora 

Postup při řešení 

identifikovaných 

pochybení  

Minimální rozsah v MP34 část C, např. 

uzavřená smlouva, doklady vzniklé v 

rámci poskytování součinnosti před 

uzavřením smlouvy apod. str. 12

Stejný proces kontroly jako u 1 fáze

Ukončení kontroly smlouvy

Nejpozději do termínu, který je 

závazný pro předložení Soupisky 

výdajů, ve které si tyto výdaje 

nárokuje 

Stejný proces kontroly jako u 1 fáze

Ukončení posouzení 

návrhu dodatku

CZ Kontrolor CZ  PartnerŘídící orgán (ŘO)HQ 

Lhůta kontroly není 10 pracovnách dní, 

ale Stejná lhůta jako je stanovena pro 

kontrolu předložené Soupisky, ve 

které jsou výdaje nárokovány

V případě, že není možné kontrolu 

ukončit před schválením Soupisky 

(zpravidla kvůli vyjádření třetí strany), je 

schválena Soupiska ponížena o výdaje 

související s danou VZ a výdaje jsou 

přesunuty do další Soupisky

Stejný proces kontroly jako u 1 fáze

Ukončení kontroly smlouvy

Lhůta kontroly není 10 pracovnách dní, 

ale Stejná lhůta jako je stanovena pro 

kontrolu předložené Soupisky, ve 

které jsou výdaje nárokovány

Posouzení dodatečných stavebních prací 

zadaných přímo dodavateli, který realizuje 

původní zakázku - stavební práce 

Pro VZ, jejichž předpokládaná hodnota 

bude větší, jak 400 000CZK a 

500 000CZK v případě, že není 

zadavatelem dle zákona 134

CZ Kontrolor CZ  PartnerŘídící orgán (ŘO)HQ 

Příjemce předloží dokumentaci/podklady 

ke kontrole, jako např. změnové listy, 

ocenění víceprací, původní hodnoty se 

Smlouvy atd. 

Smlouva neobsahuje 

ujednání o způsobu ocenění 

víceprací 

Smlouva neobsahuje 

ujednání o způsobu ocenění 

víceprací 

Celý výčet dokumentů na 

str. 16 

- pro ocenění se prioritně použijí 

jednotkové ceny ze smluvního rozpočtu

- pokud položka víceprací není ve 

smluvním rozpočtu, pak se použije 

položka nejvíce podobná 

- pokud není možné použít položku 

nejblíže podobnou, použije se 

individuální kalkulace ceny 

Minimum info v MP, 

Checklisty: 

-dle fáze

zákon. Režim

- Jednací řízení bez uveřejnění 

- jednací řízení s uveřejněním 

- otevřené řízení 

- užší řízení 

- zjednodušené podlimitní řízení 

 mimo režim zákona

-zakázky malé hodnoty 

- zakázky vyšší hodnoty 

- dodatek před a po podpisu 

CZ Kontrolor PL Partner Národní orgán (NO)HQ 

Ex ante 

Příjemce se může obrátit na 

kontrolora 

Podá Žádost o ex ante hodnocení 

návrhů dokumentace pro VZ, 

výzvy, návrhu smlouvy o VZ 

Preventivní/poradenský  

charekter 

Podmínky hodnocení:

- je podaná žádost o ex ante hodnocení 

- zadávací řízení dosud nebylo zahájeno 

- dohoda o spolufinancování projektu

- příjemce je povinen postupovat dle zákona o VZ 

Provede hodnocení, pokud jsou 

splněny podmínky 

Výsledek hodnocení Do 15 pracovních dní 

Bez námitek nebo byly 

námitky vypořádány? 

Bez námitek nebo byly 

námitky vypořádány? 

Není možné, aby kontrolor v rámci 

ex post kontroly našel 

nesrovnalosti v rámci daného VZ 

ANO

Ex post 

Podepíše smlouvu o VZ  a 

veškerou dokumentaci zašle 

ke kontrole 

Kontrola dokumentace 
Doporučení, aby zaslal hned po 

podpisu, nejpozději k okamžiku 

podání Soupisky dokladů za část 

projektu obsahující první výdaj 

dané zakázky 

Bez porušení pravidel, 

legislativy, atd.

Bez porušení pravidel, 

legislativy, atd.

Ukončí kontrolu 

ANO

Výdaje související se zakázkou budou 

považovány za celkově/částečně 

nezpůsobilé 

Dokumentace v pořádku 

(bez nejasností?)

Dokumentace v pořádku 

(bez nejasností?)

Žádost o vysvětlení nebo doplnění 

dokumentace 

V lhůtě stanovené kontrolorem 

NE

NE

ANO

Sankce je uplatněna v rámci 

relevantní Soupisky

Skrz MS  

Výzva k předložení přehledu (po 

schválení projektu MV)

Zdroj: Společná metodika Postupů kontroly pro 

program spolupráce Interreg VA Česká republika 

Polsko (verze č.5)

MP34 část B, C, D (v průběhu realizace proběhla 

aktualizace MP)
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