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1. Hlavní zjištění a doporučení 

Cílem tohoto úkolu a této zprávy je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Obsahuje administrace žádosti v MS2014+ pouze účelné a nezbytné úkony? 

 Proces administrace žádosti obsahuje potřebné kroky k tomu, aby byly žádosti podány a 

hodnoceny. Celý proces ale trvá dlouho a je administrativně náročný pro všechny zúčastněné 

subjekty.  V některých případech lze na straně žadatele a administrátora identifikovat dílčí 

úkony, které by v případě jejich eliminace/zjednodušení zefektivnily/zrychlily proces 

administrace žádosti pro jednu či obě strany. Kroky se týkají jak procesů monitorovacího 

systému MS2014+, tak i věcných kroků nastavených pravidly programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko.  

 

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. 

 Proces podání žádosti – pohled žadatele 

Označení Doporučení 

1 

► Zredukovat množství formulářových polí v žádosti, popisujících projekt tak, aby 

se méně překrývaly. Zároveň k polím jasně definovat okruhy, které mají pokrývat 

(např. stručné vysvětlení každého z polí). 

• Velmi podobný obsah mají první čtyři pole (problém, který projekt řeší, 

příčiny problému, cíle projektu a očekávané změny), mohly by tedy být 

sjednoceny do jednoho popisu a žadatel by tak vyplňoval pouze tři pole  

• Celý popis projektu by mohl být zredukován do jednoho textu. V Průvodci 

či MS by pak muselo být zdůrazněno, co všechno by se v daném textu 

mělo objevit (tj. problém, příčiny, cíle, očekávané změny, realizované 

aktivity a cílové skupiny) 

2 
► V případě zachování otázek pak redukovat počet znaků k jednotlivým otázkám 

tak, aby neměl žadatel pocit, že musí popsat problém ze široka a obsáhnout opět 

to samé, co v dalších otázkách. 

3 ► Spojit záložky o umístění do jedné, přehledné záložky, kde žadatel specifikuje 

veškeré umístění projektu pro všechny relevantní subjekty.  

4 ► Upřesnit žadatelům v dokumentaci důvody pro výběr umístění projektu a 

doporučit, jaká úroveň je nejvhodnější. 

5 
► Principy Přeshraniční spolupráce uvádět napříč žádostí, tj. vyplňovat pouze 

Klíčové aktivity s důrazem na výše zmíněné principy a zrušit pole Přeshraniční 

spolupráce. 

6 
► Zvýšit limit znaků v popisu Klíčových aktivit, aby byl vytvořen prostor pro uvedení 

kritérií Přeshraniční spolupráce, když bude pro danou aktivitu spolupráce 

relevantní. 
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7 

► Zjednodušit popis vyplňování Klíčových aktivit v Průvodci přípravou projektové 

žádosti, např.:  

• V části „Propagační a informační aktivity“ uvést příklady „prvků povinné 

publicity“ a popsat, jak se liší od „aktivit projektu souvisejících s propagací 

a publicitou“.  

• Zaměřit se na konkrétní aktivity a snížit rozsah popisu přeshraničního 

kontextu, vzhledem k tomu, že je již uváděn v Přeshraniční spolupráci. 

8 

► Zjednodušit názvy/definice indikátorů napříč programovou dokumentací.  

• Např. indikátory „Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se 

zvýšenou atraktivitou“ a „Počet elementů infrastruktury 

zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“ jsou na 

první pohled komplikované a je nutné si k nim dohledat další vysvětlení.  

9 
► Sjednotit terminologii k indikátorům (ukazatelům) napříč programovou 

dokumentací, jasně vysvětlit, k čemu indikátory a jejich sledování slouží a je pro 

žadatele/příjemce přínosné. 

10 ► Monitorovací systém by měl nabízet pouze indikátory relevantní pro daný typ 

projektu/výzvu/prioritní osu (například u environmentálních indikátorů). 

11 ► Kritéria Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadu hodnotit napříč celou 

žádostí. 

12 
► Zjednodušit popis kritérií Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadnu 

snížením počtu znaků, nebo zvážit nutnost existence samostatných popisů 

těchto kritérií. 

13 

 

► Doplnit systém tak, aby byla všechna pole dvojjazyčná (dvě buňky, jedna ČJ, 

druhá PJ). 

14 
► Zvážit, zda jsou potřeba veškeré informace v obou jazykových verzích, například 

jen u těch částí, které jsou hodnoceny ve věcném hodnocení experty (kvalita a 

přeshraniční dopad).  

15 ► Revidovat označení polí v žádosti v MS2014+ tak, aby jejich barva odpovídala 

požadavkům při hodnocení, tj. povinnosti a nepovinnosti dané pole vyplnit 

16 
► Přehodnotit existenci nepovinných polí v žádosti, případně důrazně v systému 

označit, pro koho a v jakém případě je nepovinné pole vhodné vyplnit, aby 

žadatele, pro které není relevantní, nezatěžovalo. 

17 
► Provázat funkce v systému v závislosti na již uvedené/vybrané informace, tzn. 

omezené možnosti výběru (v závislosti na výzvě, typu žadatele apod.) a netřeba 

následně vybírat, pokud je pouze jediná možnost na výběr. 

18 ► Upravit funkci kontroly žádosti tak, aby byly kontrolovány i věcné chyby (ne 

obsah), např. že vyplněné termíny odpovídají trvání projektu.  

19 ► Kontrola by mohla poukázat na chyby a případně i doporučit některé z úseků 

zkontrolovat, zda jsou informace vyplněny správně, např. u krátkého textu.  
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20 
► Omezit dokládání oskenovaných příloh, které mohou být podepsány elektronicky, 

zvážit možnost použití jediného podpisu na celou žádost (kromě partnerských 

smluv) v rámci elektronického podepsání a finalizace žádosti.  

21 ► Omezit dokládání příloh, které jsou dohledatelné v jiných, veřejných registrech. 

22 ► Zajistit stabilní a bezproblémové fungování elektronického podpisu 

v monitorovacím systému.  

 

 Proces administrace žádosti – pohled administrátora 

Označení  Doporučení  

23 

► Digitalizovat proces hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti – 

jednotlivé otázky kontrolního listu by měly být zodpovídány v monitorovacím 

systému. Monitorovací systém by měl mít rychlou reakční dobu a nastavení 

takové, aby bylo vyplňování pro administrátory přívětivé.  

24 ► V systému mít jen takové záložky a pole, které jsou po kontrolu/hodnocení 

relevantní, aby zbytečně nezatěžovaly uživatele. 

25 

► V případě, že budou nadále využívány kontrolní listy: 

• Podepisovat kontrolní listy elektronickým podpisem.   

• Terminologie kontrolních listů a otázek v systému by měla být jednotná. 

•  Monitorovací systém by měl znát a kontrolovat, zda jsou pro daný 

proces/krok povinné přílohy (kontrolní listy) nahrány a uživatele v případě 

negativní kontroly upozornit k doplnění. 

26 
► Popisovat nedostatky projektových žádostí, které jsou předmětem doplnění, do 

monitorovacího systému tak, aby byly informace snadno dohledatelné, 

transparentní a využitelné pro zpracování dat. 

27 

► Digitalizovat generování žádosti o doplnění projektové žádosti tak, aby 

administrátor pouze doplnit konkrétní údaje k projektu. Digitalizovat by v tomto 

bodě bylo vhodné na základě elektronických kontrolních listů, které by 

administrátoři vyplňovali při kontrole přijatelnosti přímo v monitorovacím 

systému, viz výše, kap. 3.2.1.1. 

28 
► Vyplňovat druhý KL (po výzvě k doplnění) jen za ty oblasti, které jsou 

kontrolovány. KL by měl být automaticky generován na základě oblastí, které byly 

doplňovány. 

29 ► Výzva k doplnění může být zaslána pouze depeší, bez toho, aby byla ručně 

podepisována. 

30 ► Elektronizace kontrolních listů, podobně jako u kontroly přijatelnosti, viz výše, 

kap. 3.2.1.1., v případě zachování kontrolních listů je podepisovat elektronicky. 

31 ► Zvážení překryvu hodnocených oblastí, eliminace dublujících se otázek. 
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• Např. otázky „Jaká je přidaná hodnota společné realizace projektu“ a 

„Jaká je míra příspěvku projektu k propojování příhraniční“ by mohly být 

shrnuty do jedné, aby byla oblast pro žadatele snadněji uchopitelná.   

32 

► Zjednodušení systému hodnocení  

• Např. dostatečné vysvětlení přidělení jednotlivých bodů žadatelům, aby 

byly informace snadno dohledatelné, transparentní a využitelné pro 

zpracování dat. 

• Např. zrušit váhy otázek, přiřazovat rovnou konečné body.  

33 
► Zpracování konkrétnější a návodnější Metodiky hodnocení (např. uvádění 

konkrétních příkladů hodnocení), aby byl lépe sjednocen pohled hodnotitelů na 

konkrétní oblasti a body. 

34 

► Svolání (fyzické) Společného panelu expertů jen k hodnocení projektů, ve 

kterých mají hodnotitelé významný rozpor (díky konkrétnější Metodice by mělo 

být hodnocení jednotlivců sjednocenější). Projektům s hodnocením bez 

významného rozporu přidělit průměrné hodnocení jednotlivých hodnotitelů.  

35 ► Automatizace tvorby ranking listu projektů doporučených k financování pro 

Monitorovací výbor. 

36 ► Automatické generování právního aktu v monitorovacím systému.  

37 ► Elektronizace podpisu právního aktu (Rozhodnutí/Smlouva). 
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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 1 jsme provedli procesní analýzu administrace žádosti z pohledu žadatele 
a administrátora. Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 28. 7. 2019 byly detailně popsané metody a zdroje 
informací, které budou využity.  

Hlavní zdroje informací pro zpracování 1. úkolu Projektu zahrnují: 

• Programová dokumentace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

• Příručka pro žadatele, vč. příloh 

• Průvodce přípravou projektu 
• Metodika hodnocení, vč. příloh 

• Příručka Administrace projektu v MS2014+ 

• Monitorovací systém MS2014+ a data k projektům z něj extrahovaná 

• Individuální, polo-strukturované rozhovory se vzorkem žadatelů (8) 

• Individuální, polo-strukturované rozhovory se vzorkem externích hodnotitelů (3) 

• Skupinové a individuální polo-strukturované rozhovory se zástupci Společného sekretariátu (dále 
také „JS“). 

Na základě desk-research, analýzy procesů a rozhovorů jsme zpracovali výstupy, které slouží jako 
podklady pro tuto zprávu.  

Pracovní podklady zahrnují: 

• Procesní mapa administrace žádosti 

• Dle kroků v programové dokumentaci byla provedena analýza a následně popsán celý projektový 
cyklus a kroky jednotlivých subjektů. 

• Procesní mapa byla diskutována se zástupci JS a případné rozpory upraveny. 
• Části procesní mapy jsou uvedeny níže v textu jako schémata, aby byla ilustrována daná část 

procesu i graficky.  

• Případové studie vzorku projektů 

• U 8 projektů byl komplexně zhodnocen proces přípravy, předložení a hodnocení žádosti. Hlavním 
zdrojem informací byly informace z MS2014+ a žadatelé.  

• Na základě rozhovorů se žadateli – žadatelé byli tázáni na základě scénáře předem 

odsouhlaseného Zadavatelem. Otázky byly zaměřeny na jednotlivé úkony při podávání 

projektové žádosti, komplikované kroky a proces hodnocení a komunikaci s administrátory 

žádosti.  

• Na základě informací z MS2014+ k jednotlivým žádostem a jejich hodnocení. 

• Konkrétní detaily případových studií jsou uvedeny níže v textu, aby byla tvrzení podpořena i 
konkrétními příklady. Příklady jsou uvedeny v šedivých boxech. 

• Analýza jednotlivých kroků procesu v MS2014+  

• Z pozice žadatele jsme nasimulovali vyplnění a podání testovací projektové žádosti o podporu 
v testovacím prostředí monitorovacího systému. 

• Z pozice administrátora jsme žádost o podporu hodnotili a schválili.  

• Kroky v MS2014+ byly posuzovány na základě kritérií, které jsme ustanovili ve Vstupní zprávě. 
Kroky procesu byly hodnoceny z pohledu: 

• Potřebnost 

• Původ 

• Kapacitní nároky 

• Identifikované problémy a závady 

• Chybovost 
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• Názor /vstup respondentů 

• Duplicita kroků
1
 

• Některé z kroků (které byly relevantní) jsme navíc posuzovali z pohledu transparentnosti, 

např. u hodnocení žádostí jsme nejen hodnotili původ, potřebnost apod., ale posuzovali 

jsme, zda jsou informace dostupné a srozumitelné žadatelům. 

Překládaná 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 Projektu. Další informace jsou uvedeny i v dalších zprávách Projektu, vzhledem 
k tomu, že jsou některé kroky provázány.  

U každého z popsaných kroků procesu administrace žádosti jsou uvedena ve žlutém boxu doporučení. 

U jednotlivých kroků jsou uvedeny konkrétní příklady v šedivých boxech, označeny následujícími 

piktogramy pro identifikaci zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z programové dokumentace (desk-research)  

Příklad z monitorovacího systému  

 
1
 Detailnější popis kritérií je uveden ve Vstupní zprávě. 
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3. Výsledky evaluace – proces administrace projektové 
žádosti 

Proces administrace žádosti je postupně popsán ze strany žadatele i administrátora. Oblasti 
s potenciálem optimalizace procesu administrace žádosti jsou popsány dále. 

V průměru celý proces od podání žádosti po projekt s podepsaným právním aktem trvá 250 dní.
2
 

Vzhledem k tomu, že proces administrace žádosti v tomto programu lze označit za relativně dlouhý, je 
vhodné analyzovat jednotlivé kroky procesu hodnocení s cílem identifikovat duplicitní či redundantní 
úkony. Jejich odstranění by umožnilo, aby bylo možné dobu nezbytnou na hodnocení, schválení žádostí 
a podpisu Právního aktu zkrátit. Délka procesu se liší mezi prioritními osami programu a v rámci let, 
kdy program běží a kdy jeho průběh ovlivňovaly externí vlivy, např. fungování monitorovacího systému. 

Trend je však pozitivní a průměrná délka celého procesu je meziročně vždy kratší.
3
 Lhůty lze rozlišit 

dle stavů, které jsou k žádostem přiřazovány, např. stav registrace žádosti, splnění formálních 
náležitostí a přijatelnosti, splnění podmínek věcného hodnocení apod.  

Z dat z MS2014+ lze pozorovat rozdíly mezi dobou mezi jednotlivými stavy. Nejdelší doba průměrně 
uplyne mezi stavy „doporučeno k financování“ a uzavření Právního aktu (99 dní). V této době žadatelé 
doplňují žádosti o povinné přílohy nutné pro vydání právního aktu. Proces hodnocení trvá průměrně 
122 dní, z toho pak jednotlivé části hodnocení trvají 77, 41 a 10 dní, viz tabulka níže.  

 

 

 

Tabulka 1 Legenda ke schématu 1 

Název stavu 

ve schématu 

Hodnocení 

přijatelnosti 

Věcné 

hodnocení 

Doporučeno 

k financování 

Právní akt 

uzavřen 

Projekt s Právním 

aktem 

Stav 
PP21, PP22, 

PN21, PN22 

PP23a, PN23a, 

PP23b 

PP27a, PN27, 

PP27b, PU27 
„Uzavřen“ PP30 

 
2
 Na základě dat z MS2014+, Lhůta schvalování žádosti dle roku schválení žádosti. Medián za všechny roky a 

prioritní osy. 
3
 V roce 2015 trval průměrný proces administrace žádosti 403 dní, oproti tomu v roce 2018 trval proces 201 dní.  

Schéma 1: Zjednodušené schéma průměrného počtu dní mezi stavy pro všechny prioritní osy a roky 
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 Proces podání žádosti – pohled žadatele 

Samotný proces podání žádosti o podporu není komplikovaný z pohledu jednotlivých kroků, ale 
především z důvodu náročnosti vyplnění žádosti v MS2014+ a na doložení veškerých potřebných 
informací.  

Proces podání žádosti zahrnující hlavní kroky žadatele je znázorněn na schématu níže.  

 

Schéma 2 Proces podání žádosti 

Podání projektového záměru 

na JS 

- elektronicky 

Žadatel
Společný sekretariát 

(JS)

JSPosouzení projektového 

záměru a vydání 

stanoviska (charakter 

doporučení) 

Podání projektové žádosti potvrzenou kvalifikovaným 

elektronickým podpisem (výjimka pro polské žadatele při 

technických problémech) 

Nahrání povinných příloh 

1. Obecné přílohy (pro všechny projekty PO)

2. Přílohy podle země partnera 

3. Specifické přílohy

4. Přílohy specifické dle PO

Některé přílohy musí být v ČJ i PJ, 

specifikované v příručce pro žadatele 

Kontrola projektových žádostí 

Vytvoření účtu v Monitorovacím systému MS2014+ (MS)

Vyplnění identifikačních údajů a dalších náležitostí dle 

prioritních os (PO) v MS 

* Vlajkové projekty dodávají koncepci Vlajkového projektu, 

pak až projektový záměr, nestandartní proces mají také 

silniční projekty a mikrofondy 

Podrobný popis náležitostí je v  průvodce 

přípravou projektové žádosti  dle spec PO 

 

 

Pracným krokem je pro žadatele samotné vyplnění náležitostí v MS2014+, nicméně i nahrávání 
příloh k žádosti a její podání pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu způsobuje 
žadatelům potíže. Následující podkapitoly se věnují zmíněným krokům detailně.  

Většina příjemců v tomto programu realizuje (jako hlavní příjemce) pouze jeden projekt, nejsou tím 
pádem tolik zkušení v oblasti pravidel evropských fondů a tohoto programu.  
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Tabulka 2 Četnost příjemců standardních projektů dle počtu realizovaných projektů (jako hlavní partneři) 

Počet projektů Počet příjemců v % 

1 78 % 

2 12 % 

3 5 % 

4 2 % 

5 1 % 

7 1 % 

8 1 % 

Zdroj: Data z MS2014+ 

Celkově, jako hlavní nebo vedlejší příjemce je četnost žadatelů/příjemců u projektů podobná a většina 
subjektů je zapojena v jednom, případně ve dvou projektech.  

Tabulka 3 Četnost žadatelů/příjemců standardních projektů dle počtu projektů, na nichž se subjekty 
podílí (jako hlavní nebo vedlejší partneři) 

Počet projektů Počet subjektů v % 

1 56 % 

2 20 % 

3 10 % 

4 4 % 

5 4 % 

6 1 % 

7 2 % 

8 0 % 

10 1 % 

11 0 % 

12 0 % 

17 0 % 

30 0 % 

 
Zdroj: Data z MS2014+ 

 

 Vyplnění náležitostí do žádosti v MS2014+ 

Na základě mapování a následném testování procesu v monitorovacím systému a odpovědí 
respondentů jsme v procesu vyplnění náležitostí v MS2014+ jako problematické identifikovali 
následující oblasti: 

► Vyplňování duplicitních a nejasných informací 

► Orientace ve všech programových dokumentech a podkladech 

► Nutnost uvádět veškeré informace v obou jazykových verzích 

► Technické možnosti MS2014+. 
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Konkrétní příklady a detaily jsou uvedeny u každé oblasti. 

 Nejasné a duplicitní informace v žádosti 

Následující text popisuje ty záložky v monitorovacím systému, u kterých byl identifikován překryv a 
duplicita. Vyplňování podobného textu do různých částí žádosti a nutnost dohledávání vysvětlení 
k jednotlivým položkám zvyšuje administrativní zátěž podání žádosti pro žadatele, ale i administrátory, 
kteří pak žádost čtou. 

Každá oblast s identifikovaným překryvem obsahuje i co nejkonkrétnější doporučení. 

Popis projektu  

Tato část obsahuje základní informace o věcné realizaci projektu a žadatelé často nejsou schopni 
rozlišit mezi jednotlivými dílčími otázkami a vyplňují podobné informace.  

Oblast popisu projektu by měla dát jasný přehled o tzv. intervenční logice projektu, tzn. jaké projekt řeší 
problémy, jaké jsou jeho příčiny a jak je projekt bude řešit.  

Pole, která žadatel vyplňuje, zahrnují: 

1. Jaký problém projekt řeší  

2. Jaké jsou příčiny problému  

3. Co je cílem projektu  

4. Jaké změny jsou v důsledku projektu očekáváné  

5. Jaké aktivity budou v projektu realizované 

6. Cílová skupina projektu. 

Každé z polí má limit k napsání 2000 znaků (+ překlad) a popis zároveň musí navazovat na prioritní 
osu, do které se projekt hlásí.  

Dle rozhovorů s žadateli a hodnotiteli, žadatelé nejsou 
obvykle schopni rozlišit mezi jednotlivými body, které se 
prolínají a žádosti pak mohou obsahovat velmi podobný 
obsah v každém z polí. Např. v otázce č. 1 už žadatelé 
odpovídají na to, jaké cíle má projekt, jaké jsou příčiny 
problému a případně i jaké kroky budou k řešení dělat. 
Popisy cílů projektu (ot.3) se ve velké míře shodují 
s popisy důsledků projektu (ot. 4). 

Doporučení 

► Zredukovat množství formulářových polí v žádosti, popisujících projekt tak, aby se méně 

překrývaly. Zároveň k polím jasně definovat okruhy, které mají pokrývat (např. stručné vysvětlení 

každého z polí). 

• Velmi podobný obsah mají první čtyři pole (problém, který projekt řeší, příčiny problému, 

cíle projektu a očekávané změny), mohly by tedy být sjednoceny do jednoho popisu a 

žadatel by tak vyplňoval pouze tři pole (s jasně definovanou strukturou u všech polí)  

• Celý popis projektu by mohl být zredukován do jednoho textu. V Průvodci či MS by pak 

muselo být zdůrazněno, co všechno by se v daném textu mělo objevit (tj. problém, 

příčiny, cíle, očekávané změny, realizované aktivity a cílové skupiny) 

► V případě zachování otázek pak redukovat počet znaků k jednotlivým otázkám tak, aby neměl 

žadatel pocit, že musí popsat problém ze široka a obsáhnout opět to samé, co v dalších 

otázkách. 

Například jedna za žádostí ve 

zkoumaném vzorku žádostí 

opakuje v popisu projektu 

popis problémů, které projekt 

řeší v cílech, příčinách, očekávaných 

změnách, a i v cílových skupinách 

projektu.   
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Umístění projektu 

Umístění projektu je vyplňováno na několika místech. V záložce „umístění“ žadatel uvádí, kde budou 
intervence probíhat. Na základě výběru míst v této záložce pak žadatel až v následujícím kroku/záložce 
„umístění za partnery“ vybírá znovu relevantní místo realizace a přiřazuje ho k jednotlivým partnerům. 

Zároveň v Průvodci vyplněním projektové žádosti není přesně specifikováno, do jak velkého územního 
detailu má projekt zvolit oblast (žadatel má vybrat co nejnižší administrativní úroveň, nicméně chybí 
vysvětlení, jak se volba projeví v hodnocení). 

Doporučení 

► Spojit záložky o umístění do jedné, přehledné záložky, kde žadatel specifikuje veškeré umístění 

projektu pro všechny relevantní subjekty.  

► Upřesnit žadatelům v dokumentaci důvody pro výběr umístění projektu a doporučit, jaká úroveň 

je nejvhodnější. 

Klíčové aktivity 

Záložka zahrnuje popis aktivit, které jsou zároveň popisovány i jinde. Zároveň není vždy jasný důvod 
vyplňování některých částí. 

Záložka Klíčové aktivity se dělí na dvě části:  

• V první části musí žadatel vyplnit minimálně dvě aktivity: „Příprava projektu“ a „Řízení projektu“, 
popřípadě další relevantní aktivity pro konkrétní projekt. V rámci každé aktivity popíše její naplň, 
časové a územní aspekty a ze seznamu vybírá partnery, kteří jsou do aktivity zapojeni. Napříč celým 
popisem by měl být zřetelný přeshraniční kontext. V žádostech se v této části objevují podobné 
popisy, jako v Přeshraniční spolupráci, konkrétně v popisu Společné přípravy a realizace.  

• V případě, že žadatel vyplňuje i další (vlastní) Klíčové aktivity, musí uvést i které cílové skupiny 
budou danou aktivitou nejvíce ovlivněni. To vede k dalšímu dublování s popisem Cílových 
skupin v Popisu projektu.  

• V druhé části žadatel uvádí „Propagační a informační aktivity“ projektu. Musí popsat aktivity 
související s propagací a publicitou výsledků a výstupů projektu, vybrat prvky publicity ze seznamu 
možností a popsat a zdůvodnit použití. Užitá terminologie prvků a aktivit propagace a publikace je 
složitá i přesto, že je propagace pouze doplňková aktivita ke klíčovým aktivitám projektů. 

Vzhledem k podobnosti a důrazu na propojení popisů 
Klíčových aktivit a Přeshraniční spolupráce je pro 
žadatele náročné rozeznat, jak by se popisy měly lišit. To 
vede k velké míře dublování v žádostech. 

Doporučení 

► Principy Přeshraniční spolupráce uvádět napříč žádostí, tj. vyplňovat pouze Klíčové aktivity 

s důrazem na výše zmíněné principy a zrušit pole Přeshraniční spolupráce. 

► Zvýšit limit znaků v popisu Klíčových aktivit, aby byl vytvořen prostor pro uvedení kritérií 

Přeshraniční spolupráce, když bude pro danou aktivitu spolupráce relevantní. 

► Zjednodušit popis vyplňování Klíčových aktivit v Průvodci přípravou projektové žádosti, např.:  

• V části „Propagační a informační aktivity“ uvést příklady „prvků povinné publicity“ a 

popsat, jak se liší od „aktivit projektu souvisejících s propagací a publicitou“. 

V žádostech vzorku projektů 

se objevil identický text 

v popisu Klíčové aktivity 

„Příprava projektu“ a popisu 

„Společné přípravy“ v části Přeshraniční 

spolupráce. 
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• Zaměřit se na konkrétní aktivity a snížit rozsah popisu přeshraničního kontextu, vzhledem 

k tomu, že je již uváděn v Přeshraniční spolupráci. 

Indikátory a klíčové aktivity 

Vyplňování indikátorů se v rámci žádosti opakuje v několika krocích. Zároveň je pro žadatele pojem 
indikátorů nejasně vysvětlen a je náročné se v terminologii orientovat.  

V rámci každé žádosti musí být uvedeny minimálně dva indikátory, jeden výsledkový a jeden výstupový. 
V případě, že je projekt zaměřen na životní prostředí, vyplňuje se i alespoň jeden indikátor 
environmentální. V MS2014+ jsou uvedeny environmentální indikátory i pro žádosti, které nejsou 
zaměřené na životní prostředí.  

Definice indikátorů v příloze Příručky žadatele je napsaná 
komplikovaně a je náročná na pochopení, především pro 
žadatele, kteří se s pojmem ukazatel/indikátor v ESIF 
setkávají poprvé. V české verzi dokumentace je pro 
indikátory používán i termín ukazatel, aniž by bylo 
zdůrazněno, že se jedná o to samé. Pro žadatele může 
být takové zaměňování matoucí. Projekty v rámci OP 
jsou navíc velice specifické, a dle respondentů se ne vždy 
dají určit relevantní indikátory pro konkrétní projekt.  

Dle Průvodce přípravou projektové žádosti je také možné zvolené indikátory propojit s Klíčovými 
aktivitami, ale z dokumentace není jasné, jakou přidanou hodnotu by toto propojení při hodnocení 
žádosti mělo.  

Doporučení 

► Zjednodušit názvy/definice indikátorů napříč programovou dokumentací.  

• Např. indikátory „Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou“ a 

„Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního 

dědictví“ jsou na první pohled komplikované a je nutné si k nim dohledat další vysvětlení.  

► Sjednotit terminologii k indikátorům (ukazatelům) napříč programovou dokumentací, jasně 

vysvětlit, k čemu indikátory a jejich sledování slouží a je pro žadatele/příjemce přínosné. 

► Monitorovací systém by měl nabízet pouze indikátory relevantní pro daný typ 

projektu/výzvu/prioritní osu. 

 

Přeshraniční spolupráce a přeshraniční dopad 

 Popisy v části Přeshraniční spolupráce se překrývají s popisy v části Klíčové aktivity – společná 
příprava. 

Žadatel musí v části Přeshraniční spolupráce 
vyplnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:  

• společnou přípravu 

• společnou realizaci 

• společné financování 

• společný personál.  

V části Přeshraniční dopad pak žadatel 
popisuje:  

• důvody předložení žádosti v daném 
programu  

• příspěvek projektu k propojování příhraničí  

• dopad projektu na druhé straně hranice  

• šíři dopadu projektu na společné území.  

Indikátor „Počet systémů se zvýšenou 

mírou propojenosti /kompatibility“ působí 

na uživatele nejasným až matoucím 

dojmem. V zásadě se jedná o 

propojení různých složek 

zapojených do krizového 

řízení.   
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Obsah popisů těchto polí je v žádostech velmi podobný. 
Obdobně se opakují cíle projektu, cílové skupiny projektu 
a očekávané změny projektu uvedené v Popisu projektu 
ve všech částech Přeshraničního dopadu, kromě šíře 
dopadu projektu na společné území.  

Všechna kritéria Přeshraniční spolupráce i 
Přeshraničního dopadu jsou hodnocena v rámci věcného 
hodnocení projektu a je tedy podstatné, aby byly 
v žádosti popsány. Na druhou stranu princip Přeshraniční 
spolupráce i dopadu je pro program typický a měl by platit 
napříč celou žádostí. Požadavek na specifický popis 
přeshraniční spolupráce a dopadu zvyšuje nároky na 
žadatele a vzhledem k dublování popisů i nároky na hodnotitele.  

 

Doporučení 

► Kritéria Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadu hodnotit napříč celou žádostí. 

► Zjednodušit popis kritérií Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadnu snížením počtu 

znaků, nebo zvážit nutnost existence samostatných popisů těchto kritérií. 

 

 Programové dokumenty a podklady 

Pro vyplnění žádosti je pro žadatele nutné se zorientovat v mnoha dokumentech kvůli porozumění 
věcnému, ale i technickému vyplnění žádosti v monitorovacím systému.  

Pro vyplnění žádosti o podporu může žadatel využít několik návodných dokumentů, zahrnujících: 

► Příručka pro žadatele 

► Průvodce přípravou projektové žádosti v MS2014+ 

► Videa na Youtube 

► Metodika kontroly a hodnocení 

► Další dokumenty a přílohy dokumentů výše. 

Dokumenty mají stovky stran a orientace v nich není pro běžného uživatele, který není expertem 
v problematice ESIF, snadná. Zároveň nejsou dostupné na webu programu na jednom místě a může 
se stát, že se žadatel nedostane ke všem relevantním dokumentům (nebo až po nějaké době hledání). 

Dokumenty nepoužívají vždy stejnou terminologii mezi sebou nebo s MS2014+, což pro žadatele může 
komplikovat postup, např. při přiřazení ukazatelů/indikátorů k projektu: 

V Příručce i Průvodci dále například není jasné rozlišení pojmu ukazatel a indikátor. 

V MS2014+ je pouze záložka „indikátory“, přílohy Příručky jsou nazvané „19a Definice 

ukazatelů výstupu“ a „19b Definice ukazatelů výsledku“.  

Kromě rozdílné terminologie jsou dokumenty jinak strukturovány, než jak je následně vyplňována 
žádost. V Příručce pro žadatele jsou pravidla popsána dle témat. V Průvodci je vyplnění žádosti  

Otázka v žádosti: „Jaký je 

dopad aktivit projektu na 

druhé straně hranice zejména 

ve vztahu k uvedeným 

cílovým skupinám a jejich potřebám“ 

v části Přeshraniční dopad vede ve 

většině žádostí vzorku k shrnutí cílových 

skupin a cílů projektu již popsaných 

v Popisu projektu. 
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popsáno dle kroků v monitorovacím systému. Ty však ne 
vždy přesně odpovídají skutečnosti a když uživatel 
vyplňuje žádosti logicky krok za krokem dle Průvodce, 
nepropíše se vždy vše jak má a uživatel není schopen 
kompletně žádost vyplnit, resp. se musí ve vyplňování 
vracet.   

Problematice programové dokumentace a 
doporučením se budeme komplexně věnovat v úkolu 
č. 5 v další fázi Evaluace, proto k této části 
neformulujeme doporučení.  

 Dvojjazyčnost projektové žádosti 

Celá projektová žádost musí být vyplněna v českém i 
polském jazyce. Monitorovací systém je tomu částečně 
přizpůsobený, takže většina polí, které žadatel vyplňuje, 
je dvojitá pro českou i polskou verzi textu. Některá pole 
však dvojitá nejsou a popis v obou jazycích se musí 
vepsat do jediného pole.  

Překlad dělá žadatelům problém ještě při omezení znaků 
pro jednotlivá pole. Vzhledem k tomu, že je polský jazyk obecně delší než český, ne vždy se přeložený 
text v polštině vejde do omezeného počtu znaků. Žadatelé, kteří druhému jazyku nerozumí, si 
chybějících slov/vět tak nemusí ani všimnout. Riziko je o to vyšší, že si žadatelé často připravují texty 
žádosti mimo systém (vzhledem k jeho technickým možnostem) a poté jen text překopírují. Systém 
uživatele pak neupozorní, že byl překopírován nekompletní text. 

Soulad obou jazykových verzí je součástí kontroly 
formálních náležitostí a také byl v mnoha případech i 

důvodem k doplnění žádosti.
4
 Zaměstnanci JS, kteří 

žádosti kontrolují, jsou bilingvní a oběma jazykům rozumí. 
Důvodem dvoujazyčné žádosti je dle JS věcné 
hodnocení, kdy experti ne vždy umí oba jazyky. 

Doporučení 

► Doplnit systém tak, aby byla všechna pole dvojjazyčná (dvě buňky, jedna ČJ, druhá PJ). 

► Zvážit, zda jsou potřeba veškeré informace v obou jazykových verzích, například jen u těch 

částí, které jsou hodnoceny ve věcném hodnocení experty (kvalita a přeshraniční dopad).  

 Technické možnosti MS2014+ 

Na základě informací od respondentů a z testování monitorovacího systému lze identifikovat několik 
obecnějších oblastí ve fungování systému, které ztěžují podávání žádostí.  

Nepovinná pole  

V MS2014+ se v rámci vyplňování žádostí vyskytují pole, která jsou šedivě podbarvená, tzn. označená 
jako nepovinná. Ne vždy ale takové označení odpovídá pravdě, protože pole jsou, i přes šedivou barvu, 
povinná k vyplnění žádosti.  

 
4
 Na základě dat poskytnutých Zadavatelem za roky 2016 a 2017 a na základě případových studií. 

Například text je v Průvodci 

v popisu projektu řazen tak, 

že uživatele navádí na 

vyplnění nejprve informací o 

účtech, následně osobách 

subjektu. V MS2014+ (ISKP) 

jsou tyto moduly naopak, tzn. 

osoby -> účty. 

Například v záložce indikátory je pole 

„popis hodnoty“ pouze v jednom jazyce. 

V Průvodci není poznamenáno, že je 

třeba vyplnit obě jazykové 

verze, žadatelé si to musí 

domyslet. 

Jedním z důvodu vrácení 

žádosti u vzorku projektů byly 

neodpovídající jazykové verze 

v části Realizační tým, 

Subjekty nebo v popisu Cílů projektu.   
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Zároveň je výskyt nepovinných polí v systému matoucí. V podkladové dokumentaci není jasně 
deklarováno, proč by měl žadatel pole vyplnit/nevyplnit a zda mu vyplnění pomůže v rámci hodnocení. 
Vzhledem k tomu, že je žadatel v pozici, kdy se snaží získat podporu, je pak pochopitelné, že se bude 
snažit, i přes nepovinnost a případně i bezvýznamnost pro hodnocení, tyto pole vyplnit. To zvyšuje zátěž 
na žadatele bez jakékoliv přidané hodnoty pro administrátory. 

Doporučení 

► Revidovat označení polí v žádosti v MS2014+ tak, aby jejich barva odpovídala požadavkům při 

hodnocení, tj. povinnosti a nepovinnosti dané pole vyplnit 

► Přehodnotit existenci nepovinných polí v žádosti, případně důrazně v systému označit, pro koho 

a v jakém případě je nepovinné pole vhodné vyplnit, aby žadatele, pro které není relevantní, 

nezatěžovalo. 

Výběr z jediné nebo nerelevantní možnosti 

Uživatel systému v různých případech vybírá z nabídky 
několika možností, v tzv. rozbalovacím seznamu. 
V několika případech ale vybírá jen z jedné možnosti. 

V jiných případech má žadatel na výběr z mnoha 
nerelevantních možnosti.  

Doporučení 

► Provázat funkce v systému v závislosti na již uvedené/vybrané informace, tzn. omezené 

možnosti výběru (v závislosti na výzvě, typu žadatele apod.) a netřeba následně vybírat, pokud 

je pouze jediná možnost na výběr. 

Kontrola vyplněných údajů 

Uživatel vyplňující žádost si může nechat systémem žádost zkontrolovat, zda obsahuje všechny 
potřebné informace. Tato funkce je ale spíše orientační a žadatele, dle respondentů, spíše zmate 
Průvodce uvádí, že „pokud kontrola projde bez chyb, je možné žádost finalizovat a podepsat“. Kontrola 
ale mnoho chyb neodhalí, např.: 

• Jako chyba není hlášeno vyplnění minima znakům např. jeden znak (v případě, že se uživateli text 
uložil jen částečně apod.). 

• Do časových polí lze zadat úseky, které v kontextu trvání projektu nejsou reálné, např. konec 
aktivity dříve než její začátek. 

• Pole označená jako nepovinná, tj. podbarvená šedivě, hlásí systém při nevyplnění jako chybu. To 
souvisí i s problematikou označování polí jako nepovinná, i když je nutné je vyplnit, viz výše. 

Například při vyplňování zdrojů financování jsou všechna pole podbarvena šedivě, ale 

žadatel je povinen vyplnit minimálně jeden zdroj. Když ho nevyplní, je hlášena chyba.  

Například u horizontálních principů žadatel volí, jaký bude mít projekt na daný princip vliv a pak tento 

vliv má popsat. V případě volby „neutrálního k horizontálnímu principu“ je popis označen šedivě, tzn. 

nepovinně. Někteří žadatelé ale stejně neutrální vliv popisují. V žádosti se tedy pak může objevit: 

• Vliv projektu na horizontální princip (HP): neutrální k horizontálnímu principu. 

• Popis a zdůvodnění vlivu na HP: Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj. 

Například při „výběru“ 

specifického cíle v záložce 

kategorie zásahu.  

Například při identifikaci ekonomické 

aktivity v rámci záložky „Kategorie 

zásahu“.  
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• Nerelevantní hodnoty indikátorů, např. u „počet mechanismů vzdělávání“ může být vyplněna 
hodnota 4mld. 

Doporučení 

► Upravit funkci kontroly žádosti tak, aby byly kontrolovány i věcné chyby (ne obsah), např. že 

vyplněné termíny odpovídají trvání projektu.  

► Kontrola by mohla poukázat na chyby a případně i doporučit některé z úseků zkontrolovat, zda 

jsou informace vyplněny správně, např. u krátkého textu.  
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 Dokládání povinných příloh 

Seznam povinných příloh k žádosti o podporu je dlouhý a pro žadatele v některých případech náročný 
na získání. Především ti žadatelé, kteří mají zkušenosti s jinými operačními programy, se pak množství 
požadovaných dokumentů nediví a spíše to akceptují. Větší organizace, které v tomto programu žádají 
o podporu, mají projektové kanceláře a zodpovědné osoby, které jsou přímo pro tuto práci delegovány.  

Některé z příloh zahrnují informace, které by měly být 
úředníkům státní správy veřejně dostupné z jiných 
zdrojů. Jejich dokládání tak zatěžuje žadatele i přesto, že 
by si je administrátor mohl získat z jiných zdrojů (ale 
metodické pokyny tuto přílohu v některých případech 
stejně vyžadují).  

Systém nahrávání příloh je ale zatěžující i z technického 
hlediska. Přílohy, které se nahrávají do monitorovacího 
systému, se před nahráním do systému v mnoha případech tisknou, podepisují a oskenují.  

 

Doporučení 

► Omezit dokládání oskenovaných příloh, které mohou být podepsány elektronicky, zvážit 

možnost použití jediného podpisu na celou žádost (kromě partnerských smluv) v rámci 

elektronického podepsání a finalizace žádosti.  

► Omezit dokládání příloh, které jsou dohledatelné v jiných, veřejných registrech.  

Příloha, která obsahuje 

veřejně dostupnou informaci 

(v ČR) je například „Doklad o 

jednatelského oprávnění“ 

v případě obcí – veřejný funkcionář je 

v ČR povinně zapsán v Centrálním 

registru oznámení. 

Přílohy, které jen nutné skenovat a vkládat do systému zahrnují např.: 

• partnerská dohoda (ne všichni partneři mají v době přípravy žádosti už zřízený el. 

podpis) 

• doklad jednatelského oprávnění (v případě obce je to usnesení obce o schválení 

starosty a místostarosty) 

• čestné prohlášení  

• prohlášení o právu hospodaření 
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 Podepsání žádosti kvalifikovaným elektronickým podpisem 

Žádosti o podporu musí být finalizovány a elektronicky podepsány, aby byly úspěšně odevzdány. Žádost 
podepisuje pouze vedoucí partner. Zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu může být pro 
některé z žadatelů náročné, proto ŘO vydal dokumenty popisující postup práce s elektronickým 
podpisem a informace pro vedoucí partnery.  

Dle vyjádření žadatelů je el. podpis obecně problematické téma a v monitorovacím systému podpis ne 
vždy správně funguje. Zvlášť náročné je získání pro polské partnery. Dle žadatelů to v některých 
případech vede i k tomu, že je vedoucím partnerem záměrně zvolen český partner (i přesto, že by jako 
hlavní byl vhodnější polský partner), aby se předešlo problémům při podepisování žádosti. Zároveň je 
zřízení podpisu pro polské partnery náročnější i finančně (zaokrouhlená aktuální cena 400 CZK nebo 

240 PLN = 1400 CZK).
5
  

Uměle se tak upravují projektové žádosti kvůli technickým požadavkům a finančním a kapacitním 
nárokům.  

Doporučení 

► Zajistit stabilní a bezproblémové fungování elektronického podpisu v monitorovacím systému.  

 

 
5
 Je nutné vzít v potaz, že je žadatel ve fázi podání žádosti, není tedy jisté, že se mu finanční investice do 

el. podpisu vyplatí.  
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 Proces administrace žádosti – pohled administrátora 

Administrátor (z JS) má v procesu administrace žádosti klíčovou roli v rámci hodnocení. Do jednotlivých 
kroků vstupují v i další subjekty, jako např. společný panel expertů. Část procesu je graficky zobrazena 
v následujícím schématu, pro snazší orientaci a ilustraci složitosti a náročnosti kroků.  

Schéma 3 Proces administrace žádosti 

Kontrola projektových žádostí 

Hodnocení:

- formálních náležitostí 

- soulad s národní a EU legislativou 

- splnění podmínek na úrovní programu 

Kontrola přijatelnosti  

Zjištěny vady/

 nedostatky v žádosti?

Výzva k doplnění 

žádosti (za VP)

Vypořádání požadavků výzvy k 

doplnění žádosti 

Pokud jsou pro kontrolu 

přijatelnosti potřeba 

technické/odborné znalosti, 

jsou přizvání experti (1 PL 

a 1 CZ)

Do 10 pracovních dnů od 

doručení výzvy

Předložení projektové žádosti v upraveném 

rozsahu dle výzvy k doplnění žádosti (opět 

podepsána el podpisem, obdobná výjimka 

pro PL Vedoucího partnera (VP) při tech. 

problémch)

Opětovná 

kontrola žádosti 

Oznámení o splnění 

formálních náležitostí 

a přijatelnosti  

Oznámení o nesplenění 

formálních náležitosí a 

přijatelnosti

Hodnocení projektu 

ve třech fázích 

Hodnocení přeshraniční 

spolupráce 

Hodnocení věcné kvality projektu  

Hodnocení přeshraničního dopadu 

projektu

Dle společné 

metodiky, a 

kritérií předem 

schválených MV 

Pracovníci JS 

Pracovníci JS a 2 experti 

1 CZ a 1 PL

Společný panel expertů (SPE)

 (2 PL, 2 CZ)

Podpora JS: 

Sumarizace hodnocení 

- součet bodů v jednotlivých fázích 

 Hodnocení a základní info o 

projektu se sumarizuje do 

Projektového listu, který slouží 

jako podklad pro rozhodování MV  

Vytvoření Ranking listu dle 

dosažených bodů 

MV na základě ranking listu a 

dalších podkladů rozhodne o 

výběru projektů k financování  

Žádost o přezkum 

(možné podat pouze 1x)

Důvodná

 žádost? 

ANO

NE

Vyřazení projektu z 

procesu administrace 

V pořádku

Nedostatky

ANO

NE

Výsledek o odvolání je 

sdělen do 5 pracovních dnů 

Monitorovací 

výbor (MV)

MV projednává žádosti: 
Sdělení výsledku žadateli 

Do 5 

pracovních 

dnů od 

schválení 

zápisu ze 

zasedání MV 

Na základě stanovených 

kritérií formálních náležitostí 

a obecných i specifických 

kritérií pro příslušnou PO

Žádost o přezkum 

- skrz ISKP / emailem /

depeší

- Žadatel musí podat do 5 dnů od 

sdělení výsledku

-Možné podat pouze 1x

Důvodná 

Žádost?

- Žadatel musí podat do 5 

dnů od sdělení výsledku

- Možné podat pouze 1x

Možnost podat žádost o přezkum 

v případě, že žádost nebyla 

doporučena k financování 

ANO

Žádost o přezkum byla vyhodnocena jak důvodná a žádost od dotaci se vrací k 

opětovnému předložení k posouzení MV 

Žádost o podporu doporučena k 

financování

Žádost zařazena mezi náhradni 

projekty

Žádost doporučena k financování s 

výhradou – MV určí podmínky, 

které žadatel musí splnit

NE

Je možné podat žádost o 

přezkum jenom 1x 

Žádost o přezkum může být podána k výsledkům 

kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti 

a proti výsledkům projednání žádosti na MV 

 

Jednotlivé kroky procesu popisujeme v následujících podkapitolách a jsou seřazeny dle posloupnosti, 
dle které je běžně postup dodržován. Popsané kroky zahrnují: 

• Hodnocení formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti 

• Věcné hodnocení projektů 

• Vydání a podpis právního aktu / smlouvy. 
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 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Náročnými kroky jsou u této části jak samotná kontrola a její administrace v systému, tak i proces 
doplnění informací/dokumentace, který probíhá u 96 % projektových žádostí.  

 Kontrola náležitostí a přijatelnosti v monitorovacím systému 

Kontrola probíhá částečně elektronicky a částečně mimo 
systém, na papírových kontrolních listech. Proces je 
administrativně náročný a zbytečně zatěžující, bez 
vysoké přidané hodnoty.  

Kontrolní listy jsou dostupné jako příloha Metodiky 
hodnocení (ne v systému). Administrátoři si kontrolní list 
tak vytisknou, vyplní a podepíší.6 Následně kontrolní list 
naskenují a nahrají do systému. V systému je pak pouze 
zaškrtnuto, zda žádost splnila/nesplnila kontrolu 
přijatelnosti (fakticky se zde ale odpovídá nejen na 
přijatelnost, ale i formální náležitosti, terminologie není 
jednotná). Kontrolní list je pak uveden jako příloha 
hodnocení.  

Zároveň lze dle zkušenosti EY z testovacího prostředí 
MS2014+ hodnocení uzavřít bez nahrané přílohy. 

Odůvodnění k jednotlivým bodům kontroly je možné pak do systému i doplnit a popsat. Příručka však 
nedefinuje, ve kterých případech je odůvodnění nutné. Zároveň lze doplnit i další popis a komentář 
k hodnocení v dalších záložkách kontroly. U vzorku projektů však žádný komentář ani popis vyplněn 
nebyl.   

Podepsané a oskenované kontrolní listy se Řídicímu orgánu a Národnímu orgánu následně zasílají e-
mailem a nahrají se do monitorovacího systému. Nahrání 
do systému tak je pouze formálním krokem, zatěžující 
administrátory, bez přidané hodnoty pro uživatele 
kontrolních listů (ti si ho spíše vyhledají v e-mailu).   

Na základě vzorku žádostí není nahrávání KL do systému 
pro administrátory ani prioritou, viz příklad v šedivém 
boxu.  

Doporučení  

► Digitalizovat proces hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti – jednotlivé otázky 

kontrolního listu by měly být zodpovídány v monitorovacím systému. Monitorovací systém by 

měl mít rychlou reakční dobu a nastavení takové, aby bylo vyplňování pro administrátory 

přívětivé.  

► V systému mít jen takové záložky a pole, které jsou po kontrolu/hodnocení relevantní, aby 

zbytečně nezatěžovaly uživatele. 

► V případě, že budou nadále využívány kontrolní listy: 

• Podepisovat kontrolní listy elektronickým podpisem.   

 
6
 Systém formálního hodnocení a kontroly přijatelnosti byl dle vyjádření respondentů na začátku programového 

období více elektronizovaný než v současné době. Vzhledem k tomu, že byl monitorovací systém ale obecně málo 
funkční, přešlo se “zpět” na papírovou formu kontrolních listů.  

Administrátor musí pro 

zadání, ale i náhled do 

hodnocení konkrétního 

projektu, jít v monitorovacím 

systému dlouhou cestou, tj.  

► Projekt > Hodnocení > Hodnocení 

žádosti >  Kontrola formálních 

náležitostí a přijatelnosti  > Číslo 

hodnocení (první a většinou druhé, 

po doplnění žádosti)  > Přílohy > 

Kontrolní list. 

Např. u jednoho ze 

zkoumaných projektů byly 

kontrolní listy nahrány dne 

26/28.6.2017 (dva KL kvůli 

doplnění žádosti), ale podepsány jsou (na 

oskenovaném KL) 31.3./27.4.2017. 
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• Terminologie kontrolních listů a otázek v systému by měla být jednotná.  

• Monitorovací systém by měl znát a kontrolovat, zda jsou pro daný proces/krok povinné 

přílohy (kontrolní listy) nahrány a uživatele v případě negativní kontroly upozornit k doplnění.  

 Výzva k doplnění žádosti 

Žadatelé jsou v naprosté většina vyzývání k doplnění projektové žádosti, a to v 96 %.7 Administrace 
výzvy k doplnění a kontroly je podobně administrativně náročná jako kontrola formálních náležitostí. 

Na základě dat, která jsme pro analýzu měli k dispozici od Zadavatele,8 je nejčastějším důvodem 
vrácení žádosti problém s některou přílohou projektové žádosti, tj. příloha chybí, je v ní chyba nebo 
není v souladu s projektovou žádostí. Dalšími častými důvody vracení žádosti jsou: nekompletní 
vyplnění žádosti a rozdíl jazykových verzí žádosti.9 

Nedostatky v projektové žádosti, které je možné opravit a žadatel je k tomu vyzván, nejsou v detailu 
popsány jinde, než v podepsané a oskenované výzvě k doplnění. Ta je žadatelům zaslána depeší, není 
nahrána k samotnému hodnocení. V kontrolním listu jsou pouze zaškrtány odpovědi ano/ne, bez 
doplněného komentáře (viz výše, kap. 2.2.1.1).  

Informace jsou složitě vyhledatelné a toto nastavení může vést k tomu, že si veškeré informace 
administrátoři vedou jinde než v systému a jejich práce se dubluje. Zároveň je tento způsob uchování 
informací nevhodný pro sběr komplexních dat za výzvu/program/ESIF pro analytické a statistické účely.  

Vytvoření a poslání Výzvy k doplnění žádosti je podobné jako u kontrolních listů – administrátoři výzvu 
píšou v textovém editoru, tzn. „ručně“, pak tuto výzvu tisknou, podepíšou, naskenují, nahrají do systému 
a pošlou depeší žadateli, aby žádost doplnil.  

Po doplnění projektové žádosti žadatelem je administrátory opět provedena kontrola náležitostí a 
přijatelnosti a znovu nahrán do systému podepsaný kontrolní list. Ten je stejný jako při první kontrole, 
tzn. zaškrtána jsou všechna pole, i když je pravděpodobně kontrolována jen ta část, která byla 
doplňována. 

Doporučení  

► Popisovat nedostatky projektových žádostí, které jsou předmětem doplnění, do monitorovacího 

systému tak, aby byly informace snadno dohledatelné, transparentní a využitelné pro 

zpracování dat. 

► Digitalizovat generování žádosti o doplnění projektové žádosti tak, aby administrátor pouze 

doplnit konkrétní údaje k projektu. Digitalizovat by v tomto bodě bylo vhodné na základě 

elektronických kontrolních listů, které by administrátoři vyplňovali při kontrole přijatelnosti přímo 

v monitorovacím systému, viz výše, kap. 3.2.1.1. 

► Vyplňovat druhý KL (po výzvě k doplnění) jen za ty oblasti, které jsou kontrolovány (KL by 

neobsahoval všechny oblasti, které byly již zkontrolovány v prvním kole kontroly, pouze 

relevantní otázky na to, co bylo doplněno) s doplňující otázkou na zachování původního stavu 

zbylé části žádosti. Zároveň by KL měl být automaticky generován na základě oblastí, které byly 

doplňovány. 

► Výzva k doplnění může být zaslána pouze depeší, bez toho, aby byla ručně podepisována.  

 
7
 Z 1143 projektů, které je v realizaci/úspěšně ukončeny, byla 1092 projektům žádost vrácena k dopracování. 

8
 Soupis chyb při kontrole přijatelnosti, sestavený ad-hoc MMR pro výzvy č. 05, 06, 22, 23, 26.  

9
 Analýza není plně vypovídající vzhledem ke vzorku a tomu, že se přístup k vracení žádostí v průběhu 

programového období mění, např. dle JS/MMR již není tak běžné, že by se vracely žádosti kvůli rozdílu 
v jazykových verzích.  
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 Věcné hodnocení projektů 

Věcné hodnocení je u tohoto programu komplexní a náročný proces, zahrnující několik typů hodnocení 
(hodnocení kvality, přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu) a různé typy subjektů, které se 
na hodnocení podílí (JS, experti a společný panel expertů). 

Pro ilustraci je proces znázorněn na schématu níže. 

Schéma 4 Věcné hodnocení projektu 

Hodnocení projektu 

ve třech fázích 

Hodnocení přeshraniční 

spolupráce 

Hodnocení věcné kvality projektu  

Hodnocení přeshraničního dopadu 

projektu

Dle společné 

metodiky, a 

kritérií předem 

schválených MV 

Pracovníci JS 

Pracovníci JS a 2 experti 

1 CZ a 1 PL

Společný panel expertů (SPE)

 (2 PL, 2 CZ)

Podpora JS: 

 

Většina věcného hodnocení probíhá mimo monitorovací 
systém, kontrolní listy pro jednotlivé fáze (3) jsou do 
systému nahrány, podobně jako v kontrole přijatelnosti, 
až zpětně, podepsané a oskenované. KL obsahují otázky 
s přiřazenými body hodnotitelem/hodnotiteli. Body za 
každou otázku jsou následně ještě ohodnoceny váhou 
(maximum bodů a jejich váha je dána Metodikou hodnocení).  

Aby žadatel zjistil a pochopil body, kterými byla jeho 
žádost ohodnocena, musí si přečíst nejen všechny 3 
kontrolní listy, ale i Metodiku hodnocení, která vysvětluje 
jednotlivé otázky, podotázky a váhu bodů. Komentáře u 
přidělených bodů jsou také často velmi obecné. 

Hodnocení Společného panelu expertů probíhá v rámci společného jednání, několikrát za rok 
(několikadenní jednání, před konáním Monitorovacího výboru). Experti předem dostávají veškerou 
dokumentaci k hodnoceným projektům a provedou vlastní hodnocení, jež zašlou JS. Jednotlivé žádosti 
pak společně diskutují, až se shodnout na společném bodovém hodnocení pro každou otázku. 
Hodnocení jednotlivých expertů ale není dáno žadatelům k dispozici, pouze společné hodnocení 
panelu.  

Na základě vyjádření některých žadatelů je hodnocení komplikované a nejasné.
10

 

Oblasti hodnocení se do určité míry překrývají. Každá z fází má vlastní kontrolní list se specifickými 
otázkami. Oblasti, které jednotlivé KL zkoumají, jsou ale podobné, a to především při hodnocení 
přeshraniční spolupráce a dopadu. To koresponduje s kap. 2.1.1 – vyplnění těchto polí v žádosti je 
vzhledem k překrývajícím se tématům otázek pro žadatele složité a náročné. Zároveň Metodika 
hodnocení nepopisuje konkrétní příklady hodnocení, pouze obecně stanovuje okruhy, na které se 
hodnotitelé v daných otázkách zaměřují. Hodnocení tak může být v některých případech subjektivní a 
je nutné bodové hodnocení společně diskutovat. 

V kontextu náročnosti procesu hodnocení, který je dle vyjádření administrátorů JS i velmi spolehlivý a 
nezávislý, je pak otázkou role Monitorovacího výboru, který má, dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013, hlavní slovo ve výběru (schválení) žádostí k financování. Monitorovací výbor 

 
10

 Viz šetření MMR mezi žadateli prioritní osy 2 v r. 2019. 

 

Např. maximální hodnocení u 

otázky je 5 bodů, otázka má 

váhu 1,6, celkem je tedy 

přiřazeno 8 bodů. 

Např. komentář „financování 

partnera není vyvážené“ (při 

zisku 4b z max. 5b). 
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schválí 99 % (všechny) doporučených projektů, které mu jsou po hodnocení předloženy (tzv. ranking 

list).
11

  

Doporučení  

► Elektronizace kontrolních listů, podobně jako u kontroly přijatelnosti, viz výše, kap. 3.2.1.1., 

v případě zachování kontrolních listů je podepisovat elektronicky. 

► Zvážení překryvu hodnocených oblastí, eliminace dublujících se otázek. 

• Např. otázky „Jaká je přidaná hodnota společné realizace projektu“ a „Jaká je míra příspěvku 

projektu k propojování příhraniční“ by mohly být shrnuty do jedné.   

► Zjednodušení systému hodnocení  

• Např. dostatečné vysvětlení přidělení jednotlivých bodů žadatelům, aby byly informace 

snadno dohledatelné, transparentní a využitelné pro zpracování dat. 

• Např. zrušit váhy otázek, přiřazovat rovnou konečné body.  

► Zpracování konkrétnější a návodnější Metodiky hodnocení (např. uvádění konkrétních příkladů 

hodnocení), aby byl lépe sjednocen pohled hodnotitelů na konkrétní oblasti a body. 

► Svolání (fyzické) Společného panelu expertů jen k hodnocení projektů, ve kterých mají 

hodnotitelé významný rozpor (díky konkrétnější Metodice by mělo být hodnocení jednotlivců 

sjednocenější). Projektům s hodnocením bez významného rozporu přidělit průměrné hodnocení 

jednotlivých hodnotitelů.  

► Automatizace tvorby ranking listu projektů doporučených k financování pro Monitorovací výbor. 

 
11

 Ranking list je tvořen ručně, administrátory JS, na základě bodového hodnocení žádostí.  
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 Vydání právního aktu / podpis smlouvy 

Právní akt (PA) je v současné době vydáván v papírové formě, i přes možnost tento proces 
elektronizovat a vést veškerou dokumentaci pouze v rámci monitorovacího systému. V systému mají 
všechny strany již elektronický podpis, tento krok by tak usnadnil proces posílání stejnopisů poštou a 
čekání na jejich doručení.  

Právní akt zahrnuje v současné době několik příloh a má stovky stránek. Je proto vhodné vzít v potaz 
i ekonomický a ekologický aspekt papírové formy právních aktů. Právní akt píší administrátoři JS ručně. 
Zdlouhavost současného procesu je zobrazena ve schématu níže.  

Schéma 5 Proces vydání právního aktu 

Právní akt  

Zajištění podpisu Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

Zajištění podpisu Smlouvy o 

projektu  

Český Hlavní 

příjemce (HP)

ANO 

Návrh Rozhodnutí - 4 stejnopisy 

(2PL a 2CZ)
Schválí a podepíše na papíře

V papírové podobě 

včetně příloh Podepsané Rozhodnutí Řídícího 

orgánu (ŘO)

1 vyhotovení poštou a zároveň zprávu skrz MS 

Zpráva o schválení v 

monitorovacím systému (MS) 

 1x Vyhotovení (CZ a PL verze) 

poštou a 1x vyhotovení a přílohy 

nahrát do MS

NE

Návrh Smlouvy - 4 stejnopisy (2PJ 

a 2 CZ)

Výzva HP k podpisu návrhu 

Smlouvy

Formu interní depeše i papírově 

Podepsaná Smlouva HP v ISKP i 

na papíře 

Některé přílohy lze vyplnit v MS, některé 

jsou do MS skenovány

Podepsaná Smlouva HP v ISKP i 

na papíře 
Podepíše Smlouvu 

Právní akt  

Zpráva o podpisu Smlouvy v MS 

Podepíše Rozhodnutí 

1 verze vyhotovení podepsané 

Smlouvy Posílá poštou 1x vyhotovení v CZ i PL 

poštou 

Podepsaná Smlouva ŘO i HP k 

archivaci Posílá smlouvu k archivaci a zároveň zprávu skrz MS 

 

Systém by měl umět i generovat PA vč. příloh, aby nemusel být PA psán ručně, kdy se zvyšuje riziko 
lidské chyby.  

Doporučení  

► Automatické generování právního aktu v monitorovacím systému.  

► Elektronizace podpisu právního aktu (Rozhodnutí/Smlouva). 
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