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1. Hlavní zjištění a doporučení 

Cílem tohoto úkolu je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Je programová dokumentace pro žadatele přehledná a informačně přínosná?  

Programová dokumentace je informačně obsáhlá, žadatelům a příjemcům tak poskytuje 

dostatek potřebných informací k podání žádosti o dotaci a úspěšné realizaci projektu.  

Orientace napříč dokumentací však může být náročná, a to především pro nezkušené žadatele 

a příjemce, vzhledem k tomu, kolik je dokumentů k jednotlivým projektovým fázím a jak jsou 

dokumenty rozsáhlé. Všechny dokumenty nejsou dostupné na stejném místě a často jsou texty 

složitě formulované, vč. nekonzistentního používání odborných termínů a pojmů.  

Dokumentace se skládá ze sedmi relativně dlouhých dokumentů a například pro podání 

žádosti by měl žadatel přečíst přes 250 stran textu (4 dokumenty, bez příloh). Dokumenty se 

v některých případech i částečně tematicky překrývají, případně je jedno téma rozepsáno do 

více dokumentů. 

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. 

Doporučení pro Programovou dokumentaci:  

 Souhrnná analýza programové dokumentace 

Označení Doporučení 

1 

► Propojit dokumenty Příručka pro žadatele a Průvodce přípravou projektové 

žádosti do jednoho dokumentu a propojit dokumenty Příručka pro příjemce 

a Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce. 

2 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, tak sjednotit systém ukládání programové dokumentace na 

webových stránkách tak, aby byly všechny dokumenty uloženy na stejném místě 

v relevantní záložce, tj. obě příručky budou uvedeny hned na začátku záložky 

„Jsem žadatel..“ a „Jsem příjemce. Nebo všechny dokumenty v jedné záložce 

„Dokumentace“. 

3 ► Uvádět úplnou revizi aktualizací v každém dokumentu. 

4 ► Eliminovat duplicity napříč dokumentací. 

5 ► Sjednotit tematické oblasti do jednoho dokumentu. 

6 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, tak: Sjednotit názvy dokumentů s věcným obsahem a ty určené pro 

práci s ISKP, tj. na Průvodce a Příručky 

7 
► Sjednotit terminologii napříč dokumentací, nebo na začátku každého dokumentu 

upozornit na problematické pojmy. 

8 
► Konzistentně používat jeden termín pro konkrétní dokument/subjekt/aktivitu 

apod. napříč dokumentací. 
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9 ► Odkazovat se na aktuální zdroje a existující přílohy. 

10 ► Zrevidovat texty dokumentů, aby byl text jednodušší na pochopení. 

11 
► Sjednotit logiku stavby textu/řazení kapitol především u Příruček pro žadatele a 

příjemce. 

12 
► Sjednotit vzhled/formu dokumentů, tj. aby všechny byly psány stejným písmem 

a velikostí, a rovněž rozložení textu na stránce bylo jednotné.  

13 ► Používat stejný formát odrážek, úrovní kapitol, podbarvení napříč dokumentací. 

 

 Analýza jednotlivých dokumentů 

Označení Doporučení 

14 

Průvodce přípravou projektového záměru  

► Uvést evidenci revizí v dokumentu, ze které bude evidentní, kde konkrétně 

nastala aktualizace dokumentu.   

15 

 Příručka pro žadatele včetně příloh 

► Upravit formální stránku dokumentu, např. vysvětlit, co znamená podbarvení 

textu, sjednotit formální podobu tabulek termíny apod. 

16 
► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na 

problematické termíny apod. 

17 

► Zrevidovat množství textu zaměřeného na velmi specifické informace (veřejná 

podpora) a začínat dokument od nejdůležitějších obecnějších pravidel a končit 

detailními specifickými informacemi, které nemusí číst všichni žadatelé 

18 

Průvodce přípravou projektové žádosti prioritních os 2 - 4 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, upravit Průvodce tak, aby sloužil pouze jako návod na podání 

žádosti o dotaci v monitorovacím sytému. Informace o obsahu žádosti uvádět 

pouze v Příručce pro žadatele nebo sloučit dokument s Příručkou pro žadatele  

19 
► V úvodní části dokumentu uvést rejstřík pojmů a řádně vydefinovat pojmy, jež by 

žadatele mohly mást.  

20 
► Zrevidovat texty, aby byly psány jazykem a stylem srozumitelným pro běžného 

žadatele. 

21 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele včetně příloh 

► Na začátek dokumentu přidat rejstřík pojmů a seznam zkratek. 

22 ► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu, pokud je použito. 
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23 

Metodika kontroly a hodnocení žádosti  

► Zvážit zrušení Metodiky a její obsah rozdělit do Kontrolních listů (pro 

administrátory) a do Příručky pro žadatele. 

24 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace: 

• Zvětšit písmo, případně upravit strukturu textu, aby byl vizuálně přehlednější.  

• Zrevidovat obsah Metodiky a některé části přesunout do relevantnějších 

dokumentů, jako např. „Odstranění vad a nedostatků projektové žádosti“, do 

Příručky pro žadatele. 

25 

Příručka pro příjemce včetně příloh  

► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na 

problematické termíny apod. 

26 
► Upravit formální podobu dokumentu, např. zvětšit velikost písma a snížit 

množství textu na stránku. 

27 

Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce  

► Změnit jméno dokumentu na „Průvodce...“, nebo spojit s Příručkou pro příjemce. 

28 
► Používat dokument pouze jako návod, tj. všechny informace o věcném obsahu 

uvádět v Příručce. 

29 ► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu.  

30 ► Zrevidovat text, aby se neobjevovaly duplicitní a nejednoznačné informace.   

31 

Doplňující zdroje 

► Zhodnotit úspěšnost video návodů podávání žádosti o dotaci a předkládání 

zpráv o realizaci. 

32 ► Pokračovat v úspěšných školeních a seminářích. 
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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 5 jsme provedli analýzu programové dokumentace Programu. Ve Vstupní 
zprávě Projektu ze dne 1. 10. 2019 byly detailně popsány metody a zdroje informací, které byly využity.  

Hlavní zdroje informací pro zpracování 5. úkolu Projektu zahrnují:  

► Programovou dokumentaci  

► Dotazníkové šetření  

► Případové studie vypracované v rámci předešlých úkolů. 

Na základě desk research, multikriteriální analýzy a dotazníkového šetření jsme zpracovali výstupy, 

které slouží jako podklady pro tuto zprávu. 

Podklady zahrnují: 

• Multikriteriální analýza  

• Jednotlivé dokumenty programové dokumentace jsme podrobili detailní analýze dle předem 

daných kritérií. Pro přehlednost a snadou orientaci uvádíme kritéria v tabulce:  

Rozsah  

• Počet stran  

• Rozsah dokumentu odpovídá obsahu (tj. jestli dokumentace obsahuje 
pouze relevantní informace)  

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Frekvence aktualizace dokumentů  

• Rozsah změn dokumentů  

Dostupnost 
dokumentace  

• Dokumenty vč. všech příloh jsou přehledně uložené a snadno 
dohledatelné na webových stránkách Programu  

Míra duplicity 
informací 

• Duplicita informací v rámci dokumentu  

• Duplicita informací napříč dokumentací 

• Posouzení zátěže uživatele v případě uvádění duplicitních informací   

Srozumitelnost 
terminologie 

• Termíny jsou používány v rámci dokumentu a napříč dokumentací 
jednotně  

• Specifické termíny jsou srozumitelně vysvětleny, jsou k dispozici 
přehledné rejstříky pojmů  

Návodnost 
dokumentace 

• Struktura dokumentu je intuitivní a návodná  

• Informace v dokumentech navazují na kroky v procesu podání žádostí a 
realizace projektu v MS2014+ i mimo něj   

• Text dokumentace je psán přístupným a jednoznačným jazykem  

 

• Dotazníkové šetření  

• Dotazník obsahoval otázky zaměřené na téma programové dokumentace a dalších relevantních 

zdrojů informací (školení, semináře atd.). Dotazník obsahoval i otázky na chybovost, která byla 

řešena v rámci úkolu č. 3. 

• Pokud by respondent odpověděl na všechny otázky, obsahoval dotazník celkem 12 otázek. 

Většina z nich byla uzavřená, kdy respondenti hodnotili dokumenty v rámci programové 



 

6  

dokumentace na škále 1-5
1
. Ve třech otázkách vybírali ze seznamu možností a na jednu otázku 

bylo možné uvést otevřenou odpověď.  

• Dotazník byl zaslán 11. 11. 2019 příjemcům a žadatelům, jejichž kontakt jsme obdrželi od 

Zadavatele.  

• Dataset obsahoval seznam hlavních kontaktních osob u všech projektů, které byly do Programu 

zaregistrovány, tzn. jak úspěšné, tak neúspěšné projekty. Dataset byl po domluvě se 

Zadavatelem očištěn o následující kontakty, pro které vyplnění dotazníku nebylo relevantní:  

• Příjemci z prioritní osy 5 – technická pomoc  

• Žadatelé a příjemci z mikroprojektů  

• Žadatelé a příjemci s rozpracovanými žádostmi, vzhledem k tomu, že nemají znalost celého 

procesu podání žádosti.   

• Dotazník byl poslán na 357 kontaktních osob u 510 projektů. Odpovědí jsme získali 173 

(tj. 48% míra vyplnění).   

• Role respondentů jsou zobrazeny na následujícím grafu. 

Graf  1 - Role respondenta v rámci projektového cyklu
2
 

 

Překládaná zpráva obsahuje sumarizované informace ze všech vstupů a analýz. Další informace jsou 

uvedeny i v jiných zprávách Projektu, vzhledem k tomu, že jsou některé kroky provázány.  

  

                                            
1
Hodnocení 1 odpovídá vysoké spokojenosti respondenta 

hodnocení 2 odpovídá částečné spokojenosti 
hodnocení 3 odpovídá neutrálnímu postoji  
hodnocení 4 odpovídá spíše nespokojenosti 
hodnocení 5 odpovídá vysoké nespokojenosti respondenta.  
2
 Zdroj: dotazníkové šetření.  

Otázka týkající se role respondenta byla uzavřená – respondenti mohli vybírat se seznamu i vice možností. Z 
toho důvodu byl zvolen sloupcový graf. 
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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, doplněné následujícími piktogramy pro identifikaci zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z programové dokumentace (desk-research)  

Příklad z monitorovacího systému  

Příklad z dotazníkového šetření   
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3. Programová dokumentace 

Programová dokumentace se skládá ze sedmi dokumentů
3

, které by měly sloužit žadatelům / příjemcům 

k úspěšnému předložení projektového záměru, žádosti a realizaci projektu v tomto Programu. 

Dokumenty obsažené v programové dokumentaci nemají sjednocenou formu ani strukturu a částečně 

jsou psány složitým jazykem. Orientace v rámci dokumentace pak může být pro uživatele náročná.  

Programová dokumentace se dá rozdělit na tří základní části dle projektového cyklu: 

• Dokumenty určené pro přípravu projektového záměru (1 dokument) 

• Dokumenty určené pro žadatele (4 dokumenty) 

• Dokumenty určené pro příjemce (2 dokumenty). 

Samotný počet dokumentů a dalších zdrojů určených pro podání žádosti a realizaci projektu může 
snižovat snadnost orientace napříč dokumentací. Z následujícího grafu je patrné, že skoro všichni 
respondenti použili Příručku pro žadatele a Příručku pro příjemce. Ostatní dokumenty využívali 
v menší míře. Nejméně byl používán YouTube kanál programu.   

Graf  2 - Využití jednotlivých dokumentů a dalších zdrojů respondenty
4
 

 

V rámci analýzy výsledků dotazníkového šetření jsme se zaměřili i na rozdělení hodnocení jednotlivých 

dokumentů v závislosti na: 

• úspěšnosti žádosti/projektu daného respondenta 

• zkušenosti žadatele, tedy zda se jedná o prvožadatele, nebo zkušeného příjemce.    

Lze konstatovat, že respondenti hodnotili dohledatelnost dokumentů, srozumitelnost dokumentace 

a orientaci napříč dokumentací relativně konstantně bez ohledu na úspěšnost jejich žádosti/projektu 

a zkušeností s podáním žádosti.  

Tato zpráva je rozdělena na dvě části. Nejpodstatnější zjištění z multikriteriální analýzy a dotazníkového 

šetření v oblasti programové dokumentace jako celku jsou uvedena v první části této zprávy. V druhé 

části jsou pak uvedena nejpodstatnější zjištění pro jednotlivé dokumenty.  

                                            
3
 Dokument Metodika kontroly a hodnocení žádosti byl vybrán k analýze nad rámec zadávací dokumentace   

4
 Zdroj: Dotazníkové šetření 
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  Souhrnná analýza programové dokumentace  

Jednotlivé dokumenty programové dokumentace se liší formou i strukturou obsahu. Některé jsou psané 
dvojjazyčně a některé jednojazyčně, liší se velikostí a množstvím aktualizovaných verzí. Evidenci revizí 
navíc obsahují pouze dva ze sedmi dokumentů. Obsah dokumentů se částečně dubluje a napříč 
dokumentací je používaná komplikovaná a nejednotná terminologie.  

Na základě námi provedené multikriteriální analýzy a výsledků dotazníkového šetření bylo definováno 
několik problematických oblastí, které do jisté míry kopírují kritéria z analýzy a jsou popsána níže. 
Oblasti zahrnují: 

• Dostupnost dokumentace
5
 

• Míru duplicity informací 

• Srozumitelnost terminologie 

• Návodnost dokumentace.  

 Dostupnost programové dokumentace 

Programová dokumentace je dostupná na webových stránkách programu
6
 v těchto třech záložkách:  

• Projektový záměr/Projektová žádost v MS2014+. 

• Jsem žadatel – chci předložit projekt. 

• Jsem příjemce – realizuji projekt. 

Místo uložení dokumentu není jednotné napříč záložkami, například „Průvodce přípravou projektového 

záměru“ je ke stažení ihned v záložce „Projektový záměr“.  „Metodiky pro kontrolu a hodnocení žádosti“ 

jsou uloženy v sekci „Metodiky“ v záložce „Jsem žadatel“. 

Následující schéma znázorňuje dostupnost jednotlivých dokumentů na webových stránkách programu. 

Žluté boxy označují oblast/záložku, ve které se daný dokument na stránce nachází. Schéma obsahuje 

informace o tom, kolik jednotlivé dokumenty mají stránek, zda jsou jedno nebo vícejazyčné a jaká je 

aktuální verze dokumentu. 

Schéma 1 Základní přehled programové dokumentace 

 

                                            
5
Kritéria Rozsah a Frekvence změn a aktualizací jsou součástí podkapitoly Dostupnost dokumentace  

6
 www.pl-cz.eu 
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Počet dokumentů určených pro jednotlivé fáze projektového cyklu se liší. Nejnáročnější je z tohoto 
pohledu pozice žadatele, který by měl projít až 250 stran textu (bez příloh).  

Jak Příručka pro žadatele, tak Příručka pro příjemce mají 
kromě značného množství stran ještě velké množství 
příloh - 33 příloh v případě Příručky pro žadatele a 34 
v případě Příručky pro příjemce. 

 

 

 

 

 

 

Všechny dokumenty byly alespoň 3x aktualizované. Pouze u jednoho dokumentu je uvedena kompletní 
evidence revizí, další dokument má evidenci vyplněnou částečně a u ostatních dokumentů není 
evidence změn uvedena vůbec. 

Doporučení  

► Propojit dokumenty Příručka pro žadatele a Průvodce přípravou projektové žádosti do jednoho 

dokumentu a propojit dokumenty Příručka pro příjemce a Příručka pro správu projektu v ISKP 

z pozice příjemce. 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet dokumentů, tak 

sjednotit systém ukládání programové dokumentace na webových stránkách tak, aby byly 

všechny dokumenty uloženy na stejném místě v relevantní záložce, tj. obě příručky budou 

uvedeny hned na začátku záložky „Jsem žadatel..“ a „Jsem příjemce. Nebo všechny dokumenty 

v jedné záložce „Dokumentace“. 

► Uvádět úplnou revizi aktualizací v každém dokumentu. 

 Míra duplicity informací  

Obsah dokumentů se v některých částech dubluje, 

především v Příručce pro žadatele, Příručce pro 

příjemce, Průvodci přípravou projektové žádosti 

a Příručce pro správu projektu v ISKP, např. v kapitole 

Veřejné zakázky, nebo Jiné peněžní příjmy. Duplicitní 

informace se objevují i v rámci jednoho dokumentu, nebo 

v dokumentu a jeho přílohách. 

Na druhou stranu jsou některá témata rozepsána do vícero dokumentů, což může snižovat přehlednost 

i uživatelskou přívětivost. Takové rozdělení informací se objevuje především v rámci: 

• Příručky pro žadatele a Průvodci přípravou projektové žádosti  

• Příručky pro příjemce a Příručku pro správu projektu v ISKP. 

Jedná se např. o oblasti veřejné podpory nebo přeshraniční spolupráce. Takto neucelené informace 

v několika dokumentech zvyšují časovou náročnost konkrétního kroku v rámci projektového cyklu. 

Dokumenty na sebe částečně odkazují, ale není to pravidlem. Pro žadatele/příjemce pak není zřejmé, 

zda informace uvedená v jednom dokumentu je kompletní, nebo je třeba prohledávat další dokumenty.  

 

V evidenci revizí dokumentu 

Příručka příjemce pro 

žadatele je pouze uvedeno 

„Adekvátně byla změněna 

průřezově terminologie v ostatních 

kapitolách příručky pro žadatele“.  

Pokud čtenář zjišťuje konkrétní 

informace, musí si je zjistit přímo ze 

změněného textu Příručky a je otázkou, 

zda je pak evidence revizí přínosem.  

62 % respondentů 

dotazníkového šetření 

považuje přehlednost 

webových stránek a 

dohledatelnost jednotlivých dokumentů 

na webu za spíše nepřehlednou 

Například na začátku kapitoly Veřejné 

zakázky je v Příručce pro 

správu projektu v ISKP 

z pozice příjemce a Průvodci 

přípravou projektové žádosti 

uveden identický text.   
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Doporučení  

► Eliminovat duplicity napříč dokumentací. 

► Sjednotit tematické oblasti do jednoho dokumentu. 

 Srozumitelnost terminologie  

Terminologie napříč dokumentací není ve všech případech jednoznačná a může být i zavádějící. 
Termíny jsou v některých případech poměrně náročné na pochopení, jelikož jsou si zdánlivě podobné, 
ale označují odlišné subjekty/aktivity/dokumenty. Jedná se např. o následující pojmy:  

• Vedoucí partner, Hlavní příjemce, příjemce dotace, projektový partner.  

• Soupiska dokladů a soupiska příjmů. 

• Propagační činnost a propagační a informační služby. 

• Prvky publicity a Aktivity související s propagací. 

Používání sjednocených termínu je podstatné především pro nezkušené žadatele. Nekonzistentnost 

v termínech může výrazně ztěžovat práci a snižovat orientaci v rámci celé dokumentace (momentálně 

se jedná např. o termíny „Ukazatel“ a „Indikátor“, problematika těchto pojmů je podrobně rozepsána 

v Závěrečné zprávě č.1). 

Samotné dokumenty nejsou systematicky pojmenované tak, aby z názvu bylo evidentní zaměření 

daného dokumentu. 

Například názvy dokumentů určených pro administraci 

žádosti a projektu v monitorovacím systému jsou dlouhé 

a komplikované. Kombinace názvů Průvodce přípravou 

projektové žádosti a Příručka pro správu projektu v ISKP 

z pozice příjemce může působit matoucím dojmem 

vzhledem k tomu, že oba dokumenty zaměřené na věcný 

obsah mají název Příručka.  

Takto nesjednocené a nejednoznačné užívání termínů i 

názvů jednotlivých dokumentů může zvyšovat náročnost 

práce s dokumenty a snižovat celkovou přehlednost 

dokumentace.  

Doporučení  

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet dokumentů, tak: 

Sjednotit názvy dokumentů s věcným obsahem a ty určené pro práci s ISKP, tj. na Průvodce a 

Příručky 

► Sjednotit terminologii napříč dokumentací, nebo na začátku každého dokumentu upozornit na 

problematické pojmy. 

► Konzistentně používat jeden termín pro konkrétní dokument/subjekt/aktivitu apod. napříč 

dokumentací. 

 

  

Příklady otevřených 

odpovědí v rámci 

dotazníkového šetření:  

• Není snadné se zorientovat 

v terminologii, obzvlášť pokud se 

jedná o první projekt 

• Některé pojmy jsou nesrozumitelné a 

nejasné 

• Pojmy jsou příliš mnohoznačné.   
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 Návodnost dokumentace  

Formální i obsahová struktura dokumentů je napříč dokumentací nekonzistentní. Dokumentace je tak 
pro uživatele nepřehledná a práce s ní je časově náročná.  

Na základě naší analýzy a výstupů z dotazníkového šetření je možné identifikovat dvě nejvíce 
problematické oblasti, které dále rozvádíme v následujících podkapitolách. 

 Obsahová struktura dokumentace  

Orientace v sedmi různých dokumentech, které na sebe 

pouze částečně navazují a odkazují je náročná. Součástí 

dokumentace není žádný postup, který by vysvětloval, jak 

k jednotlivým dokumentům přistupovat a jaká je mezi nimi 

provázanost. 

Část dokumentů je navíc psána v poměrně komplikovaných, respektive nejednoznačných větách. 

Například z popisu předběžné kontroly projektu v Příručce příjemce: „Předběžná kontrola se provádí 

vždy u projektů, u kterých dojde k ukončení fyzické realizace ještě před vydáním Rozhodnutí/podpisem 

Smlouvy, případně v dalších opodstatněných případech“ není evidentní, kterých projektů se předběžná 

kontrola týká. 

Struktura obsahu některých dokumentů neodpovídá reálným krokům žadatele/příjemce. Např.  kapitoly 

Příručky pro příjemce kopírují postup realizace projektu, oproti tomu kapitoly Příručky pro žadatele jsou 

rozděleny na obecná pravidla Programu a předkládání žádosti.  

Doporučení  

► Odkazovat se na aktuální zdroje a existující přílohy. 

► Zrevidovat texty dokumentů, aby byl text jednodušší na pochopení.  

► Sjednotit logiku stavby textu/řazení kapitol především u Příruček pro žadatele a příjemce. 

 Formální podoba dokumentace  

Formální podoba dokumentů není v rámci dokumentace 

jednotná. Liší se velikost a typ písma i rozložení 

dokumentu na stránku. Pokud je dokument dvojjazyčný, 

je z pravidla orientován na šířku a je psán velmi drobným 

písmem. Na stránce je pak mnoho textu, který může 

působit nepřehledně. V některých dokumentech jsou 

části dokumentace podbarvené, aniž by bylo v úvodu 

nebo pod čarou vysvětleno, co daná barva označuje.   

Doporučení  

► Sjednotit vzhled/formu dokumentů, tj. aby všechny byly psány stejným písmem a velikostí, a 

rovněž rozložení textu na stránce bylo jednotné.  

► Používat stejný formát odrážek, úrovní kapitol, podbarvení napříč dokumentací.  

Příručka pro příjemce se 

odkazuje na přílohy 11b nebo 

7a, které již nejsou aktuální. 

V rámci Příručky pro žadatele 

je řada informací uvedená 

v tabulkách. Forma a barva 

tabulky se ale napříč 

dokumentem liší.    
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 Analýza jednotlivých dokumentů  

Na základě multikriteriální analýzy
7
 a výsledků z dotazníkového šetření byly identifikována 

nejproblematičtější místa jednotlivých dokumentů. Ke každému dokumentu jsou uvedeny základní 
zjištění kategorizovaná dle čtyř z níže zmíněných kritérií, a to: 

• Frekvence změn a aktualizací  

• Míra duplicity informací  

• Srozumitelnost terminologie  

• Návodnost dokumentace. 

Další dvě kritéria (rozsah a dostupnost dokumentu) jsou ke každému dokumentu uvedena ve schématu 

první kapitoly této zprávy.  

U každého dokumentu je uvedeno shrnutí výsledků z dotazníkového šetření a doporučení k úpravám 

jednotlivých dokumentů programové dokumentace.  

 Průvodce přípravou projektového záměru  

Průvodce přípravou projektového záměru je krátký dokument, který popisuje jakým způsobem vyplnit 
všechny náležitosti projektového záměru. Dokument je tak zaměřen jak na věcný obsah záměru, tak 

na postup vyplnění formuláře pro podání záměru.
8
 Na každé stránce je minimálně jeden screenshot, 

takže dokument obsahuje minimum textu, který je navíc psán v krátkých a jednoduchých větách.  

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Průvodce neobsahuje evidenci revizí. 

• Na webových stránkách Programu nejsou uvedeny předešlé verze.   

Míra duplicity 
informací 

• Duplicitní informace se v rámci dokumentu vyskytují minimálně 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Termín ukazatel a indikátor se volně zaměňuje napříč dokumentem 

Návodnost 
dokumentace 

• Text je stručný a srozumitelný 

• Některým informacím se dokument věnuje do příliš velkého detailu na 
úkor ostatních informací. Např. popis resetu hesla na 2 str. 

 

Dotazníkové šetření  

Téměř 80 % respondentů, kteří využili tento dokument, ho považovali za obsahově 

dostačující a zpravidla neměli problém najít jej na webových stránkách programu. Přes 

80 % dotázaných pak odpovědělo, že orientace v dokumentu pro ně byla snadná a text 

byl srozumitelný.  

 

  

                                            
7
 Kritéria analýzy jsou podrobně popsaná v kapitole Přístup ke evaluaci  

8
 Projektový záměr se vyplňuje skrze formulář na webových stránkách programu  
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Doporučení  

► Uvést evidenci revizí v dokumentu, ze které bude evidentní, kde konkrétně nastala aktualizace 

dokumentu.   

 Příručka pro žadatele včetně příloh 

Příručka pro žadatele je základním dokumentem pro všechny žadatele, neboť obsahuje všechny 
potřebné informace k správnému vyplnění žádosti o dotaci.  

Struktura dokumentu je postavena následovně: 

► V první části jsou základní informace o programu, popis prioritních os a obecná pravidla 

předkládání žádosti. 

► V druhé části jsou detailně řešena specifická témata, jako je veřejná podpora a projekty 

vytvářející příjmy (text k této kapitole je poměrně dlouhý, je na 22 stran – ze 133 str. Příručky). Pro 

úplnost uvádíme, že Příručka nemá za cíl poskytovat návod vyplnění žádosti v monitorovacím 

systému MS2014+. 

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Evidence revizí je uvedena na konci dokumentu v tabulce se záhlavím 
Revize, Předmět revize a Kapitola. Sloupeček Kapitola ale není vyplněn 
a Předmět revize je většinou vyplněn velmi obecně. Neposkytuje tak 
konkrétní informaci o tom, co skutečně bylo změněno.  

• Např. „Dílčím způsobem byly doplněny popis procesů kontroly 

přijatelnosti a hodnocení projektu“ 

Míra duplicity 
informací 

• V rámci dokumentu se informace dublují v minimální míře. 

• Některé informace jsou duplicitní s obsahem Průvodce přípravou 
projektové žádostí, např. veřejné zakázky, přeshraniční dopad a 
spolupráce. 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Dokument obsahuje problematické pojmy popsané v první kapitole této 
zprávy jako Hlavní příjemce/vedoucí partner, Soupiska dokladů/příjmů 
apod. 

• Volně přechází mezi termíny indikátor a ukazatel.  

Návodnost 
dokumentace 

• Příručka je poměrně dlouhý dokument psaný drobným písmem. V 
dokumentu chybí návod, jak s Příručkou pracovat a jak se v ní 
orientovat. 

• Některé informace jsou zaznamenány v tabulkách, které nejsou napříč 
dokumentem sjednoceny (např. barevně). 

• Části textu jsou podbarvené, bez vysvětlení, co podbarvení znamená. 

• Kapitoly jsou děleny až do pěti úrovní, což může být náročné pro 
orientaci v textu. 
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Dotazníkové šetření  

Necelých 80 % respondentů, kteří k vyplnění žádosti o dotaci používali tuto Příručku, 

v ní našlo všechny potřebné informace. Orientace napříč dokumentem hodnotilo 

obdobné množství z dotázaných jako spíše snadnou. O trochu hůř byla hodnocena 

srozumitelnost dokumentu, nicméně dokument jako „spíše nesrozumitelný“ hodnotí 

pouze 8 % respondentů.  

Doporučení  

► Upravit formální stránku dokumentu, např. vysvětlit, co znamená podbarvení textu, sjednotit 

formální podobu tabulek, termíny apod. 

► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na problematické 

termíny apod. 

► Zrevidovat množství textu zaměřeného na velmi specifické informace (veřejná podpora) 

a začínat dokument od nejdůležitějších obecnějších pravidel a končit detailními specifickými 

informacemi, které nemusí číst všichni žadatelé 

 Průvodce přípravou projektové žádosti prioritních os 2 - 4 

Dokument Průvodce přípravou projektové žádosti představuje návod, jak vyplnit žádost o dotaci 
v monitorovacím systému.  Kromě popisu postupu podání žádosti v MS2014+ se některé části 
Průvodce zaměřují i na obsahovou stránku žádosti. Jedná se např. o popis klíčových aktivit.   

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Průvodce neobsahuje evidenci revizí 

• Na webových stránkách Programu nejsou dohledatelné předešlé verze. 

Míra duplicity 
informací 

• V některých částech Průvodce se objevují duplicitní informace 
s Příručkou pro žadatele (např. Jiné peněžní příjmy). 

• Průvodce do určité míry doplňuje obsah Příručky pro žadatele, neslouží 
tedy pouze jako návod práce s monitorovacím systémem. Žadatel tak 
musí čerpat informace o obsahu žádosti z více dokumentů. Jedná se 
např. o popis přeshraničního dopadu a přeshraniční spolupráce, který je 
uveden jak v Příručce pro žadatele, tak v Průvodci. 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Průvodce obsahuje následující termíny, které jsou si velmi podobné, ale 
mají jiný význam. Pro žadatele tak mohou být nejednoznačné a 
jednoduše zaměnitelné:  

• Propagační činnost a Propagační a informační aktivity  

• Prvky publicity, Aktivity související s propagací.  

Návodnost 
dokumentace 

• Průvodce by měl sloužit jako návod pro práci s monitorovacím 
systémem, ale obsahuje i některé věcné informace, které doplňují 
Příručku pro žadatele.  

• Např. popis Horizontálních principů nebo Klíčových aktivit je uveden 

pouze v Průvodci. 

• Dokument obsahuje screenshot z monitorovacího systému, který 
neodpovídá realitě MS2014+.  Na screenshotu v Průvodci jsou 
zobrazena políčka, která musí být vyplněna a ta, která jsou vyplněna 
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automaticky, se žlutým podbarvením. V reálném MS2014+ by však 
měla být automaticky vyplněná políčka označena bíle. 

 

Dotazníkové šetření  

S obsáhlostí průvodce nebylo spokojeno pouze 16 % respondentů, přičemž stejný podíl 

respondentů zvolil možnost, že neví, nebo si nepamatuje. Necelých 6 % hodnotilo 

dostupnost dokumentace jako náročnou a neutrálně ji hodnotilo 21 %. Více neutrálních 

odpovědí než u předchozích dokumentů je zaznamenáno i v případě posouzení 

snadnosti orientace v dokumentu (27 %) a jeho srozumitelnosti (24 %).  

 

Doporučení  

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet dokumentů, upravit 

Průvodce tak, aby sloužil pouze jako návod na podání žádosti o dotaci v monitorovacím sytému. 

Informace o obsahu žádosti uvádět pouze v Příručce pro příjemce; nebo sloučit dokument 

s Příručkou pro příjemce. 

► V úvodní části dokumentu uvést rejstřík pojmů a řádně vydefinovat pojmy, jež by žadatele mohly 

mást. 

► Zrevidovat texty, aby byly psány jazykem a stylem srozumitelným pro běžného žadatele. 

 Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele včetně příloh 

Tento dokument aktualizuje části Příručky pro žadatele včetně příloh. Je psaný dvojjazyčně, stejnou 
formou jako samotná Příručka. Na jedné stránce tak může být větší množství textu, což může snižovat 
přehlednost celého dokumentu. Aktualizované části Příručky jsou do dokumentu vloženy v rozdílné 

formě – některé jsou ve standartní podobě, některé přeškrtnuty a některé podbarveny.
9
 

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Na webových stránkách Programu je dohledatelná pouze druhá verze 
Metodického pokynu, přestože se jedná o čtvrtou verzi dokumentu.  

Míra duplicity 
informací 

•  V dokumentu se objevuje minimální míra duplicity. 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Srozumitelnost dokumentu je relativně dobrá. 

Návodnost 
dokumentace 

• V Metodickém pokynu není uveden seznam zkratek, ani rejstřík pojmů.  

• Některé formální úpravy dokumentu nejsou vysvětleny, např. části 
dokumentů jsou podbarveny, bez legendy, co daná barva znamená. 

 

                                            
9
 Vzhledem k tomu, že se nejedná o klíčový dokument v procesu podání žádosti, rozhodli jsme se ho nezahrnout 

do dotazníkového šetření. Navíc má Příručka příjemce dva Metodické pokyny a domníváme se, že by bylo pro 
respondenty náročné odlišit tyto dva dokumenty v průběhu dotazníkového šetření. 
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Doporučení  

► Na začátek dokumentu přidat rejstřík pojmů a seznam zkratek. 

► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu, pokud je použito. 

 Metodika kontroly a hodnocení žádosti  

Tento dokument obsahuje kritéria pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, přeshraniční 
spolupráce a dopadu a kvality projektu. Ke každé otázce je přiřazen maximální počet bodů. Kromě 
těchto otázek obsahuje dokument i sumarizaci obecných pravidel předkládání žádosti o dotaci, žádosti 
o přezkum atd. 

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Metodika neobsahuje evidenci revizí 

• Na webových stránkách Programu nejsou dohledatelné předešlé verze. 

Míra duplicity 
informací 

• Dokument obsahuje základní informace o předkládání projektového 
záměru, žádostí o dotaci, žádosti o přezkum apod., částečně se tak 
dubluje s Příručkou pro příjemce a Průvodcem přípravy projektového 
záměru. 

• Napříč dokumentem se duplicitní informace objevují v minimální míře.  

Srozumitelnost 
terminologie 

• V dokumentu jsou uvedeny pojmy Vedoucí partner, partner, příjemce, 
které by mohly být pro uživatele matoucí. 

Návodnost 
dokumentace 

• Metodika dokumentu je relativně krátká a logicky strukturovaná. 

• Je psána poměrně malým písmem a dvojjazyčně, na stránce je tedy 
poměrně velké množství textu, což může snižovat orientaci v textu. 

• Součástí dokumentu je kapitola „Odstranění vad a nedostatků 
projektové žádosti“. Jedná se o důležitou informaci pro žadatele, která 
není uvedena v Příručce pro žadatele, ale pouze v Metodice. 

 

Dotazníkové šetření  

Metodika je jedním z nejméně využívaných dokumentů (46 % respondentů), přičemž 

téměř čtvrtina neví (resp. nepamatují si), zda obsahovala všechny potřebné informace. 

Vyhledat dokument bylo o něco těžší než předcházející dokumenty, avšak větší 

problémy (spíše nesnadné) mělo pouze 3 % uživatelů dokumentu. Větší problémy 

nebyly identifikovány ani v případě orientace a srozumitelnosti, většina respondentů 

(74 %, resp. 73 %) je s dokumentem spíše spokojena. 

Přestože Metodika je primárně určena pro administrátory, v rámci transparentního přístupu 

k žadatelům je uvedena na webových stránkách Programu. Měla by tedy být pro žadatele 

srozumitelná. 

 

Doporučení  
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► Zvážit zrušení Metodiky a její obsah rozdělit do Kontrolních listů (pro administrátory) a do 

Příručky pro žadatele. 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace: 

• Zvětšit písmo, případně upravit strukturu textu, aby byl vizuálně přehlednější.  

• Zrevidovat obsah Metodiky a některé části přesunout do relevantnějších dokumentů, jako 

např. „Odstranění vad a nedostatků projektové žádosti“. 

 Příručka pro příjemce včetně příloh  

Tento dokument obsahuje základní rámec informací pro příjemce dotace. Neobsahuje návod na práci 
s monitorovacím systémem v průběhu realizace projektu, na který je zaměřen dokument Příručka pro 
správu projektu v ISKP.  

Příručka je řazena do kapitol, které v zásadě kopírují posloupnost kroků v rámci realizace projektu. Na 
konci dokumentu je evidence revizí a aktualizace jsou zapsané do tabulky s odkazy na konkrétní místa 
v dokumentu. Je psán obdobnou formou, jako Příručka pro žadatele, tedy dvojjazyčně a drobným 
písmem. 

Pro příjemce je podstatné se seznámit s dokumentem Náležitosti dokladování. Webové stránky 
Programu na tento dokument odkazují, jelikož je k dohledání na webových stránkách CRR. Odkaz 
uvedený na webu ale nefunguje (respektive zobrazuje „Page not found“). 

 

Frekvence změn a 
aktualizací 

• Evidence revizí je uvedena na konci dokumentu v přehledné tabulce 
s odkazy na konkrétní místa, která byla v dokumentu změněna. 

Míra duplicity 
informací 

• Některé části Příručky se dublují s jinými dokumenty, jako např. kapitola 
Veřejné zakázky je podobná s Příručkou pro žadatele. 

• V rámci Příručky se objevují duplicitní informace v minimální míře. 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Příručka pro žadatele obsahuje termíny, které by mohly být pro příjemce 
matoucí, jako např. Soupiska dokladů, soupiska příjmů, závěrečná 
soupiska. 

Návodnost 
dokumentace 

• Řazení kapitol relativně odpovídá průběhu realizace projektu. 

• Některé pasáže texu se odkazují na pojmy „zmíněné výše“, tj. čtenář se 
musí vracet v textu. 

• Příručka se odkazuje na již neaktuální přílohy, např. 11b a 7a. 

• Některé informace jsou uvedeny spíše v přílohách Příručky, jako např. 
příloha č.19 (Zpráva o udržitelnosti), příjemce pak musí hledat 
informace ve více dokumentech. 
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 Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce  

Příručka pro správu projektu slouží jako návod příjemce pro administraci projektu v monitorovacím 
systému, tj. jakým způsobem předkládat a vyplňovat Zprávy o realizaci, žádosti o změnu apod.  

Samotný název dokumentu může působit zavádějícím dojmem, vzhledem k tomu, že v rámci 
programové dokumentace jsou Příručky pro žadatele a pro příjemce zaměřeny primárně na věcný 
obsah, a Průvodce přípravou projektové žádosti představoval návod na správu žádosti v ISKP. 
Dokument má téměř 90 stran, téměř na každé straně je přiložen screenshot obrazovky monitorovacího 
systému. 

Frekvence změn a 
aktualizací 

• V dokumentu není uvedena evidence revizí a chybí i informace o tom, o 
jakou verzi se jedná. 

• Na webových stránkách Programu nejsou uvedeny předešlé verze. 

Míra duplicity 
informací 

• Duplicitní informace v rámci dokumentu se vyskytují pouze v případě 
návodu jak elektronicky podepsat dokument.  

• Texty některých části se však dublují s přílohami Příručky příjemce 
(např. přílohy 7 a 12). 

• Úvod k části o veřejných zakázkách je identický s úvodem v Průvodci 
přípravou projektové žádosti. 

Srozumitelnost 
terminologie 

• Název dokumentu může být matoucí. 

Návodnost 
dokumentace 

• Na některých místech v textu se objevují nejednoznačné informace, 
např. pasáž „přílohy, které je nutné přiložit jsou definovány 
programovou dokumentací, zejména Příručkou pro příjemce“, jasně 
neodkazuje na to, kde přesně by měl příjemce hledat. 

• Některé podkapitoly jsou nadbytečné, uvádí pouze informaci o tom, že 
„záložka bude zrušena“. 

• Části textu jsou podbarveny bez vysvětlení, co podbarvení znamená. 

 

Dotazníkové šetření  

Po Příručce pro žadatele se logicky jedná o nejužívanější dokument (90 %).  

80 % respondentů bylo spokojeno s obsahem dokumentu, tedy dohledali v něm vše 

potřebné. Stejné množství dotázaných považovalo dohledání dokumentu za snadné. 

Přes 70 % respondentů hodnotilo orientaci napříč dokumentem za spíše snadnou 

a stejně pak hodnotili i srozumitelnost dokumentu. 

Doporučení  

► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na problematické 

termíny apod. 

► Upravit formální podobu dokumentu, např. zvětšit velikost písma a snížit množství textu na 

stránku. 
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Dotazníkové šetření  

Tato Příručka je nejméně využívaný dokument z programové dokumentace (43 %). 

Spokojenost s obsahem dokumentu je také nejnižší, necelých 30 % dotazovaných 

v Příručce nenašlo potřebné informace. Dostupnost dokumentu lze ale hodnotit kladně 

(75 % spíše snadné), obdobně respondenti hodnotili i orientaci v dokumentu. 67 % 

respondentů hodnotí dokument jako spíše srozumitelný a necelá čtvrtina respondentů 

dokumentu hodnotí srozumitelnost Příručky neutrálně. 

 

Doporučení  

► Změnit jméno dokumentu na „Průvodce...“, nebo spojit s Příručkou pro příjemce. 

► Používat dokument pouze jako návod, tj. všechny informace o věcném obsahu uvádět 

v Příručce.  

► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu.  

► Zrevidovat text, aby se neobjevovaly duplicitní a nejednoznačné informace.   

 Doplňující zdroje  

Kromě Programové dokumentace mohou žadatelé a příjemci využít i několik dalších zdrojů informací 
pro správné podání žádosti o dotaci a následně předkládání zpráv o realizaci. Mezi tyto zdroje patří:  

► Školení a semináře pořádané Společným sekretariátem (JS) 

► Služby poradenských firem  

► YouTube (kanál Interreg V-A CZ/PL). 

Respondenti dotazníkového šetření využívali k podání žádosti/předkládání zpráv o realizaci v největší 

míře školení (61 %), pětina z dotázaných využila pomoci externích poradenských firem. Nejméně 

využívaný zdroj byl YouTube kanál Programu, který využilo pouze necelých 7 % respondentů.  

Co se týče spokojenosti žadatelů/příjemců s množstvím informaci, které z těchto zdrojů získali, jsou 

nejvíce spokojeni se službami externích firem (82 %) a školeními (80 %), následují semináře (74 %) a 

pouze polovina respondentů považovala zdroj YouTube kanálu za informačně dostačující.  

YouTube kanál obsahuje návody k podání žádosti a předkládání zpráv o realizaci (nižší desítky počtu 

shlédnutí), a reportáže z úspěšných projektů (až 600 shlédnutí) 

Doporučení  

► Zhodnotit úspěšnost video návodů podávání žádosti o dotaci a předkládání zpráv o realizaci. 

► Pokračovat v úspěšných školeních a seminářích. 
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